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HOOFDSTUKK 8: 
STIJLENN VAN SCHRIJVEN EN DE POLITIEKE OORDEELSVORMING VAN 
DEE LEZER 

Dee vier teksten die ik hiervoor de revue heb laten passeren mogen in tal van opzichten 
verschillen,, over één kwestie zijn ze eensluidend: de contemporaine samenleving lijkt 
wellichtt chaotisch en irrationeel, maar die indruk hoeft bij nader inzien niet te beklij-
ven.. Het is heel goed mogelijk die chaos te herleiden tot twee basale vormen van 
menselijkee associatie (aldus On Human Conduct), tot de miskenning van Gods bemoei-
eniss met mensenlevens (volgens Brideshead Revisited), tot een strijd tussen de be-
hoeftenn van het individu en die van het anti-individu en zijn leiders (conform The Mas-
sess in Representative Democracy'), of minstens deels tot het nastreven van eigenbe-
langg (zo impliceert Scoop). Elk van deze vier teksten probeert de oordeelsvorming van 
dee lezer over de contemporaine samenleving in goede banen te leiden door een zekere 
ordee aan te brengen in de ervaring van de lezer met die samenleving; een orde die op 
hett eerste gezicht vooral cognitief is, maar die, in elk geval in de eerste drie teksten, 
ookk normatieve implicaties heeft. Afhankelijk van het type orde dat een tekst constru-
eert,, spreekt hij bepaalde vermogens van de lezer aan. 

Inn de voorgaande hoofdstukken heb ik laten zien dat die vermogens niet alleen 
perr tekst kunnen verschillen, maar dat een zelfde vermogen door verschillende teksten 
ookk nog op heel uiteenlopende manieren gestimuleerd kan worden. Daarbij klonk ook 
steeds,, als terugkerend refrein, de constatering dat noch bepaalde retorische midde-
len,, noch bepaalde vermogens, specifiek aan filosofie of literatuur zijn voorbehouden. 
Inn dit hoofdstuk zal ik de conclusie die ik daaraan in het tweede intermezzo verbond, 
verderr onderbouwen: de vraag op welke manier filosofische en literaire teksten de 
lezerr aanzetten tot oordeelsvorming over de contemporaine samenleving, laat zich 
slechtt in termen van discipline beantwoorden (8.1). Die constatering roept echter ook 
dee vraag op, hoe de rol van teksten in politieke oordeelsvorming dan wel te reconstru-
erenn is. Mijns inziens moet daarvoor vooral gekeken worden naar de relatie tussen de 
retorischee kenmerken van een tekst en de vermogens die deze aanspreekt (8.2). De 
voordelenn van mijn alternatieve benadering passeren de revue in 8.3. Ter afsluiting zal 
ikk kort ingaan op de vraag of de retorische kenmerken van een tekst altijd moeten 
samenhangenn met de inhoud ervan (8.4). 

8.11 Filosofie , literatuu r en politiek e oordeelsvormin g 'revisited ' 

Ikk begon dit boek met de vraag op welke manier filosofische en literaire teksten aan-
zettenn tot oordelen over de contemporaine samenleving. Die vraag was voor een be-
langrijkk deel ingegeven door mijn waardering voor en mijn vraagtekens bij het werk 
vann Nussbaum. Zij is er in geslaagd duidelijk te maken dat zowel filosofische ais literai-
ree teksten een belangrijke rol kunnen spelen in ethische (en in mindere mate in politie-
ke)) oordeelsvorming. Ze heeft het onderzoek naar die rol een interessante focus gege-
venn door filosofische en literaire teksten te benaderen als voorstellen voor onze om-
gangg met de complexiteit en contingentie van het goede leven. Daarbij heeft ze te-
rechtt benadrukt dat niet alleen de inhoud van de teksten, maar vooral ook de stijl 
waarinn ze zijn geschreven ertoe doet. Door Nussbaums keuze van teksten lijkt het 
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echterr alsof filosofische en literaire teksten door hun specifieke retorische middelen 
altijdd dezelfde vermogens aanspreken: filosofie zou aanzetten tot distantie, abstractie 
enn generalisering, terwijl literatuur empathische inleving, emoties en verbeelding zou 
stimuleren.. Parallel daaraan zouden filosofische teksten de complexiteit en contingentie 
vann het goede leven reduceren, terwijl literaire teksten door hun stijl en inhoud die 
complexiteitt en contingentie juist erkennen en tolereren. 

Inn hoofdstuk 1 heb ik die dualistische veronderstelling al enigszins gerelati-
veerd:: of er inderdaad zulke verschillen tussen de retorische middelen en de aange-
sprokenn vermogens van filosofische en literaire teksten bestaan, zou uit onderzoek van 
concretee teksten moeten blijken, en niet bij voorbaat verondersteld moeten worden. 
Omm die reden is het van belang uiteenlopende soorten teksten te onderzoeken, met 
eenn breed onderzoeksinstrumentarium, dat zich zowel voor filosofische als voor literai-
ree teksten laat gebruiken. Ik heb hiervoor dan ook een aantal teksten belicht dat het 
doorr Nussbaum geschetste beeld compliceert: zowel de filosoof Oakeshott als de 
schrijverr Waugh erkennen de complexiteit en contingentie van het goede leven in de 
contemporainee samenleving, maar laten blijken die wel problematisch te vinden. Van-
daarr ook dat hun teksten kunnen worden gezien als cognitieve en normatieve orde-
ningsvoorstellenn voor de (her-)interpretatie van die samenleving, zoals ik hierboven ai 
signaleerde. . 

Inn het tweede intermezzo signaleerde ik al dat mijn analyses van vier teksten 
vann Oakeshott en Waugh hebben laten zien dat filosofische en literaire teksten veel 
meerr overeenkomsten vertonen dan het spreken in termen van de disciplines ^filosofie' 
enn 'literatuur' suggereert. Deze teksten doen niet alleen vergelijkbare (ordenings-
)aansprakenn op politiek terrein; de retorische middelen die ze daartoe inzetten en de 
vermogenss van de lezer die ze aanspreken, zijn nauwelijks specifiek voor filosofie of 
literatuurr te noemen. Mijn eerste conclusie was dan ook dat het weinig vruchtbaar is 
omm de discussie over de rol van filosofische en literaire teksten in politieke oordeels-
vormingg in termen van disciplines te voeren. 

Datt ik er toch niet voor pleit het hele onderscheid tussen filosofie en literatuur 
dann maar overbodig te verklaren, heeft twee redenen. Die radicale stap zou ons bij 
voorbaatt elke kans ontnemen mogelijke verschillen, zowel tussen als binnen disciplines 
enn genres, te thematiseren. Bovendien zou die manoeuvre onverklaard laten waarop 
lezerss hun onderscheid tussen filosofische en literaire teksten dan wel baseren. Dat 
lezerss zo'n verschil in het algemeen heel goed weten aan te brengen, lijdt geen twijfel. 
Hoewell er discussie mogelijk is over het filosofische gehalte van The Masses in Repre-
sentativee Democracy', zal niemand op het idee komen deze tekst een literair kort ver-
haall te noemen, en hoewel Scoop ideologiekritische elementen bevat die volgens 
sommigenn afbreuk doen aan het literaire gehalte van het boek, staat buiten kijf dat die 
elementenn het boek niet tot een filosofische verhandeling maken. In deze gevallen 
wetenn we als lezers in elk geval wat een tekst niet is; kennelijk beschikken we over 
eenn voldoende afgebakend idee van het onderscheid tussen filosofie en literatuur, zelfs 
alss we de grenzen van die disciplines niet heel scherp kunnen omschrijven. Sterker 
nog,, ons oordeel over de vraag of een tekst geslaagd is of niet, zal mede worden be-
paaldd door de verwachtingen die we hebben ten aanzien van de discipline en het genre 
waarinn we de tekst situeren. Scoop is een stuk overtuigender als literaire satire dan 
wanneerr het boek als filosofische verhandeling wordt beoordeeld.1 

Diee verwachtingen van de lezer zijn wel te verklaren, als we onze opvatting van 
watt een discipline is anders invullen. Onze opvattingen over filosofie' en 'literatuur' zijn 
niett gebaseerd op ideeën over de essentie of de wezenskenmerken van beide disdpli-
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nes,, maar op een empirisch, door de ervaring opgebouwd begrip van wat doorgaans 
filosofiefilosofie en literatuur wordt genoemd. 'Filosofie' en literatuur' zijn omvattende en 
voortdurendd betwiste etiketten voor een pluralistische en historisch contingents ver-
zamelingg teksten. De teksten in zo'n verzameling vertonen niet zozeer één gemeen-
schappelijkk kenmerk, als wel wisselend overlappende clusters van kenmerken; tussen 
henn is, met andere woorden, sprake van familiegelijkenissen. Gelijkenissen die kunnen 
liggenn in het type ordening dat teksten nastreven, in hun retorische kenmerken, en/of 
inn de vermogens die zij aanspreken. 

Tekstenn die een logisch* en conceptueel coherente ordening construeren, die 
wordenn gekenmerkt door een duidelijk aanwezige auteurs-stem die samenvalt met die 
vann de verteller, door een gedistantieerd, relatief eenduidig perspectief, door expliciete 
zelfreflexiviteit,, en die vooral het abstractie- en generaliseringsvermogen aanspreken, 
zullenn doorgaans tot de filosofie' worden gerekend. En teksten die een narratieve or-
deningg construeren, die zich kenmerken door concrete beelden, verschillende perspec-
tievenn construeren, hooguit impliciete zelfreflexiviteit vertonen, en die de lezer moge-
lijkhedenn voor emotionele ervaringen, empathie en identificatie bieden, zullen gewoon-
lijkk als 'literatuur' worden beschouwd. Deze clusters zijn gegeneraliseerde constructies 
mett een historische basis, die niet alleen de interpretaties van de lezer, maar ook de 
praktijkk van het filosofische en literaire schrijven beïnvloeden. Elke auteur zal zich op 
éénn of andere manier tot die clusters moeten verhouden; zelfs degene die ze wil on-
dermijnenn moet hun realiteit vooronderstellen. 

Datt wil echter geenszins zeggen dat deze clusters onveranderlijk en noodzake-
lijkk zijn; in tegendeel, ze hebben een contingent karakter. In de praktijk zijn ze dan 
ookk onderhevig aan veranderingen als gevolg van het verschijnen van teksten met 
nieuwe,, onverwachte kenmerken, waardoor hetgeen de lezer onder filosofie of litera-
tuurr verstaat ook kan variëren, niet alleen in de tijd, maar zelfs geografisch. Zo is de 
dialoogvormm die in de klassieke tijd een gangbare retorische vorm was, grotendeels in 
onbruikk geraakt, en zo veranderde Wittgensteins Tractates, in elk geval In de An-
gelsaksischee wereld, voor lange tijd het idee over wat een filosofische tekst hoort te 
doenn (namelijk taalgebruik analyseren). Evenzo is er momenteel hevige discussie over 
dee vraag of de recente stroom autobiografisch getinte teksten (zoals Palmens LM.) 
nogg wel 'literatuur' genoemd moeten worden. Met het variëren van de betekenis van 
'filosofie'' en 'literatuur' afzonderlijk, varieert ook de manier waarop de grens tussen 
beidee disciplines wordt getrokken. Door retorische kenmerken uit beide clusters te 
combineren,, zoals bijvoorbeeld Derrida in zijn teksten doet, kan er een hybride tekst-
vormm ontstaan die verwarring zaait over zijn eigen disciplinaire identiteit. Gewoonlijk 
zijnn de op empirische clusters van kenmerken gebaseerde opvattingen van filosofie' en 
'literatuur'' echter voldoende ruimhartig en stabiel om plaatsing van de meeste teksten 
mogelijkk te maken en om van grensgevallen in elk geval duidelijk te maken waarom 
hett grensgevallen betreft. 

