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INTERMEZZOO 2: 
FILOSOFIE,, LITERATUUR EN POLITIEKE OORDEELSVORMING: 
EENN EINDBALANS 

Watt betekent dit alles voor de vraag naar de rol die literatuur, respectievelijk filosofie 
kunnenn spelen in processen van politieke oordeelsvorming? Terugblikkend op de vier 
voorgaandee hoofdstukken, hebben de tekstanalyses mogelijk meer verwarring gezaaid 
dann helderheid geschapen. We hebben een heterogene serie retorische middelen 
voorbijj zien komen, en geconstateerd dat filosofische en literaire teksten uiteenlopende 
rollenn In politieke oordeelsvorming kunnen spelen. Anders dan Nussbaum suggereert, 
blijkenn die verschillen zich echter niet langs disciplinaire lijnen te laten reconstrueren. 
Mijnss inziens demonstreren de voorgaande tekstanalyses dan ook dat nuancering en 
relativeringg van Nussbaums opvattingen op minstens twee punten geboden is. Het 
eerstee punt betreft haar hypothese dat filosofische en literaire teksten specifieke ver-
mogenss van de lezer aanspreken. Het tweede punt draait om haar veronderstelling dat 
literairee teksten een grotere tolerantie voor contingentie zouden hebben dan filosofi-
schee teksten. 

Allereerstt maakt een vergelijking tussen de retorische elementen en effecten van Bri-
desheaddeshead Revisited'en Scoop enerzijds en On Human Conduct en The Masses in Repre-
sentativee Democrac/ anderzijds duidelijk dat generaliserende uitspraken over 'de' rol 
vann 'de' literatuur in politieke oordeelsvorming moeilijk vol te houden zijn. In het geval 
vann de filosofische teksten zijn weliswaar tal van overeenkomstige effecten aan te wij-
zen;; duidelijk werd ook dat de retorische middelen die deze effecten bewerkstelligen, 
nogg behoorlijk uiteen kunnen lopen. Daarbij ontzegt de filosoof Oakeshott zich het 
gebruikk van 'literaire' middelen als personificatie en metaforiek geenszins, en blijkt hij 
heell wel in staat vermogens als de verbeeldingskracht en empathie aan te spreken. 

Dee literaire teksten zijn zo verschillend, dat er nauwelijks overeenkomsten te 
noemenn zijn. Van beide werken beantwoordt Brideshead Revisited qua stijl nog het 
meestt aan de kenmerken die Nussbaum aan literatuur toeschrijft: het boek geeft con-
cretee beschrijvingen van personages en gebeurtenissen, biedt de mogelijkheid tot em-
pathiee en het ondergaan van emoties, en doet een beroep op de verbeelding. Toch 
blijktt Brideshead Revisited door zijn specifieke vertelstructuur ook het vermogen van 
dee lezer zich van een bepaald perspectief te distantiëren, aan te spreken. Scoop toont 
daarentegenn dat literaire werken ook totaal andere retorische middelen kunnen inzet-
ten,, en daardoor vermogens kunnen aanspreken die Nussbaum voor de filosofie reser-
veert,, zoals abstractie, generalisering en distantie. 

Opp sommige punten zijn de overeenkomsten tussen één van beide filosofische 
enn één van beide literaire teksten groter dan die binnen één discipline. Zo spreken 
zowell On Human Conducts Scoop het reflexieve vermogen aan, en stimuleert Scoop 
empathiee en abstractievermogen op een soortgelijke manier als The Masses in Repre-
sentativesentative Democrac/. Een niet te veronachtzamen constante is, ten slotte, de verbeel-
dingskracht.. Die wordt door alle vier de teksten aangesproken, zij het niet steeds op 
dezelfdee manier. 

Tezamenn halen de vier besproken teksten dus nogal wat van Nussbaums asso-
ciatiess en vooronderstellingen overhoop. Met name Scoop en The Masses in Repre-
sentativee Democracy' compliceren het beeld dat Nussbaum van filosofie en literatuur 
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enn hun mogelijke rol in politieke en ethische oordeelsvorming creëert. Naar mijn me-
ningg laten de hier geanalyseerde teksten dan ook zien dat het weinig zinvol is filosofie 
enn literatuur als disciplines te koppelen aan specifieke vermogens die van belang zijn 
voorr het proces van oordeelsvorming. Daarvoor zijn de retorische elementen die de 
effectenn op de oordeelsvorming kunnen bewerkstelligen, onvoldoende discipline-
specifiek. . 