Dee hierboven afgebakende clusters verhinderen dus niet dat ordeningstypen, 
retorischee kenmerken en vermogens ook op andere manieren gecombineerd kunnen 
worden.. De teksten van Oakeshott en Waugh laten zien dat dergelijke 'cross overs' 
zichh in de praktijk voortdurend voordoen. Ook in teksten die als filosofisch' geken-
schetstt kunnen worden, spelen empathie en verbeelding een rol; omgekeerd zijn ab-
stractiee en distantie in een tekst geen reden om deze zonder meer het etiket literatuur 
tee onthouden. Op een veel minder dramatische manier en op een veel alledaagser ni-
veauu dan de teksten van Derrida tonen de teksten van Oakeshott en Waugh dat het 
onderscheidd tussen filosofie en literatuur zich niet op een simpele, eendimensionale 
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manierr laat formuleren. Niet als een verschil In wezenskenmerken, maar evenmin als 
eenn verschil In retorische middelen of aangesproken vermogens. 

Dee voorgaande hoofdstukken hebben echter niet alleen bestaande veronder-
stellingenn over duidelijk onderscheiden rollen van filosofie en literatuur in politieke oor-
deelsvormingg onderuit gehaald. Ze hebben ook diverse aanknopingspunten opgeleverd 
voorr een niet op discipline-onderscheid gebaseerde analyse van de rol die een tekst in 
politiekee oordeelsvorming kan spelen. De negatieve conclusie die ik hiervoor formu-
leerdee (het is niet zinvol de rol van filosofische en literaire teksten in politieke oor-
deelsvormingg in termen van disciplines te reconstrueren), kan dus wel degelijk met een 
meerr positieve conclusie worden aangevuld. De rol van teksten in politieke oordeels-
vormingg is heel goed te reconstrueren door na te gaan welke vermogens van de lezer 
doorr de retorische kenmerken van de tekst worden aangesproken en tot welke orde-
ningg van ervaring een tekst aanzet. In het vervolg van dit hoofdstuk zal ik enkele as-
pectenn van die relatie tussen ordeningstypen, retorische tekstkenmerken en de vermo-
genss van de lezer nader belichten, en zo de contouren aangeven van een alternatieve, 
minderr discipline-georiënteerde reconstructie van de rol die filosofische en literaire 
tekstenn in politieke oordeelsvorming kunnen spelen.2 

Uiteraardd vormen vier teksten van twee auteurs een smalle basis, zelfs voor het 
'aangevenn van de contouren' van zo'n reconstructie. De reconstructie pretendeert dan 
ookk niet volledig te zijn. Retorische kenmerken die zich in deze vier teksten niet voor-
doenn en vermogens die door deze teksten niet worden aangesproken blijven hier bui-
tenn beschouwing.3 Ik heb er verder voor gekozen die aspecten van de teksten te be-
lichtenn die de meeste algemene relevantie lijken te hebben en die tegelijkertijd gang-
baree veronderstellingen over filosofie en literatuur ondermijnen. Op die manier hoop ik 
niett alleen aanknopingspunten te bieden voor een vruchtbare reconstructie van de rol 
vann filosofische en literaire teksten in politieke oordeelsvorming, maar ook enkele mo-
gelijkee valkuilen van die benadering te signaleren. 

8.22 Vermogen s voo r oordeelsvormin g 

Zoalss ik in het begin van dit hoofdstuk al constateerde, hebben de vier teksten van 
Oakeshottt en Waugh een vergelijkbare inzet: zij streven allemaal naar ordening van 
ervaring,, in dit geval de ervaring van de contemporaine samenleving. Ze doen dat 
doorr meer of minder abstracte 'beelden' of voorstellingen te construeren, bijvoorbeeld 
vann een bepaalde associatievorm, of van de politieke praktijk in de contemporaine sa-
menleving.. Die voorstellingen maken niet per se aanspraak op correspondentie met de 
ervaringg van de lezer; ze beelden dus niet noodzakelijk iets af. Wel belichten ze be-
paaldee aspecten van die ervaring, terwijl ze andere meer op de achtergrond plaatsen. 
Of,, zoals Oakeshott het formuleert: ze maken iets inzichtelijk dat de lezer in andere 
termenn al begrijpt. 

Doorr het licht dat een tekst op de contemporaine samenleving werpt, kan die 
samenlevingg ineens heel anders worden ervaren. Ze kan geordend en overzichtelijk 
blijken,, terwijl ze dat eerst in het geheel niet was, zoals Brideshead Revisited^ sugge-
reert.. Maar ze kan ook haar vroegere eenduidigheid verliezen en een stuk complexer 
worden,, zoals na lezing van 'The Masses in Representative Democracy'. De voorstellin-
genn die een tekst voor het 'geestesoog' van de lezer oproept, werken als een instru-
mentt dat haar perceptie van de samenleving stuurt: ze zal na lezing andere dingen 
zienn als ze naar de haar omringende samenleving kijkt. Als gevolg daarvan kan de le-
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zerr zich een ander oordeel over die samenleving vormen: ze kan signaleren dat be-
paaldee kenmerken van de samenleving veel sterker of juist zwakker zijn dan ze tot dan 
toee dacht, ze kan concluderen dat die kenmerken meer of minder wenselijk zijn en dat 
veranderingg in de gewenste richting handelen (al dan niet collectief) vereist De voor-
stellingenn die de teksten construeren hebben in alle gevallen op zijn minst een hande-
lingsoriënterendd effect. 

Alss we de focus op de contemporaine samenleving even buiten beschouwing 
laten,, geldt het bovenstaande uiteraard voor alle filosofische en literaire teksten die op 
eenn of andere manier betrekking hebben op de ervaring van de lezer. Teksten schep-
penn voorstellingen die de ervaring ordenen en richten de aandacht van de lezer op 
specifiekee aspecten van die ervaring, waardoor ze de wereld vervolgens met andere 
ogenn kan gaan zien en kan benaderen. Zelfs teksten die zich op een hoog-abstract 
niveauu bewegen (denk aan Wittgensteins Tractates) of die geen enkele aanspraak op 
realismee maken (denk aan science fiction) kunnen zo'n effect in meerdere of mindere 
matee bewerkstelligen. 

All die voorstellingen doen in eerste instantie een beroep op de verbeeldings-
krachtt van de lezer. Mijn voorstel is dan ook om bij de reconstructie van de rol die 
tekstenn in de politieke oordeelsvorming van de lezer kunnen spelen, de verbeeldings-
krachtt als uitgangspunt te nemen.4 Van daaruit kunnen we aan alle soorten teksten 
vragenn stellen als: welk type voorstellingen reikt deze tekst ons aan; wat stellen ze 
centraal;; met welke retorische middelen worden ze geconstrueerd, en welke vermo-
genss worden via de verbeeldingskracht verder nog aangesproken? 

Verbeeldingskracht,, opgevat als het vermogen voorstellingen (hoe abstract 
ook)) te construeren, is fundamenteel voor alle betekenisgeving. Ze vormt de grondslag 
vann het interpreteren, dat ik in hoofdstuk 2 op zijn beurt heb aangeduid als de kern 
vann alle oordeelsvorming. Verbeelding is dan ook niet tegengesteld aan perceptie, als 
'ongebondenn fantasie' tegenover "werkelijkheidsgetrouwe waarneming', maar er juist 
nauww mee verbonden. Zonder verbeelding is de perceptie stom, zoals de verbeelding 
zonderr perceptie nooit op ervaring betrokken kan worden.5 De fijnmazigheid van de 
perceptiee hangt, zoals ik in paragraaf 2.2.4 al signaleerde, af van de interpretatieve 
conceptenn of voorstellingen waarover iemand beschikt, en het is de verbeeldingskracht 
diee dergelijke voorstellingen genereert. De verbeeldingskracht stelt ons in staat ons 
vann een situatie een andere voorstelling te maken dan van de situaties die we tot nu 
toee hebben ontmoet Ze kan ons dus behoeden voor gemakzuchtige identificatie van 
verschillendee situaties onder één noemer, doordat ze een grote verzameling voorstel-
lingenn beschikbaar stelt en creatieve toepassing daarvan mogelijk maakt.6 

Dee centrale rol van de verbeeldingskracht brengt overigens niet zonder meer 
eenn hogere waardering voor creatieve, vernieuwende interpretaties in vergelijking met 
reedss vertrouwde interpretaties met zich mee. Wel is het zo dat een rijke verbeel-
dingskrachtt ons in staat stelt veel verschillende mogelijke interpretaties op een situatie 
loss te laten, en daardoor meer nuances in zo'n situatie te onderscheiden en die op hun 
relevantiee te beoordelen. De kans dat relevante nuances onopgemerkt blijven is in zo'n 
gevall kleiner, terwijl de reflexiviteit van het oordeel juist groter wordt. In die zin neemt 
dee kwaliteit van het proces van oordeelsvorming door een grotere verbeeldingskracht 
well toe; of dat ook tot betere oordelen leidt, is een tweede. 

8.2.18.2.1 Vormen van verbeelding 
Dee verbeeldingskracht kan uiteraard op tal van manieren worden gestimuleerd; het 
gaatt mij hier uitsluitend om de manier waarop tekstuele middelen die verbeelding 
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kunnenn scherpen. Zoals ik in mijn tekstanalyses heb laten zien, zijn zowel filosofische 
alss literaire teksten in staat de verbeelding te stimuleren. Op welke manier de verbeel-
dingg van de lezer wordt gestimuleerd, hangt geheel af van het type voorstelling dat de 
tekstt construeert. Die voorstelling kan aanzetten tot herkenning, maar ook tot nieuwe 
interpretaties;; ze kan vage gewaarwordingen scherper articuleren of ze kan schijnbaar 
eenduidigee ervaringen compliceren; ze kan attenderen op abstracte gelijkenissen ach-
terr de oppervlakte van schijnbaar verschillende fenomenen, maar ook wijzen op steeds 
weerr andere nuances van een zelfde fenomeen; ze kan daarbij abstraheren van de 
tijd,, of juist ontwikkelingen in de tijd belichten. Dat filosofische en literaire teksten de 
verbeeldingskrachtt van de lezer aanspreken, is op zich dus nog weinig informatief. 

Omm wat meer greep te krijgen op de uiteenlopende manieren waarop de ver-
beeldingg gestimuleerd kan worden, zou ik hier drie verschillende niveau's van verbeel-
dingg willen onderscheiden. Deze niveau's kunnen door één tekst tegelijkertijd worden 
aangesproken,, maar daarvoor zijn verschillende middelen vereist. Ik zal ze achtereen-
volgenss benoemen als de 'optische', de 'conceptuele', en de theoretische', respectieve-
lijkk de 'narratieve' verbeeldingskracht. 

Dee optische verbeeldingskracht produceert 'beelden' in de meest letterlijke zin: ze 
roeptt concrete visuele voorstellingen voor het geestesoog van de lezer op. Deze beel-
denn kunnen zo 'levensecht* zijn dat de lezer ze haast kan zien, ruiken en voelen alsof 
hett zintuiglijk waargenomen beelden zijn, ook al worden ze in dit geval door letters op 
papierr in het leven geroepen. Dat verbeeldingskracht doorgaans wordt toegeschreven 
aann literatuur en niet aan filosofie (of aan wetenschap), heeft te maken met dit opti-
schee aspect: de optische verbeelding produceert concrete voorstellingen, geen ab-
stractee argumenten. 

Concretee beelden komen in filosofische teksten inderdaad veel minder vaak 
voorr dan in de literatuur. Dat is echter meer een relatief dan een absoluut verschil; 
zowell in filosofische als in literaire teksten zijn concretiserende en abstraherende ten-
denzenn zichtbaar. Filosofische teksten maken niet alleen gebruik van concrete voor-
beeldenn om redeneringen te illustreren. Meer dan eens worden er ook nieuwe con-
cretee beelden gecreëerd. Zo kan de lezer van The Masses in Representative Democra-
cy'' zich een relatief concrete voorstelling van 'het anti-individu' maken. En zoals ik in 
hoofdstukk 6 al aanduidde, is de geschiedenis van de filosofie bezaaid met soortgelijke 
concretee beelden als Plato's grot, Rawls' Veil of ignorance' en Nozïcks 'experience ma-
chine'.. In al deze gevallen worden in aanleg abstracte noties ontwikkeld aan de hand 
vann een concreet beeld, dat men zich levendig kan voorstellen, waardoor het gemak-
kelijkerr is de implicaties van een gedachtengang te volgen. 

Inn de literatuur zijn zulke concrete voorstellingen legio. De schetsen die Charles 
Ryderr in Brideshead Revisited van zijn eerste militaire kamp en vervolgens van het 
landschapp rond Brideshead geeft, evoceren dergelijke poëtische beelden. Ook hier 
staann die beelden echter niet op zichzelf. Ze kunnen worden gelezen als symbolen van 
dee vernietigende kracht van 'de moderne tijd' en van het kennelijk idyllische karakter 
vann het verleden. Het gaat hier dus, net als in de filosofische teksten, om geïndividu-
eerde,, particuliere verbeeldingen van een algemener idee. Ook de karikaturale beelden 
vann Dr Benito of Corker in Scoop zijn op te vatten als concrete beelden van abstracte 
rollenn als 'de politicus' of 'de journalisf. 

Zowell in filosofische als in literaire teksten staan de concrete beelden die de optische 
verbeeldingskrachtt produceert dus in een groter verband. De beelden van Brideshead 
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RevisitedRevisited hebben een symbolische of exemplarische betekenis; de karikaturen uit 
ScoopScoop en de anti-individuen van Oakeshott zijn generaliseerbaar. De concrete produk-
tenn van de optische verbeelding kunnen dan ook worden getransformeerd in abstracte-
ree voorstellingen, oftewel concepten. De optische verbeelding gaat zo over in wat ik de 
conceptueleconceptuele verbeelding zou willen noemen: een verbeeldingskracht die algemene eti-
kettenn verschaft waarmee meerdere ervaringen onder één noemer gevangen kunnen 
worden. . 

Dee produktie van dergelijke conceptuele voorstellingen vergt het vermogen 
overr concrete voorstellingen te generaliseren en van irrelevante kenmerken te abstra-
heren.. Die generaliserende en abstraherende stap bestaat vaak uit een metaforische 
overhevelingg van de termen van het concrete beeld naar vergelijkbaar geachte situa-
ties.. Bij literaire personages is dat heel duidelijk: zo hebben diverse personages van 
Dickenss in het taalgebruik inmiddels een algemene betekenis gekregen - iemand kan 
eenn echte 'Scrooge' of'Mr Gradgrind' zijn. Het is heel goed denkbaar dat ook Waugh's 
Corkerr of Sir Jocelyn Hitchcock in journalistieke kring als aanduiding voor een bepaald 
typee journalist zou gaan fungeren. Door het karikaturale karakter van deze personages 
iss er maar weinig generalisering en abstrahering nodig om die status te bereiken; in 
hett concrete beeld worden de meest karakteristieke kenmerken immers al benadrukt 
enn andere weggelaten. 

Ookk in de filosofie ligt aan het conceptuele gebruik van termen vaak een me-
taforischh gebruikt beeld ten grondslag.7 Een beeld kan heuristische waarde hebben, 
niett alleen voor de interpretatie van de oorspronkelijke ervaring, maar ook voor de 
interpretatiee van vergelijkbare ervaringen. De hiervoor genoemde concrete beelden, 
zoalss Rawls' Veil of ignorance' en Nozicks 'experience machine', vormen respectievelijk 
dee basis voor een concept van verdelende rechtvaardigheid en van autonomie. In het 
gevall van 'The Masses in Representative Democracy vormen de beelden van individu 
enn anti-individu enerzijds concrete voorstellingen waarvan de lezer zich een levendige 
voorstellingg kan maken; anderzijds zijn 'individualiteif en 'anti-individualiteit algemene 
etikettenn voor abstracte karakterdisposities. Ook Oakeshotts 'civiele associatie' en 'on-
dernemingsassociatie'' zijn duidelijke voorbeelden van zulke 'gegeneraliseerde beelden': 
doorr de onderscheidende kenmerken van deze associatievormen te stipuleren en ande-
re,, particuliere eigenschappen buiten beschouwing te laten, zijn deze concepten toe-
pasbaarr op uiteenlopende concrete associaties. De overgang van concrete beelden 
naarr abstracte voorstellingen is in filosofische teksten niet wezenlijk anders dan in lite-
rairee teksten; hooguit beginnen de filosofische teksten doorgaans met abstractere 
beelden. . 

Opp het derde niveau wordt die conceptuele verbeelding omgezet in wat ik de theoreti-
schesche ofwel de narratieve verbeelding zou willen noemen. Op dit niveau worden op 
zichzelff staande beelden of concepten met elkaar in verband gebracht en tot een sa-
menhangendd geheel aaneen gesmeed. On Human Conduct schetst hoe het concept 
vann de civiele associatie door zijn noodzakelijke kenmerken en postulaten het cohe-
rentee geheel van de civitas vormt; Brideshead Revisited brengt de fragmentarische 
ervaringenn uit het leven van Charles Ryder samen door middel van een transcendent 
verband.. De samenhang kan synchroon en/of diachroon zijn: als het om een systema-
tischee samenhang gaat (oftewel als er een 'wereld' wordt geconstrueerd) is die een 
productt van wat ik de theoretische verbeelding noem, als het om een ordening in de 
tijdd gaat (oftewel als er een 'geschiedenis' wordt geconstrueerd) is hij volgens mijn 
omschrijvingg een product van de narratieve verbeelding. Het ordenende effect dat ik 
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eerderr aan de vier besproken teksten toeschreef, is een product van deze vormen van 
verbeelding. . 

Dee verleiding is groot om de theoretische, respectievelijk narratieve verbeelding 
enn de bijbehorende vormen van coherentie, te identificeren met de samenhang die in 
respectievelijkk filosofische en literaire teksten wordt aangebracht, maar zoals ik in de 
voorgaandee hoofdstukken al herhaaldelijk heb benadrukt, laten filosofische noch lite-
rairee teksten zich zo eenvoudig in dit stramien passen. The Masses in Representative 
Democracy'' schetst een grotendeels narratief beeld van de ontwikkeling van de 'mo-
dernee samenleving'; Scoop legt het accent op de functionele samenhang op een be-
paaldd moment. En uiteraard sluiten beide ordeningsprincipes elkaar niet uit. 

Eenn verschil tussen filosofische en literaire teksten is wel dat zowel theoretische 
alss narratieve verbeelding in de filosofie doorgaans expliciet worden bemiddeld door de 
conceptuelee verbeelding, terwijl dat in de literatuur veel minder het geval is. Door dui-
delijkk afgebakende concepten in een systematiserend of in een historisch perspectief 
mett elkaar in verband te brengen wordt er een voorstelling van (de ontwikkeling van) 
eenn systematisch samenhangende wereld geconstrueerd, die aanspraak maakt op een 
algemenee geldigheid die los staat van het persoonsgebonden perspectief van de lezer. 
Oakeshottss a'vftas is daar een voorbeeld van, maar de filosofie kent veel soortgelijke 
werelden.. Het meest extreme voorbeeld is uiteraard het systeem van Hegels Enzy-
klopadie,klopadie, waarin een zowel systematisch als chronologisch samenhangend wereldbeeld 
wordtt nagestreefd. Op een slechts iets bescheidener schaal valt te denken aan Spino-
za'ss Ethica of aan de utopieën van More, Fourier en, recenter, linger. En uiteraard is 
ookk Rawls' rechtvaardigheidstheorie op te vatten als een poging een voorstelling te 
evocerenn van een wereld waarin op coherente wijze verdelende rechtvaardigheid 
wordtt nagestreefd. 

Hett voorbeeld van de utopisten maakt meteen duidelijk dat ook in literaire 
tekstenn systematiserende theoretische 'werelden' worden geconstrueerd, al zijn de 
dystopieënn (Orwells 1984, Huxle/s Brave New World) de laatste decennia wellicht tal-
rijkerrijker dan de utopieën. Ook Waugh's Scoop construeert in feite zo'n dystopie, zij het 
datt deze wereld volgens Waugh geen toekomstmuziek is, maar grotendeels al bestaat. 
Inn deze literair-theoretische werelden wordt, zoals gezegd, de relatie tussen conceptu-
elee en theoretische verbeelding meestal niet expliciet gemaakt. Ook in literaire teksten 
diee de nadruk leggen op chronologische samenhang en die dus vooral de narratieve 
verbeeldingg aanspreken, wordt de stap van de conceptuele verbeelding nogal eens 
overgeslagen.. Dat heeft meestal te maken met het perspectief dat wordt ingenomen: 
dee samenhang die Charles Ryder in zijn leven aanbrengt is een samenhang tussen zijn 
motieven,, handelingen en de gevolgen daarvan, in de termen die hij daarvoor zelf ge-
bruikt.. Doordat er geen actor-overstijgend perspectief wordt ingenomen, hoeven per-
soonlijkee beelden en interpretaties niet gegeneraliseerd te worden. De lezer bepaalt 
hierr zelf in hoeverre deze beelden en de samenhang die Charles Ryder aanbrengt, 
aanspraakk kunnen maken op exemplarische geldigheid voor haar eigen leven. 

Hoewell de verschillende vormen van verbeelding dus niet gekoppeld kunnen worden 
aann ofwel filosofie, ofwel literatuur, is het toch van belang om ze te onderscheiden, 
omdatt met een bepaalde vorm van verbeelding vaak ook bepaalde andere vermogens 
wordenn aangesproken. Eerder duidde ik er al op dat de conceptuele verbeelding is 
gebaseerdd op generalisering en abstractie; evenzo veronderstellen teksten die een 
beroepp doen op de theoretische verbeelding dat de lezer in staat is zich van haar per-
soonlijkee perspectief te distantiëren, terwijl de narratieve verbeelding empathie en in 
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hett verlengde daarvan vaak ook emotionele ervaring veronderstelt Hier vallen weer de 
clusterss te herkennen die ik in de voorgaande paragraaf omschreef. 