Inn het voetspoor van die conclusie is de verleiding groot a/te verschillen tussen 
filosofischefilosofische en literaire teksten en hun rol in de normatieve oordeelsvorming te nege-
ren,, is het niet veel praktischer voortaan in termen van *teksf of'discours' te spreken? 
Mijnss inziens gaat die stap te ver. Waarom dat zo is, en hoe we de verschillen tussen 
filosofiee en literatuur in normatieve oordeelsvorming dan wel zouden moeten recon-
strueren,, zal ik in hoofdstuk 8 uiteenzetten. 

Eenn tweede punt waarop de besproken teksten Nussbaums schets van de rol van filo-
sofiee en literatuur corrigeren, betreft de hypothese dat filosofische teksten ertoe nei-
genn contingentie zoveel mogelijk weg te schrijven, terwijl deze in literaire teksten 
wordtt gerespecteerd. In paragraaf 1.6 stelde ik al dat het, als we de discussie toespit-
senn op politieke oordeelsvorming, van belang is onderscheid te maken tussen de con-
tingentiee van de ervaring (bijvoorbeeld die van de contemporaine samenleving) en de 
contingentiee van het perspectief dat in een tekst wordt geconstrueerd om die ervaring 
tee duiden. Een van de kenmerken van moderniseringsprocessen is immers dat de mo-
gelijkee perspectieven op de ervaring zich vermenigvuldigen en zelf contingent worden, 
waardoorr het des te moeilijker wordt de contingentie van ervaringen door collectieve 
interpretatiee weg te nemen. 

Dee teksten die ik heb geanalyseerd, trachten alle op hun manier de contempo-
rainee samenleving zo te interpreteren dat deze door de lezer als minder contingent 
wordtt ervaren. Dat geldt niet alleen voor de filosofische teksten, zoals Nussbaum ver-
onderstelt,, maar ook voor de literaire. Dat mag overigens nauwelijks een verrassing 
heten,, want de auteurs en teksten voor de analyse zijn mede op basis van dat ken-
merkk uitgekozen. Interessanter is het te constateren dat twee van de vier teksten 
aanmerkelijkk verder gaan in die reductie van contingentie dan de andere twee, en dat 
datt samen lijkt te hangen met een gebrek aan aandacht voor de contingentie van het 
eigenn perspectief. 

BridesheadBrideshead Revisited presenteert de contemporaine samenleving als inzichtelijk 
enn noodzakelijk, op voorwaarde dat men het juiste, religieus-transcendente perspectief 
inneemtt en dit richt op het eigen, persoonlijke leven. Het veelvoud aan perspectieven 
inn de contemporaine samenleving suggereert dat het religieuze perspectief slechts een 
vann vele mogelijke perspectieven, en dus in zichzelf contingent is, maar degenen die 
zichh er aan overgeven, zoals Charles Ryder, weten wel beter. 

Thee Masses in Representative Democracy' heeft een soortgelijk effect. De 
contemporainee samenleving wordt in deze tekst weliswaar niet als volledig coherent, 
maarr als ambigu gepresenteerd, maar binnen deze in zichzelf contingente ambiguïteit 
wordtt een fundamentele, logisch-noodzakelijke en niet-contingente prioriteit van het 
individuu geconstrueerd. En dat biedt aanknopingspunten om de contingente ambiguï-
teitt verder te reduceren. Ook hier is de implicatie dus dat de ervaren contingentie van 
dee contemporaine samenleving, gereduceerd kan worden als men maar het juiste, 
niet-contingentee perspectief inneemt. 