8.2.28.2.2 Abstractie - concretisering 
Inn het onderscheid tussen verschillende vormen van verbeelding dat ik hierboven 
maakte,, spelen abstractie en concretisering een belangrijke rol. De verbeelding in en-
geree zin is optisch, en haar producten zijn daardoor altijd concreet. Maar zelfs op het 
niveauu van de optische verbeelding bestaan er verschillen in gedetailleerdheid en pre-
cisiee van de voorstelling die de tekst bij de lezer oproept. En zodra de voorstellingen 
diee een tekst construeert aanspraak maken op meer dan particuliere geldigheid, doen 
generaliseringg en abstrahering hun intrede. Het is dus niet zo, zoals in het verleden 
vaakk is gedacht, dat abstractie een typisch verstandelijk, intellectueel vermogen is, dat 
nietss met verbeelding te maken heeft.8 Dat is alleen vol te houden wanneer men ver-
beeldingg beperkt tot de verbeelding in engere, optische zin. Omgekeerd is het ook niet 
zoo dat teksten die de verbeelding aanspreken automatisch ook de sensitiviteit van de 
lezerss voor het concrete en particuliere van een situatie scherpen, zoals Nussbaum lijkt 
tee suggereren. Conceptuele, theoretische en narratieve vormen van verbeelding doen 
well degelijk een beroep op het abstractievermogen van de lezer. 

Ikk heb al benadrukt dat het onderscheid tussen optische en conceptuele ver-
beeldingg geen absolute waterscheiding tussen filosofie en literatuur kan aanbrengen. 
Datt geldt navenant voor de as abstrahering - concretisering; ook in dit opzicht zijn 
hooguitt relatieve verschillen tussen beide disciplines waar te nemen. Een goede filoso-
fischee casusanalyse, zoals het werk van Latour, kan buitengewoon concreet zijn, terwijl 
sommigee literaire creaties (te denken valt aan het werk van Musil, Beckett of Auster) 
zoo abstract zijn dat ze filosofische teksten daarin naar de kroon steken. Het is dan ook 
niett adequaat om, zoals onder meer Palmer doet, literatuur te beschrijven als "philo-
sophyy made concrete" (1992, 244), of om literaire personages die maar geen mensen 
vann vlees en bloed willen worden te bekritiseren als filosofische constructies'. Wie ver-
ondersteltt dat literatuur altijd concrete beelden oproept, miskent dat er niet alleen in 
dee beeldende, maar ook in de schrijvende kunst 'abstracte kunst bestaat.9 

Hett abstractievermogen is in de hier besproken teksten van bijzonder belang. 
Hett samenleven heeft immers van zichzelf al een abstract karakter; het gaat hier, zoals 
bijj veel andere sociale fenomenen, om de verzameling sociale relaties tussen concrete 
individuen,, de regels en de praktijken waarin die relaties 'neergeslagen' zijn. De sa-
menlevingg oefent weliswaar zeer tastbare effecten uit op de levens van individuen, 
maarr is in zichzelf niet in een concreet beeld te vatten.10 Waar dat toch wordt gepro-
beerd,, is sprake van reïficatie: een abstract en dynamisch fenomeen wordt dan terug-
gebrachtt tot een concrete, gestolde vorm. Hoe moeilijk het is om reïficatie te vermij-
den,, is te zien in The Masses in Representative Democracy'. Dit essay schetst de con-
temporainetemporaine samenleving als het produkt van twee tendenzen, waarvan de een wordt 
neergezett als een abstracte karakterdïspositie die bepaalde processen in gang heeft 
gezet,, terwijl de andere wordt herleid tot het handelen van een concreet personage, 
hett 'anti-individu'. 

Tekstenn die zich over de samenleving buigen, hebben met dat abstracte ka-
rakterr te maken en doen, als ze niet te veel reïficeren, een beroep op het abstractie-
vermogenn van de lezer. De hier besproken filosofische teksten zetten daartoe voor de 
handd liggende retorische middelen in. Zo probeert On Human Cónductzo veel mogelijk 
aff te zien van verwijzingen naar concrete fenomenen (bijvoorbeeld in de vorm van 
illustraties),, personificatie te vermijden en zoveel mogelijk in onpersoonlijke, lijdende 
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vormm te schrijven. Beide laatste kenmerken zijn ook te vinden in het deel van het 'Mas-
ses'-essayy dat over de individuele dispositie handelt. 

Uitt mijn analyse van Scoop blijkt echter dat een tekst niet volledig hoeft af te 
zienn van concrete beelden om de lezer toch tot abstractie te kunnen aanzetten: door 
concretee beelden die uit verschillende perspectieven afkomstig zijn naast elkaar te 
zetten,, kan een tekst de lezer stimuleren deze beelden te vergelijken en van de kenne-
lijkk idiosyncratische aspecten van die beelden te abstraheren, zodat er alsnog een al-
gemenergemener beeld van de gang van zaken in de samenleving ontstaat. Dat is weliswaar 
eenn riskante strategie, omdat de lezer andere punten idiosyncratisch kan vinden dan 
dee auteur. De lezer oefent zich zo echter wel op een veel reflexievere wijze in het ab-
straherenn dan wanneer de auteur zijn abstracties zelf expliciet uitvoert of, met andere 
woorden,, voorkauwt. 

Alss er al verschillen bestaan tussen filosofische en literaire teksten wat betreft 
hett aanspreken van het abstractievermogen, dan liggen die dus in de manier waarop 
zee dit vermogen stimuleren. In hun middelen komen filosofie en literatuur soms dicht 
bijj elkaar. Een scherpe tekening van een filosofisch concept kan heel dicht in de buurt 
vann een literaire karikatuur komen, zoals een vergelijking van het individu, het anti-
individuu en individu manqué uit 'The Masses in Representative Democracy' met perso-
nagess uit Scoop als Corker, Dr Benito of Jack Bannister duidelijk maakt. Zowel de filo-
sofischee personages als de literaire karikaturen doen een beroep op het vermogen van 
dee lezer in het concrete het algemene te zien en in het algemene het concrete. Ook 
hierr laten de literaire karikaturen echter meer aan het abstractievermogen van de lezer 
overr dan de filosofische teksten, die de abstraherende beweging als het ware Voor-
doen'. . 

Hett effect van de verschillende middelen om het abstractievermogen aan te 
spreken,, moet dus niet te snel over één kam worden geschoren. Het lijkt wellicht alsof 
mett de aanwezigheid van concrete beelden in een tekst ook het abstractievermogen 
overbodigg wordt verklaard. Scoop laat echter zien dat juist een tekst die vol met con-
cretee details zit waarvan de relevantie en betekenis niet altijd onmiddellijk duidelijk 
zijn,, de lezer tot abstrahering kan aanzetten. In dergelijke teksten wordt de lezer zelf 
actieff getraind in het ordenen en schiften van de overvloed aan details, in het vergelij-
kenn van situaties en het herkennen van patronen. Tegenover dit 'bottom up'- effect 
vann Scoop staat de 'top down'- abstractie van On Human Conduct, die suggereert dat 
vergelijkbaree gevallen gelijkelijk behandeld moeten worden en zelf de criteria aanreikt 
opp grond waarvan die vergelijkbaarheid beoordeeld kan worden. Terwijl teksten van 
dee eerste soort de lezer trainen in de vaardigheden die, in de termen van Jonsen en 
Toulmin,, vereist zijn voor 'barokke' oordeelsvorming, scholen teksten van de tweede 
soortt de lezer in 'Bauhaus'- oordeelsvorming (1989,145-146). 

8.2.38.2.3 Empathie - identificatie - distantie 
Dee voorstellingen die door de verschillende vormen van verbeelding worden gegene-
reerd,, zijn altijd vanuit een bepaald perspectief geconstrueerd. Dat perspectief kan, los 
vann de voorstelling zelf, particulier of uiterst algemeen zijn. Het kan het perspectief 
vann een concreet persoon zijn (de auteur en/of de al dan niet zelf in het verhaal be-
trokkenn verteller), maar het kan ook een perspectief van 'nergens' zijn - de zogenaam-
dee View from nowhere'- dat aan geen enkele beperking en geen enkel belang preten-
deertt te zijn gebonden. En tussen die twee uitersten liggen vele gradaties. 

Tekstenn bieden de lezer in feite de mogelijkheid tijdelijk deelgenoot te worden 
vann één of meer perspectieven, door zich in zo'n perspectief in te leven of zich er zelfs 
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volledigg mee te identificeren. In paragraaf 2.2.4 heb ik empathie omschreven als het 
opp zich neutrale vermogen tijdelijk een ander perspectief over te nemen, dat wil zeg-
genn met andere ogen naar de wereld te kijken en eventueel ook de daarbij behorende 
gevoelenss en waarderingen te ondergaan. Die empathische inleving is niet alleen mo-
gelijkk bij persoonsgebonden, maar ook bij algemenere perspectieven. In beide gevallen 
voorondersteltt empathie distantie ten opzichte van het eigen perspectief: de lezer 
moett in staat zijn zich tijdelijk van het eigen perspectief te distantiëren. Empathie kan, 
maarr hoeft niet, te resulteren in beperkte of volledige identificatie, waarbij de perspec-
tiefovernamee een min of meer permanent karakter krijgt. 

Mijnn uitgangspunt in hoofdstuk 2 was dat zowel empathie als distantie funda-
mentelee vermogens voor ethische en politieke oordeelsvorming zijn. Empathie is nood-
zakelijkk om de betekenis van de wereld vanuit andere perspectieven te kunnen begrij-
pen;; distantie is niet alleen nodig om überhaupt tot perspectiefovername te komen, 
maarr ook om die perspectieven vervolgens op hun merites te kunnen beoordelen. 

Lezenn is voor de ontwikkeling van empathie en distantie een interessante acti-
viteit,, omdat beide er gelijktijdig door gestimuleerd worden. Enerzijds word je door de 
tekstt als het ware in een ander perspectief 'getrokken'; elke tekst zet de lezer aan tot 
overnamee van het geboden perspectief (of zelfs van meerdere perspectieven). Je ver-
houdtt je als lezer immers onvermijdelijk tot de stem(men) die via de tekst tot je spre-
ken,, zelfs als die tekst probeert elk perspectief te verbrijzelen, zoals in sommige mo-
dernistischee literatuur het geval is.11 Het is waarschijnlijk zelfs gemakkelijker je in een 
perspectieff in te leven als dat het perspectief van een papieren personage is, dan 
wanneerr het om een persoon uit het 'echte' leven gaat: in het eerste geval zijn niet 
alleenn alle gegevens die je voor inleving nodig hebt al verzameld en geordend; de per-
spectiefverwisselingg is in zekere zin ook vrijblijvender en minder confronterend.12 An-
derzijdss is juist daardoor ook een gedistantieerde afweging van eigen en andermans 
perspectieff tot op zekere hoogte gewaarborgd, omdat de opgeroepen beelden en het 
perspectieff dat zij veronderstellen zonder tijds- en handelingsdruk en zonder directe 
consequentiess voor de respectievelijke belangen geconfronteerd kunnen worden met 
hett eigen perspectief. 

Diee gecombineerde oefening in empathische inleving en gedistantieerde afwe-
gingg van perspectieven, is voor auteurs als Nussbaum reden om het lezen van litera-
tuurr een belangrijke rol toe te kennen in ethische en politieke educatie, zo schreef ik al 
inn hoofdstuk 1. Wel beschouwd kan dit argument echter even goed gebruikt worden 
omm een rol voor filosofische, of zelfs voor nog andere soorten teksten te bepleiten. Tot 
opp zekere hoogte spreken immers alle teksten ons empathisch en distantiëringsvermo-
genn aan. Die constatering is echter weinig informatief, want verschillen zijn er natuur-
lijkk wel degelijk, zij het niet noodzakelijk tussen filosofische en literaire teksten, als wel 
tussenn teksten met verschillende vormen van perspectivering. 

Inn de voorgaande hoofdstukken hebben we bijvoorbeeld kunnen zien dat een 
tekstt vanuit één of meerdere perspectieven een voorstelling van de contemporaine 
samenlevingg kan schetsen, dat die perspectieven meer of minder persoonsgebonden 
kunnenn zijn, dat ze als meer of minder geldig kunnen worden afgeschilderd, en dat de 
grenzenn ervan al dan niet in beeld kunnen worden gebracht. Dat vooral het lezen van 
literatuurr als een stimulans voor het empathisch vermogen van de lezer wordt gezien, 
heeftt vermoedelijk te maken met het grotere aantal perspectieven dat in romans wordt 
aangebodenn (behalve dat van de geïmpliceerde auteur ook dat van vertellens) en per-
sonage^))) en/of met het persoonlijker karakter van die perspectieven. De analyses 
vann de teksten van Oakeshott en Waugh maken echter duidelijk dat zowel op de ex-
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dusievee toeschrijving van deze kenmerken aan literatuur, als op het belang daarvan 
voorr het stimuleren van empathie, wel het een en ander valt af te dingen. 

Watt het aantal perspectieven betreft, loopt de scheidslijn in het geval van de 
geanalyseerdee teksten dwars door de disciplines heen: On Human Conduct en Brides-
headhead Revisited worden verteld vanuit één perspectief, terwijl The Masses in Repre-
sentativee Democracy' en Scoop meerdere perspectieven toelaten. Vergelijking van die 
laatstee twee teksten laat echter onmiddellijk zien dat een grotere hoeveelheid per-
spectievenn niet altijd zaligmakend hoeft te zijn: in het Wasses'-essay zijn de perspec-
tieventieven zo ingekaderd dat direct duidelijk Is welk perspectief de voorkeur verdient. Seri-
euzee inleving in het perspectief van het anti-individu en een gedistantieerde afweging 
vann de geboden perspectieven worden hier eerder ontmoedigd dan gestimuleerd. 

Inn Scoop is er geen sprake van een duidelijk Voorkeursperspectief, zodat de 
lezerr zich in meerdere perspectieven kan inleven, maar deze ook zeif dient te vergelij-
ken.. Met de mogelijkheden voor empathie bouwt de tekst dus een stimulans voor ge-
distantieerdee afweging van perspectieven in. In dit geval bevordert de vermenigvuldi-
gingg van perspectieven tegelijkertijd empathische inleving en distantie. Hoewel de ro-
mann vaak wordt aangewezen ais het genre van de meerstemmigheid bij uitstek, moe-
tenn we voor ogen houden dat de perspectivering van veet (traditionele) romans meer 
wegg heeft van het *Masses'-essay dan van Scoop, zeker de romans van Dickens en 
James,, waar Nussbaum graag naar verwijst, hebben in het algemeen een verteller die 
dee meerstemmigheid ordent en afwegingen en oordelen van de lezer in een duidelijke 
richtingrichting stuurt. Pas als zo'n centrale verteller afwezig is of zichzelf ter discussie stelt 
(zoalss in Scoop, maar bijvoorbeeld ook in Salman Rushdies The Satanic Verses), wor-
denn de mogelijkheden voor empathie gelijkelijk verdeeld over alle perspectieven.' 

Ookk in de filosofie wordt soms gebruik gemaakt van een soortgelijke vermenig-
vuldigingg van perspectief, bijvoorbeeld in het genre van de dialoog. Dit genre werd 
niett alleen in de oudheid en in de Renaissance beoefend; ook vandaag de dag wordt 
err weer voorzichtig gebruik van gemaakt, bijvoorbeeld door Hofstadter en Feyerabend. 
Dee iocus dassicus in de filosofie blijven vooralsnog Plato's dialogen, al laten met name 
zijnn latere dialogen zien dat ook een dialoog zo geschreven kan zijn dat de geïmpli-
ceerdee auteur duidelijk samenvalt met één van beide partijen. Naast de dialoog bieden 
ookk 'postmoderne' filosofische teksten mogelijkheden voor een combinatie van empa-
thiee en distantie, die uitmondt in een vergelijkend oordeel. Zo zet Haraway in haar 
'Cyborgg Manifesto' meerdere stemmen naast elkaar, zonder ze systematisch met elkaar 
tee confronteren en zonder een overkoepelend perspectief te construeren.13 In dergelij-
kee teksten ligt een alles relativerend effect altijd op de loer, maar ze doen hoe dan ook 
eenn beroep op het vermogen van de lezer zich afwisselend in te leven in een perspec-
tieff en er afstand van te nemen, en leggen daardoor een stevige basis voor vergelij-
kendee oordeelsvorming. 

Eenn andere reden om empathie vooral aan literaire teksten toe te schrijven, is 
datt een tekst die is geschreven vanuit een persoonsgebonden perspectief em^msche 
inlevingg op het eerste gezicht lijkt te vergemakkelijken; en van die persoonsgebonden-
heidd zou in literaire teksten vaker sprake zijn dan in filosofische teksten. Dat laatste 
magg zo zijn, maar er dient op dit punt de nodige voorzichtigheid in acht genomen te 
worden.. In veel hedendaagse filosofische teksten erkent de auteur wel degelijk dat zijn 
perspectieff minstens gedeeltelijk persoonsgebonden is. Dat is zelfs bij een in veel op-
zichtenn traditionele filosofische tekst als On Human Conduct het geval. Toch is er bij 
hett lezen van On Human Conduct slechts in beperkte mate sprake van empathische 
perspectiefovername:: daarvoor is de wereld die vanuit het vertellersperspectief wordt 
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geschetstt te abstract. Een persoonlijk perspectief alleen is onvoldoende: empathie 
wordtt vooral bevorderd door detaillering en concretisering van de leef-, denk- en ge-
voelswereldd van de persoon (verteller/personage) in kwestie. 

Hierr komt nog bij dat een tekst die is geschreven vanuit één persoonsgebonden 
perspectieff dat niet met andere perspectieven wordt geconfronteerd, de lezer welis-
waarr veel mogelijkheden voor empathie kan bieden, maar dat dit ten koste gaat van 
dee mogelijkheid een gedistantieerd oordeel over de geldigheid van het perspectief te 
vellen.. Dat hebben we kunnen zien bij de bespreking van Brideshead Revisited, dat de 
lezerr slechts de keus laat tussen volledige identificatie met Charles' perspectief op de 
contemporainee samenleving, of volledige verwerping daarvan. 

Mijnss inziens is het in kwesties van politieke oordeelsvorming van belang dat 
wijj zowel in staat zijn tot empathische inleving in, als tot gedistantieerde afweging van 
perspectieven.. Zeker in de contemporaine samenleving, waar interpretatiekaders 
voortdurendd met elkaar in botsing komen en zelf ook contingent zijn gebleken, is het 
vermogenn verschillende perspectieven te vergelijken en af te wegen minstens zo be-
langrijkk als het vermogen zich in anderen in te leven.14 Teksten die met de binnenkant 
vann een perspectief ook de grenzen ervan in beeld weten te brengen, stellen de lezer 
beterr in staat de geldigheid van zo'n perspectief af te wegen. Zij maken ^reflexieve 
empathie'' mogelijk: een vorm van empathie die niet aanzet tot kritiekloze identificatie, 
maarr tot het afwisselend van *binnenuif en van ^buitenaf benaderen van een perspec-
tief. . 

Hett zal na bovenstaande overwegingen duidelijk zijn dat ook in dit opzicht lite-
rairee teksten mijns inziens geen voorsprong op filosofische teksten hebben. Ik geef toe 
datt ik hiermee ook nogal wat van teksten vraag; toch zijn er in beide disciplines mijns 
inzienss teksten die zo'n combinatie van empathie, distantie en reflectie weten te sti-
muleren.. En voor zover noch filosofische, noch literaire teksten aan deze eis blijken te 
voldoen,, ligt het voor de hand een combinatie van beide bij de lezer aan te bevelen. 

8.2.48.2.4 Emoties 
Inn het voorgaande heb ik herhaaldelijk kanttekeningen geplaatst bij een al te dualisti-
schee benadering van de rol die filosofie en literatuur in politieke oordeelsvorming kun-
nenn vervullen. Een aspect van dit dualisme dat nog buiten beschouwing is gebleven, is 
hett idee dat filosofie de ratio en literatuur de emoties aanspreekt. In paragraaf 2.2.4 
hebb ik al opgemerkt hoe verschillende auteurs, onder wie Nussbaum zelf, de tweede-
lingg tussen ratio en emoties effectief hebben ondermijnd door erop te wijzen dat emo-
tiess vaak een cognitief karakter hebben. Aan emoties als angst of woede ligt een 
overtuigingg ten grondslag: de overtuiging dat iets erg bedreigend voor de betrokken 
persoonn is, of dat iemand onrecht is aangedaan. Reflectie op zulke emoties kan vol-
genss deze auteurs inzicht geven in de waarde-opvattingen die iemand er op na houdt; 
off die opvattingen al dan niet rationeel zijn, en gerechtvaardigd blijken of niet, kan net 
alss bij alle cognitieve opvattingen getoetst worden. Als emoties een bron van inzicht in 
waarde-opvattingenn zijn, is er echter weinig reden om ze uit het proces van ethische of 
politiekee oordeelsvorming te weren - ze kunnen dan juist een belangrijk element daarin 
zijn. . 

Dee gedachte dat juist literaire teksten emoties aanspreken en de lezer boven-
dienn gelegenheid geven op de gerechtvaardigdheid van die emoties te reflecteren, 
vormtt voor Nussbaum dan ook een belangrijke aanleiding om literatuur een rol in ethi-
schee en politieke educatie toe te kennen. Ze veronderstelt daarbij dat er een verband 
bestaatt tussen de mogelijkheden voor empathie en identificatie die literaire teksten 
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biedenn enerzijds, en de mogelijkheden om emoties te ondergaan anderzijds. Dat wil 
zeggenn dat ze er van uit lijkt te gaan dat een lezer emoties kan ervaren doordat zij 
zichh de belevingswereld van een personage zo eigen heeft gemaakt dat zij de waarde-
opvattingen,, en dus ook de emoties, van dit personage reproduceert.15 

Hoewell de hier besproken teksten geen grote emotionele effecten bewerkstelli-
gen,, geven zij toch enige aanleiding deze veronderstelling te amenderen. Zowel The 
Massess in Representative Democracy' als Scoop tonen dat de emoties van de lezer in 
elkk geval niet uitsluitend aangesproken worden door haar inleving in of identificatie 
mett het perspectief van een of meer personages. Scoop maant bovendien tot voor-
zichtigheidd bij de karakterisering van emoties: niet aile emoties zijn gebaseerd op po-
sitievee waarde-opvattingen. 