OnOn Human Conduct en Scoop proberen beide ook om de ervaren contingentie 
terugg te brengen, maar zij gaan in dat streven minder ver. Uit On Human Conduct 
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komtt de contemporaine samenleving naar voren als een contingente mix van twee 
typenn menselijke associatie, waarbij de auteur wel een duidelijke voorkeur voor een 
vann beide typen lijkt te hebben, maar deze voorkeur meestal met contingente gronden 
onderbouwt.. Hij toont zich er daarbij meer dan in The Masses in Representative De-
mocracy'' van bewust dat niet alleen die voorkeur, maar ook zijn interpretatiekader zelf 
contingentt is. Zijn expliciete zelfreflexiviteit verhindert in dit geval dat hij zijn interpre-
tatiee van de samenleving als de enig mogelijke en noodzakelijke naar voren schuift, al 
lijktt de impliciete werking van de tekst daar af en toe wel op aan te sturen. 

Dee zelfreflexiviteit die de auteur van On Human Conduct expliciet onder woor-
denn brengt, is in Scoop in impliciete vorm te vinden. Ook deze tekst schildert de sa-
menlevingg af als een contingente chaos, die inzichtelijker wordt als men er een be-
paaldd interpretatiekader op loslaat. Het interpretatiekader en het perspectief van de 
auteur,, worden echter slechts als één van de mogelijke interpretatiekaders en per-
spectievenn gepresenteerd. Die boodschap wordt ook langs performatieve weg gereali-
seerd,, doordat de tekst het streven van de lezer om aan Scoop een coherente inter-
pretatiee te geven, frustreert. Het wantrouwen ten aanzien van alle interpretatie wordt 
zoo niet alleen expliciet op de tekst zelf betrokken; de lezer wordt ook aangezet tot re-
flectiee op de eigen interpretaties. We zouden dit de 'performatieve ambivalentie' van 
ScoopScoop kunnen noemen: de retorische vormgeving van het boek stimuleert de lezer 
enerzijdss te streven naar een coherente interpretatie, terwijl ze anderzijds impliceert 
datt een dergelijke coherentie altijd illusoir zal zijn. Scoop is daardoor van de hier be-
sprokenn teksten het best in staat het oog voor contingentie van de lezer daadwerkelijk 
tee scherpen. 

Overr het geheel genomen, wijzen mijn analyses van de vier teksten er op dat 
hett streven naar een inzichtelijke en coherente interpretatie van de samenleving de 
erkenningg van contingentie van de menselijke ervaring eerder tegengaat dan mogelijk 
maakt.. Daarmee onthullen ze mijns inziens een fundamentele beperking van zowel 
filosofischee en literaire teksten als bron van politieke en ethische oordeelsvorming. De 
neigingg van teksten om coherente argumenten, theorieën of verhalen te presenteren, 
enn om in hun lezers een navenante honger naar coherentie te stimuleren, impliceert 
altijdd een zekere reductie van contingentie in de ervaring. Er zijn dus niet alleen 
vraagtekenss te plaatsen bij Nussbaums veronderstelling dat literaire teksten een grote-
ree tolerantie voor contingentie zouden hebben dan filosofische teksten. De vraag is 
zelfss of het streven naar coherentie bij het schrijven en lezen van teksten, of ze nu 
filosofisch,, literair of uit nog een andere discipline afkomstig zijn, vermijdbaar is. Als 
hett streven naar coherentie inherent is aan elk proces van betekenisgeving, lijkt enige 
reductiee van contingentie bij het schrijven en lezen van alle teksten onvermijdelijk. 

OnOn Human Conduct QU vooral Scoop laten echter zien dat die reductie gepaard 
kann gaan met een erkenning van de contingentie van het eigen interpretatiekader. De 
reductiee van contingentie van de ervaring krijgt daardoor veel minder het karakter van 
eenn onvermijdelijkheid; ze wordt een manoeuvre die noodzakelijk is om tot nader be-
gripp van de ervaring te kunnen komen, maar die ook op elk moment ter discussie ge-
steldd kan worden. Op basis van die constatering zou ik willen concluderen dat, als we 
dee contingentie van de menselijke ervaring in onze normatieve overwegingen een 
plaatss willen geven, het niet zozeer zaak is te zoeken naar teksten die contingentie 
tolereren.. Het gaat er vooral om teksten te vinden die contingentie slechts in beperkte 
matemate reduceren. Zulke teksten zijn zowel in de filosofie als in de literatuur te vinden, 
zoo hebben we al kunnen zien. In hoofdstuk 9 zal ik, ter afsluiting van dit boek, nader 
ingaann op die verschillende vormen van contingentiereductie. 
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