Hett gebruik van personificatie in The Masses in Representative Democrac/ 
maaktt het mogelijk je in te leven in personages die over een bepaalde karakterdisposi-
tiee beschikken. Zoals ik heb laten zien, zijn de termen waarin de eigenschappen van 
dezee disposities/personages worden omschreven echter niet gelijkwaardig. Het is dan 
ookk niet erg waarschijnlijk dat de lezer zich zozeer inleeft dat zij de angst voor misluk-
kingg van het 'individual manqué' of het ressentiment van het 'anti-individual' zelf on-
dergaat.. De meeste lezers zullen eerder compassie met het individu manqué en anti-
pathiee ten opzichte van het anti-individu ervaren - en dat zijn gevoelens die bij het 
waardepatroonn van het 'individu' (oftewel van de geïmpliceerde auteur) horen. De 
emotiess van de lezer zijn in dit geval dus niet zozeer een herhaling van die van het 
personage,, maar van die van de auteur; ze zijn op zijn minst bemiddeld door de ma-
nierr waarop de auteur het perspectief van de personages inkadert.16 

Dee noodzaak van het veronderstelde verband tussen empathie/identificatie en 
emotiee wordt nog verder op losse schroeven gesteld door het gegeven dat de lezer 
vann 'The Masses in Representative Democracy' ook ten opzichte van het individu ge-
voelenss van bewondering of waardering kan ervaren, terwijl de individuele dispositie 
slechtss sporadisch in gepersonifieerde vorm wordt beschreven. Empathie of identifica-
tiee zijn in dit geval nauwelijks mogelijk en kunnen dus niet als basis voor de emoties 
vann de lezer dienen. Ook hier zijn het vooral de positieve termen waarin de individuele 
dispositiee wordt omschreven, die de lezer tot waardering of bewondering aanzetten. 

Empathiee met een bepaald personage is in veel teksten ongetwijfeld een be-
langrijkee bron van emotie, maar het verband tussen beide is dus niet zo direct als 
Nussbaumm suggereert. Het effect wordt gecompliceerd door de manier waarop het 
perspectieff van een personage in het geheel van de tekst is gesitueerd. De verteller 
en/off de geïmpliceerde auteur spelen een cruciale bemiddelende rol, die de lezer niet 
alleenn tot identificatie met personages aanzet of haar daar juist van afhoudt, maar ook 
verleidtt tot overname van het perspectief van de verteller en/of de auteur op die per-
sonages.. Die inkadering bepaalt in hoeverre de lezer de emotie die het gevolg is van 
empathiee serieus neemt. En dit fenomeen doet zich uiteraard zowel in literaire als in 
filosofischee teksten voor. 

ScoopScoop geeft op heel andere gronden aanleiding om Nussbaums opvattingen 
overr emoties ter discussie te stellen. De lezer van Scoop zal veelvuldig lachen. Dat 
lachenn is een gevolg van het langs elkaar heen zien schuiven van verschillende inter-
pretatiekaders.. Lachen vooronderstelt dan ook zowel empathie als distantie; humor zet 
dee zaken letterlijk weer in perspectief door ons zicht op het doen en laten van mensen 
tee verbreden. Wat vanuit het perspectief van een actor zelf hoogst belangrijk leek, 
blijktt er van een afstandje ineens heel anders uit te zien. Juist satirische werken, zoals 
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Scoop,Scoop, maar bijvoorbeeld ook Swifts Gullivers Travels, Voltaires Candide of recenter 
Tomm Wolfe's A Man in Full, weten de lezer tot die distantie aan te zetten. 

Dee emotie 'lachen' als zodanig compliceert echter ook het idee dat emoties een 
bepaaldee waarde-opvatting vooronderstellen. Dat is bij lachen hooguit in cognitieve zin 
hett geval: we moeten weten wat het gewoonlijk betekent als iemand over zegt dat hij 
'waarheid'' het hoogste goed vindt; alleen dan kunnen we een eventuele kloof tussen 
aanspraakk en realiteit onderkennen. Het belang van die waarde wordt in het lachen om 
diee kloof echter niet noodzakelijk bevestigd. Wie om iets moet lachen, ziet juist het 
betrekkelijkee van een (waarde-)opvatting in; humor heeft een relativerend effect 

Hiermeee is niet gezegd dat lachen nooit meer dan een relativerend effect op de 
lezerr uitoefent. In mijn analyse van Scoop heb ik laten zien dat lachen tegelijkertijd 
anarchistischee en gemeenschapsstichtende effecten kan hebben. Normatieve idealen 
wordenn als illusoir onderuit gehaald, maar dat de betekenis van die idealen door de 
lezerr nog wordt begrepen kan ook een aanknopingspunt zijn om het streven naar de 
realisatiee van die waarden weer te hernieuwen, in het volle besef dat het ideaal nooit 
bereiktt zal worden. Die constatering sluit aan bij de opvatting van auteurs als Bakhtin 
datt het vrolijke lachen (in tegenstelling tot het ironische lachen) een collectieve aan-
gelegenheidd is, die tegelijkertijd kritisch en affirmatief is (Zwart 1995, 53-54). Lachen 
omm een tekst kan dan ook de waarde-opvattingen in die tekst ondermijnen, maar te-
gelijkertijdd toch een bron van inspiratie vormen. 

Aann gevoel voor humor wordt in recente debatten over ethische en politieke 
oordeelsvormingg helaas weinig aandacht besteed.17 Toch toont Scoop mijns inziens 
aann dat gevoel voor humor een waardevol element in politieke oordeelsvorming is, en 
datt zou het in ethische oordeelsvorming ook kunnen zijn. Juist in een schijnbaar ge-
fragmenteerdee samenleving, waarin voortdurend wordt beweerd dat er geen sprake 
meerr is van gedeelde waarden en normen, kan deze emotie een middel zijn om het 
overgeblevenn waardebesef op een zelfkritische manier te hernieuwen. 

8.2.58.2.5 Reflectie 
Dee effecten van het lachen zouden echter slechts van beperkte waarde zijn, als deze 
emotiee niet gepaard ging met reflectie op de aard en aanleiding voor die emotie. Pas 
doorr de reflectie op het lachen (of op andere emoties) kan de lezer zich bewust wor-
denn van het impliciete waardebesef dat aan de lach ten grondslag ligt en dat besef 
kritischh onderzoeken. Hetzelfde geldt voor de andere hier genoemde vermogens, zoals 
ikk in de voorgaande paragrafen al herhaaldelijk heb beargumenteerd: ook de verschil-
lendee vormen van verbeelding, het abstractie- en concretiseringsvermogen, empathie, 
identificatiee en distantie leiden pas werkelijk tot een leerproces als zij onderwerp van 
reflectiee worden. Reflectie kan dan ook beschouwd worden ais een overkoepelend 
vermogenn (een 'tweede orde-vermogen', zoals ik het in 2.2.4 heb genoemd), dat de 
werkingg van de andere vermogens situeert en waar nodig bijstuurt. Effecten die de 
lezerr in eerste instantie 'gedachteloos' ondergaat, zoals emoties of empathische inle-
ving,, kunnen door reflectie alsnog worden gearticuleerd en op hun houdbaarheid wor-
denn beoordeeld. En door te reflecteren op de invloed die lezing van een tekst op haar 
vermogenss uitoefent, kan een lezer ook de geldigheid van de voorstellingen, perspec-
tievenn en interpretaties die de tekst presenteert, kritisch beoordelen. Reflectie is een 
voorwaardee voor kritische oordeelsvorming, en daarmee ook voor leereffecten die niet 
bijj lezing van de eerste de beste andere tekst weer verloren gaan. Om die reden heb 
ikk reflexiviteit in 2.3 dan ook een belangrijk criterium voor goede ethische en politieke 
oordeelsvormingg genoemd. 
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Reflectiee veronderstelt dat de lezer In staat is de werking van haar eigen ver-
mogenss met enige distantie te bezien. Afgaand op de geanalyseerde teksten, kan die 
distantiee op minstens drie manieren worden bewerkstelligd, die allemaal te maken 
hebbenn met de verhouding tussen de stemmen van auteur, verteller en personages. 
Allereerstt speelt de focalisatie van een tekst een belangrijke rol, ten tweede de mate 
waarinn de geïmpliceerde auteur zijn verhouding tot andere perspectieven in de tekst 
duidelijkk maakt. Deze beide middelen zijn hiervoor al herhaaldelijk aan de orde ge-
weest.. Bij het stimuleren van reflectie speelt daarnaast als derde middel de zelfreflexi-
viteitt die uit de tekst spreekt een belangrijke rol. 

Hett belang van het eerste middel, focalisatie, is vooral gelegen in het aantal 
focalisatoren.. Hiervoor heb ik al benadrukt dat een tekst gemakkelijker tot reflectie 
aanzett als er sprake is van meervoudige focalisatie, zoals bijvoorbeeld in Scoop. Wie 
geconfronteerdd wordt met verschillende perspectieven op en interpretaties van een 
situatie,, gaat min of meer vanzelf vergelijken en afwegen. Juist omdat er meerdere 
perspectievenn kunnen worden vergeleken, komen zowel de kenmerken als de grenzen 
vann een perspectief sneller naar voren dan wanneer de lezer geen enkel vergelijkings-
materiaall heeft, en kan de lezer deze beter op hun waarde schatten. Daarmee is niet 
gezegdd dat de lezer van een tekst die slechts één perspectief biedt, dit perspectief 
altijdd zonder slag of stoot zal overnemen. Vergelijking tussen het geboden perspectief 
enn de eigen visie van de lezer blijft natuurlijk mogelijk. In geval van enkelvoudige fo-
calisatiee kan de lezer zich echter veel gemakkelijker aan reflectie onttrekken: als er 
geenn of weinig moeite wordt gedaan om het geboden perspectief op een of andere 
manierr in verband te brengen met het perspectief van de lezers (zoals in On Human 
ConductConduct &\ in Brideshead Revisited), kan deze de tekst eenvoudig naast zich neerleg-
gen. . 

Hiervoorr is al gebleken dat het effect van meervoudige focalisatie voor een be-
langrijkk deel afhangt van het tweede middel om reflectie te bewerkstelligen: de ver-
houdinghouding tussen de stem van de geïmpliceerde auteur en die van vertelierfsj en fócaii-
satorfenj.satorfenj. Is de stem van de verteller (of van één van de vertellers) duidelijk die van 
dee auteur, of neemt de auteur impliciet dan wel expliciet een afzonderlijke positie in 
naastt de stemmen die de tekst bevolken? En in hoeverre probeert de auteur de afwe-
gingg van perspectieven door de lezer te controleren? Een tekst kan nog zoveel ver-
schillendee perspectieven openen, maar als bij voorbaat duidelijk is hoe die afgewogen 
moetenn worden, wordt de reflexiviteit van de lezer niet echt aan het werk gezet. 

Inn het algemeen hebben filosofen een voorkeur voor eenduidige, of hooguit 
meerduidigee focalisering waarbij de afweging van perspectieven in de tekst is voorge-
kooktt Dat is bij Oakeshott zeker het gevat, en een blik op de geschiedenis van de filo-
sofiee toont dat hij daarin niet alleen staat. De gedachte wordt ook bevestigd door de 
kritiekk van een filosoof als Habermas op het gebruik van meerdere perspectieven in 
filosofischee teksten (bijvoorbeeld door Derrida): dit zou slechts tot Ver-literaturing, van 
dee filosofie, en tot een navenante vervaging van aanspraken leiden. We zouden dus 
kunnenn zeggen dat focalisatie met behulp van een auteur die een stevig stempel op de 
teksttekst drukt, één van de meest permanente kenmerken van het duster filosofie' is. 

Dee vraag naar wat filosofische teksten kenmerkt, is op zichzelf echter niet zo 
interessant;; belangrijker is de vraag in hoeverre filosofen met die vertelstrategie een 
bepaaldd effect op de lezer dachten te bereiken. Het idee achter de meer traditionele 
filosofischee schrijfstijl is dat filosofische inzichten langs een voor de lezer controleerba-
ree weg tot stand moeten komen, en dat dat moeilijker is naarmate een auteur zijn 
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eigenn standpunt implicieter of meerduidiger verwoordt Explicitering van aanspraken 
zouu tot betere, want reflexievere oordeelsvorming door de lezer aanzetten. 

Bijj die veronderstelling wil ik nu echter vraagtekens stellen. Zoals ik hiervoor 
hebb laten zien, beperken een grotere explicitering en eenduidigheid, of die zich nu in 
filosofischee of in literaire teksten voordoen, de ruimte voor zelfstandige afweging van 
positiess door de lezer. Wat filosofische teksten winnen door explicitering van hun aan-
spraken,, verliezen ze in zekere zin weer door het Voorkoken' van afwegingen. Boven-
dienn houdt het idee dat explicitering een belangrijk middel is om reflectie te stimule-
ren,, geen rekening met het derde middel om de controleerbaarheid van de tekst te 
vergrotenn en de lezer tot reflectie aan te zetten: de zelfreflexiviteit van de tekst. 

Mett zelfreflexiviteit van de tekst bedoel ik de mate waarin de tekst aangeeft of 
dee aanspraken die worden gedaan ook terugslaan op de tekst zelf. Zoals het perspec-
tieff van de geïmpliceerde auteur de aanspraken van de verteller en de personages in 
hunn context kan plaatsen, zo kan zelfreflexiviteit op zijn beurt het perspectief van de 
auteurr situeren. Zelfreflexiviteit hoeft daarbij niet als een eigenschap van de reële au-
teurr gezien te worden; het gaat om de mate waarin die reflexiviteit in de tekst zelf 
naarr voren komt.18 

Zelfreflexiviteitt is bepaald geen prerogatief van filosofische teksten, zoals men 
wellichtt zou denken. 'The Masses in Representative Democracy* is weinig reflexief ten 
aanzienn van de eigen totstandkoming, terwijl Scoop zich juist wel reflexief tot het ei-
genn wordingsproces verhoudt. De manier waarop zelfreflexiviteit in een tekst vorm 
krijgt,, lijkt op het eerste gezicht wel discipline-specifiek. In On Human Conduct zagen 
wee een vorm van zelfreflexiviteit die in filosofische teksten vaker voorkomt: de verteller 
(diee in dit geval samenvalt met de geïmpliceerde auteur) reflecteert expliciet op de 
statuss van de eigen aanspraken en geeft zo de mogelijkheden en beperkingen daarvan 
aan.. Deze vorm van zelfreflectie ligt voor de hand in teksten waarin de auteur zichzelf 
expliciett manifesteert. In teksten waarin de auteur daarentegen slechts impliciet aan-
wezigg is, zoals Scoop, is ook de zelfreflexiviteit hooguit impliciet. De lezer moet hier 
zelff opmerken dat de tekst zijn eigen fictieve karakter wel erg demonstratief toont. 

Hett is echter (wederom) niet ondenkbaar dat ook het omgekeerde zich voor-
doet:: filosofische teksten kunnen door elliptische formuleringen en paradoxen impliciet 
blijkk geven van zelfreflectie, terwijl literaire teksten regelmatig expliciet de vraag stel-
lenn welk recht van spreken een fictieve verteller heeft. De passage uit Salman Rushdies 
TheThe Satanic Verses die ik in hoofdstuk 2 citeerde ("Who am I?") is daar een voorbeeld 
van,, maar ook Jeannette Wintersons The Passion ("I'm telling you stories. Trust me."). 
Enn wie mocht denken dat zelfreflexiviteit in de literatuur een recente verworvenheid is, 
kann aan een auteur als Helding denken, die met zijn zeer expliciete 'dear reader7-
passagess in Tom Jones te lezer ook al over de fictieve status van het verhaal aan het 
denkenn wist te zetten ("Examine your heart, my good reader, and resolve whether you 
doo believe these matters with me.").19 

Inn al deze gevallen bewerkstelligt die zelfreflexiviteit in de tekst, of ze nu expli-
ciett of impliciet is, bij de lezer een bewustwording van de status en (vooral) van het 
ontstaann van de voorstellingen die de tekst naar voren brengt. Die voorstellingen ko-
menn daardoor veel duidelijker naar voren als produkten van een verbeelding die on-
derhevigg is aan de beperkingen van het schrijven en van de context waarin wordt ge-
schreven.. Die situering kan, maar hoeft niet noodzakelijk tot een allesomvattende re-
lativeringg van de aanspraken van de tekst te leiden. 

Inn Scoop doordringt het zelfreflexieve gebruik van de deus ex machina te lezer 
ervann dat de fictieschrijver even zeer als de politici en journalisten waarover hij schrijft 
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eenn coherent verhaal probeert te vertellen, en daarmee de complexiteit en Incoheren-
tiee van de menselijke ervaring geweld aandoet. Omdat het boek tegelijkertijd duidelijk 
maaktt dat dit weliswaar een euvel van ieder interpretatiekader is, maar dat sommige 
interpretatiekaderss (dat van William bijvoorbeeld) toch aantrekkelijker kunnen zijn dan 
andere,, heeft de zelfreflexieve wending geen fatale gevolgen voor de aanspraken van 
dee tekst als geheel. 

Inn On Human Conduct ligt dat anders. Daar heeft de zelfreflexiviteit tot gevolg 
datt de zwakke plek van het boek scherp naar voren komt: het duidelijke geconstrueer-
dee karakter van de gebruikte concepten en de expliciete ontkenning dat de tekst de-
scriptievee en normatieve pretenties heeft, leiden er toe dat de lezer gaat twijfelen aan 
dee zeggingskracht van de theorie. Dat de zelfreflexiviteit van de tekst hier wel fataal is, 
heeftt vooral te maken met de eenstemmigheid van het boek: omdat er geen andere 
perspectievenn worden geboden, blijft het onduidelijk of het geboden perspectief on-
dankss zijn zwakte niet toch het best mogelijke is. De lezer kan simpelweg niet beoor-
delenn of de zwakte geheel of slechts gedeeltelijk fataal is. 

8.33 De moraa l van di t verhaa l 

Dee rol die filosofische en literaire teksten in politieke oordeelsvorming spelen, kan wor-
denn gereconstrueerd door de retorische kenmerken van een tekst te onderzoeken en 
naa te gaan welke vermogens van de lezer deze aanspreken. Door me op dit Nagere' 
analyseniveauu te begeven, meen ik een aantal bezwaren die ik in hoofdstuk 1 tegen 
Nussbaumss werk inbracht, te hebben ondervangen. Zo heb ik de manier waarop het 
oordeelsvermogenn van de lezer door de stijl van een tekst kan worden gestimuleerd, in 
kleinere,, informab'evere stappen gereconstrueerd. En vooral ook heb ik getoond dat de 
verschillenn tussen filosofische teksten onderling en literaire teksten onderling vaak een 
veell grotere rol spelen dan die tussen filosofie enerzijds en literatuur anderzijds. 

Alss we het debat over de rol die het lezen van teksten in ethische en politieke 
oordeelsvormingg kan vervullen niet langer in termen van disciplines voeren, maar langs 
dee lijnen die ik hierboven heb geschetst, wordt het beeld er echter niet overzichtelijker 
op.. De afzonderlijke vermogens moeten vaak in verschillende varianten worden onder-
scheiden,, en elke variant op zich lijkt weer door verschillende retorische middelen ge-
stimuleerdd te kunnen worden. En dan heb ik de interactie tussen de verschillende reto-
rischerische middelen en vermogens nog nauwelijks aangeroerd. Om in de eerder gemunte 
terminologiee te blijven: op deze manier kunnen we ons wellicht een conceptuele voor-
stellingg maken van belangrijke elementen en verbanden in het proces van oordeels-
vormingg door lezen, maar een samenhangend model dat de theoretische verbeelding 
aann het werk zet, lijkt nog ver weg. Dat maakt het wel erg ingewikkeld om eenduidige 
uitsprakenn te doen over 'hef effect dat een tekst op de oordeelsvorming van de lezer 
kann uitoefenen, laat staan om groepen teksten aan te wijzen die meer of minder wen-
selijkee effecten bewerkstelligen. 

Diee constatering is juist, maar het is de vraag of dat erg is. Van oudsher zijn er 
binnenn de filosofie twee zelfopvattingen te vinden. De ene opvatting is dat filosofische 
reflectiee er naar moet streven complexe ervaringen te verhelderen en problemen op te 
lossen;; de andere stelt er eer in problemen te maken en juist de complexiteit van erva-
ringenringen te belichten. Uiteraard zijn er ook allerlei mengvormen van deze opvattingen te 
vinden:: zo kan het soms noodzakelijk zijn om de termen waarin ervaring wordt ge-
thematiseerdd te differentiëren en te compliceren, voordat er van verheldering sprake 
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kann zijn. Dat laatste is mijns inziens hier aan de orde. Het spreken in termen van "füo-
sofie'' en literatuur' verhult meer dan dat het verheldert. Een analysekader dat deze 
veell gebruikte begrippen uiteenrafelt en uitspraken over hun effect op een minder 
hoogg geaggregeerd niveau probeert te doen, doet mijns inziens meer recht aan de 
complexiteitt van teksten, van het lezen van die teksten, en van het proces van politie-
kee oordeelsvorming. 

Eenn bijkomend voordeel is dat zo'n gedifferentieerd analysekader wanneer het 
(zoalss hierboven) in algemene termen wordt beschreven, wellicht weinig verhelderend 
lijkt,, maar dat het ons juist daardoor ertoe dwingt de stap naar analyse van concrete 
tekstenn te zetten - en op dat niveau zal een gedifferentieerd analysekader naar mijn 
meningg vruchtbaarder blijken dan een discipline-georiënteerd analysekader. 

Eenn laatste voordeel van differentiatie is dat het al te simplistische ideeën over 
dee invloed die teksten de facto op individuele lezers uitoefenen, voorkomt. In 2.3 heb 
ikk er al op gewezen dat mijn besprekingen hier zich beperken tot de tekst zelf en dat ik 
vragenn naar de feitelijke invloed van teksten op *echte' lezers buiten beschouwing laat. 
Opp dat niveau gaan immers tal van factoren een rol spelen die met de tekst zelf niets 
tee maken hebben. Door de complexiteit van het gedifferentieerde analysekader is 
echterr bij voorbaat duidelijk dat een tekst niet op alle lezers precies dezelfde invloed 
zall uitoefenen, zelfs als we de buiten-tekstuele factoren buiten beschouwing laten. 
Tekstenn zijn in zichzelf vaak al zo complex, dat de verschillende elementen en de in-
teractiee daartussen kunnen leiden tot uiteenlopende invloeden. Om die reden zijn de 
interpretatiess die ik hier van de teksten van Oakeshott en Waugh heb gegeven dan 
ookk nooit helemaal eenduidig en sluitend. 

Differentiatiee is echter niet alleen van belang aan de kant van teksten, al heeft 
diee zijde van het verhaal in het voorgaande wel de meeste nadruk gekregen. Ook ons 
beeldd van het ethische en politieke oordeelsvermogen dient voldoende gedifferentieerd 
tee worden om de mogelijke invloed van teksten scherp in beeld te krijgen. In hoofd-
stukk 1 heb ik laten zien dat Nussbaums pleidooi voor literatuur als voertuig voor ethi-
schee oordeelsvorming nauw is verbonden met haar opvattingen over het belang van 
phronesis,phronesis, die zij meestal opvat als ethische perceptie. Die perceptie wordt dan tegen-
gesteldd aan abstractie en generalisering. Anders dan de laatste twee, kan de perceptie 
volgenss Nussbaum recht doen aan de complexiteit en contingentie van de menselijke 
ervaring.. Als we het ethische en politieke oordeelsvermogen in stappen uiteenrafelen, 
zoalss ik in het voetspoor van Blum in hoofdstuk 2 heb gedaan, dan blijkt het echter te 
bestaann uit tal van vermogens, in meervoud, waarvan perceptie, abstractie en genera-
liseringg er slechts enkele zijn. Abstractie, generalisering en distantie zijn bovendien in 
zoverree onmisbaar, dat zonder hen de ervaring een grote brij van onbenoembare ele-
mentenn blijft. Als we recht willen doen aan complexiteit en contingentie is het dus niet 
zozeerr zaak alle abstractie te vermijden, als wel op het juiste moment afstand te ne-
menn en niet overmatig te abstraheren en te generaliseren. 

Anderss dan Nussbaum, of, beter gezegd, met de latere Nussbaum, ben ik dan 
ookk van mening dat het onjuist zou zijn uitsluitend aandacht voor perceptie te hebben. 
Allee vermogens die bijdragen aan politieke (en ethische) oordeelsvorming zijn in prin-
cipee relevant en moeten dus ook gescherpt worden, al zal afhankelijk van het onder-
werpp en de context waarin de oordeelsvorming plaats vindt nu eens het ene vermo-
gen,, dan weer het andere extra aandacht verdienen. In een context waarin politieke 
debattenn overwegend in abstracte termen worden gevoerd, kan het uiterst zinvol zijn 
dee deelnemers ook op hun empathische vermogen aan te spreken; omgekeerd is het 
inn een context waarin politieke vraagstukken steeds tot individuele of culturele kwes-

208 8 



tiesties gereduceerd worden, van het grootste belang de algemene, publieke betekenis 
vann zo'n kwestie te belichten en de deelnemers aan het debat op hun abstractiever-
mogenn en distantie aan te spreken. Vanuit dit perspectief is het belangrijk het bewust-
zijnn van de verschillende vermogens en vooral ook van hun beperkingen te vergroten, 
enn een pluralistisch gebruik van het oordeelsvermogen te stimuleren. De nadruk die ik 
hiervoorr op het belang van reflectie heb gelegd, is ook door dit perspectief ingegeven. 

Dee normatieve boodschap die aan mijn gedifferentieerde analysekader is ver-
bonden,, is wellicht weinig spectaculair, maar daarom niet minder noodzakelijk. Gezien 
dee uiteenlopende contexten waarin politieke (en ook ethische) oordeelsvorming is ver-
eist,, is het gevaarlijk de nadruk al te zeer te leggen op een of twee vermogens uit het 
helee scala aan vermogens dat ons oordeelsvermogen vormt, en de overige te negeren. 
Zinvollerr is het een reflexieve houding ten opzichte van alle oordeelsvorming aan te 
kweken,, zodat we ons steeds de vraag kunnen stellen in hoeverre onze wijze van oor-
delenn past bij de situatie waarover en de context waarin geoordeeld moet worden, en 
wee de beperkingen van specifieke vermogens niet uit het oog verliezen. 

Alss we van alle vermogens die aan politieke en ethische oordeelsvorming ten 
grondslagg liggen, er geen speciaal willen benadrukken, is er ook weinig reden om 
tekstenn met bepaalde stijlkenmerken, laat staan teksten uit een bepaalde discipline, 
naarr voren te schuiven als het wondermiddel voor verbetering van die oordeelsvor-
ming.. De contextafhankelijkheid van het antwoord op de vraag welke vermogens van 
oordeelsvormingg extra aandacht behoeven, brengt ook een contextafhankelijk ant-
woordd op de vraag naar geschikte teksten om die vermogens te trainen met zich mee. 
Inn beide opzichten kan in algemene termen slechts pluralisme worden aanbevolen. In 
hett licht van het belang dat ik hiervoor aan reflexiviteit heb toegekend, is een bijzon-
deree aanbeveling van teksten die een reflexieve houding stimuleren, echter wel op zijn 
plaats.. Hiervoor hebben we gezien dat ook daarvoor nog uiteenlopende retorische 
middelenn ingezet kunnen worden, zoals meervoudige focalisatie, afwezigheid van dui-
delijkee hiërarchie tussen de verschillende stemmen, en Zelfreflexiviteit' van de tekst. In 
meerr algemene bewoordingen verdienen vooral teksten die de lezer zelf actief aan het 
werkk zetten, onze bijzondere aandacht. 

8.44 Tekste n die te denke n geven 

Inn paragraaf 8.2.5. heb ik al verschillende voorbeelden gegeven van zulke Zelfrefiexie-
ve'' teksten. Een kloof tussen stijl (of liever: retorica) en inhoud van een tekst is een 
vann de kenmerken van dergelijke teksten. In Nussbaums optiek is zo'n kloof echter 
juistt niet wenselijk, of op zijn minst een teken van slecht schrijverschap. Dat brengt 
mee bij een bezwaar dat ik al in hoofdstuk 1 tegen Nussbaums opvattingen heb inge-
bracht:: zij gaat er wel erg gemakkelijk van uit dat stijl en inhoud van een tekst elkaar 
idealiterr zouden moeten versterken. De manier waarop mijn eerste twee bezwaren 
tegenn Nussbaums werk (het onuitgewerkte karakter van haar ideeën over de relatie 
tussenn oordeelsvermogen en schrijfstijl, en het gebrek aan belangstelling voor ver-
schillenn binnen filosofie en literatuur) zouden kunnen worden ondervangen, is inmid-
delss voldoende aan bod geweest. Wat valt er nu te zeggen over dit derde bezwaar? 

Uitt mijn tekstanalyses is in elk geval gebleken dat stijlbewustzijn geen enkele 
garantiee biedt voor de samenhang van stijl en inhoud. Er van uitgaand dat zowel Oa-
keshottt als Waugh sterke stilisten genoemd worden, mag het opmerkelijk heten dat in 
driee van de vier teksten de retorische werking van de tekst de propositionele inhoud 
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ervann eerder tegenspreekt dan dat ze deze versterkt. En als dit bij dergelijke 'stijlbe-
wuste'' schrijvers al het geval is, stemt dat weinig hoopgevend ten aanzien van minde-
ree goden. Wanneer men niet alleen de Inhoud' maar ook de retorische werking van 
filosofischefilosofische en literaire teksten in ogenschouw neemt, wordt hun boodschap er dus 
langg niet altijd eenduidiger op. Vaak is die in meerdere of mindere mate ambigu. 

Datt betekent allereerst dat er getwijfeld moet worden aan het empirische ge-
haltee van Nussbaums uitgangspunt dat stijl en inhoud van teksten (in elk geval in goed 
geschrevenn teksten) nauw samenhangen. Maar het is ook de vraag of het verstandig is 
zo'nn samenhang als nastrevenswaardig ideaal naar voren te schuiven. Het streven de 
stijll van een tekst de inhoud te laten versterken kan tot de productie van ^gesloten' 
tekstenn leiden, waarin alles op zijn plaats lijkt te vallen, maar waarin de lezer ook ver-
morzeldd dreigt te worden door het monolithische karakter van de boodschap, die geen 
enkelee aanleiding meer geeft tot zelfstandige reflectie. De enige van de vier besproken 
tekstenn waarin dit ideaal enigszins wordt benaderd is Brideshead Revisited, en we 
hebbenn gezien hoe de lezer zich buiten de kaders van het boek zelf moest begeven om 
dee waarde ervan te kunnen beoordelen: lezen wordt dan een kwestie van slikken of 
stikken. . 

Eenn kloof tussen stijl en inhoud van een tekst is dus niet altijd een teken van 
slechtt schrijverschap, zoals Nussbaum suggereert, al zal het dat vaak óók zijn. Ook is 
zo'nn kloof niet de genadeslag voor de opvattingen die in de tekst verwoord worden, 
zoalss sommige filosofen denken. Met name Habermas zet de diagnose 'performatieve 
tegenspraak'' vaak in als een bewijs voor de ongerijmdheid van de opvattingen die an-
deree filosofen verwoorden. In de praktijk neemt de incoherentie tussen stijl en inhoud 
echterr vele vormen aan; de zuivere perfbrmatieve tegenspraak is relatief zeldzaam. En 
zelfss van zulke tegenspraken kan gezegd worden dat ze de lezer op onoplosbare di-
lemma'ss of antinomieën attent maken, en als zodanig wel degelijk een belangrijke rol 
vervullen. . 

Eenn herwaardering van de kloof tussen stijl en inhoud is daarom mijns inziens, 
contraa Nussbaum, op zijn plaats. Perfbrmatieve tegenspraken, ambivalenties of dilem-
ma's,, of ze nu bedoeld zijn of niet, produceren weliswaar ambiguïteit bij het interprete-
renn van de tekst, maar kunnen juist daardoor ook het reflexieve vermogen van de le-
zerr in gang zetten, dat ik in de vorige paragraaf zo'n centrale rol in ons politieke en 
ethischee oordeelsvermogen toekende. Tegenspraken openen de ruimte voor reflectie 
enn leerprocessen; de schijnbare eenduidigheid of vanzelfsprekendheid van de voorstel-
lingenn die de tekst presenteert, wordt er mee doorbroken. 

Hiermeee wil ik niet zeggen dat schrijvers maar *wat kunnen aan rotzooien'. Niet 
allee tegenspraken tussen stijl en inhoud zijn interessant, zeker niet als ze vermijdbaar 
zijn.. En het gaat er ook niet om het de lezer zo moeilijk mogelijk te maken. Vaak is het 
well degelijk mogelijk de tegenspraken, paradoxen en antinomieën van de ervaring op 
eenn ^tweede orde'-niveau zo uiteen te zetten dat die uiteenzetting zelf consistent is. 
Hett blijft dus de moeite waard om als schrijver de implicaties van je stijl goed voor 
ogenn te houden. Dat neemt echter niet weg dat een tekst met een al dan niet opzette-
lijkee kloof tussen stijl en inhoud, in staat is die tegenspraken niet alleen te signaleren, 
maarr ze ook voelbaar te maken in het lezen zelf. De lezer oefent zich daardoor al t i j-
denss het lezen in een reflexieve omgang met complexiteit. 

Hett belang dat ik hiervoor aan die reflexiviteit heb toegekend, vormt mijns in-
zienss dan ook voldoende reden om teksten die een volmaakte samenhang tussen vorm 
enn inhoud weten te bewerkstelligen, niet zonder meer als het beste voertuig voor de 
scholingg van ons politieke en ethische oordeelsvermogen aan te wijzen. Als er al ge-
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pleitt moet worden voor een bepaald type tekst of een bepaalde schrijfstijl, zou ik hier 
willenn pleiten voor teksten die de lezer te denken geven, in plaats van zelf het laatste 
woordd te willen. 
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