
willen onthullen. De hiervoor genoemde 
twee punten maken duideüjk waarom. 
Ten eerste bestrijdt Althusser de reduktie 
van de politieke filosofie tot ideologie: 
het gaat juist om de spanningsver
houding tussen de waarheid en de wens 
in het politieke vertoog. Ten tweede kan 
men er niet van uit gaan dat de politieke 
filosofen zich bewust waren van hun 
verdraaiing van de werkelijkheid: zij 
maakten deel uit van de illusies van hun 
tijd. Zo kon Montesquieu tegelijk een 
verloren en nostalgiese posities innemen 
in een strijd die hij beslissend achtte (die 
tussen koning, adel en bourgeoisie), 
maar die in werkeüjkheid slechts sekun-
dair was - veertig jaar later brak de Fran
se Revolutie uit - éen 'de poorten naar de 
toekomst openen' door de eerste aanzet
ten te geven voor een wetenschap van de 
politiek. 

De toekomst van de politieke filosofie 
is, zoals gezegd, prekair geworden nadat 
ze is uiteengevallen in politieke ideolo
gieën en sociale wetenschappen. Haar 
toekomst kan niet liggen in een naïeve 
herhaling en aanpassing van de klassieke 
thema's aan de hedendaagse politieke 
verhoudingen (men denke aan Rawls). 
Haar toekomst hangt af van een kritiese 
verwerking van haar prekaire plaats bin
nen de poütieke vertogen. 

De bijdrage van Althusser treft wellicht 
hetzelfde lot, dat Althusser aan Machia-
velü toeschreef: de eenzaamheid van een 
filosofies projekt dat nauwelijks of geen 
navolging vindt Machiaveüi, aldus Alt
husser in zijn lezing uit 1977, wilde niet 
alleen een theorie opstellen over de vor
ming van een nationale staat uitgaande 
van de verdeeldheid van Italië - zoals 
Althusser een theorie wil opstellen over 
de vorming van een kommunistiese 
maatschappij uitgaande van de klassen
strijd. Machiaveüi meende ook dat de 
plaats van deze theorie in de aktuele 
krachtenverhoudingen gedacht moest 
worden - zoals Althusser de filosofie 

dacht als 'in laatste instantie klassenstrijd 
in de theorie'. De onnavolgbaarheid van 
een dergelijk projekt is wellicht gelegen 
in het feit dat het slechts weinigen gege
ven is om zowel de waarheid als de juiste 
strategie te dienen. 

De rationaliteit van tradities 

Ido de Haan 

Recensie van: Alisdair Maclntyre, 
Whose Justice? Which Rationality? 
Duckworth London 1988. 

In 1981 verscheen After Virtue, Alisdair 
Maclntyre's spraakmakende 'study in 
moral theory'. In dit boek opent hij een 
frontale aanval op de normatieve funda
menten van de Westerse kuituur sinds de 
Verüchting. Zij moet volgens Maclntyre 
gezien worden als het kulminatiepunt van 
een kulturele ontwikkeling, die morele 
oordelen en handelingen steeds minder 
toegankelijk heeft gemaakt voor een 
rationele beoordeling. De kwalijke ge
volgen van deze ontwikkeling ervaren 
wij nu nog steeds: moraliteit is geredu
ceerd tot preferenties van het individu, en 
rationaliteit is slechts een koele afweging 
van middelen waarbij de waarde van het 
na te streven doel buiten beschouwing 
moet worden gelaten. 

Maclntyre veroordeelt het projekt van 
de Verlichting streng omdat daarin defi
nitief afscheid wordt genomen van de 
aristoteliese opvatting van ethiek. In het 
aristoteliese schema moet het ethiese 
oordeel worden opgevat als een afwe
ging hoe het best de mogetijkheden die in 
het individu als burger van een sociale 
gemeenschap besloten liggen, verwerke
lijkt kunnen worden. Zonder de teleolo-
giese struktuur van de onvolmaakte mens 
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met bepaalde mogelijkheden, de mens 
die zijn potenties heeft verwerkelijkt, en 
de weg van potentialiteit naar aktualiteit 
via de ethiek, is het volgens Maclntyre 
niet mogelijk te spreken van een zinvol 
en rationeel moreel oordeel. AUeen bin
nen een gemeenschap waar in principe al 
een idee bestaat wat het 'goede leven' is 
waarnaar men zou moeten streven, kan 
men opvattingen en handelingen onder
werpen aan een zinvol en rationeel on
derzoek. Volgens Maclntyre ontbreekt 
het de moderne, 'liberaal-democratiese' 
kuituur aan een dergeüjke opvatting van 
het goede leven, en daarom ook aan een 
morele dimensie waaraan enige rationali
teit kan worden toegekend. 

Tegen Maclntyre's these in After 
Virtue is het bezwaar ingebracht dat hij 
weliswaar duidelijk kon maken dat de 
begrijpelijkheid van oordelen en hande
lingen afhankelijk is van de sociale kon
tekst waarin deze tot stand komen, maar 
dat hij niet goed aangaf in hoeverre de 
keuze voor een bepaald goede rationeel 
genoemd kon worden. Aan dit bezwaar 
heeft Maclntyre tegemoet proberen te 
komen door een nieuw boek te schrijven 
met als titel Whose Justice ? Which Ra
tionality ? In dit boek nuanceert hij zijn 
steüing uit After Virtue enigszins. Hij 
stelt nu niet meer dat slechts binnen het 
aristoteüese teleologiese schema rationele 
ethiese oordelen mogeüjk zijn. Volgens 
hem kan ten eerste alleen binnen een 'in
tellektuele traditie' gesproken worden 
van de rationaüteit van morele oordelen; 
en ten tweede biedt nu niet alleen de 
aristoteüese, maar ook de thomistiese 
traditie goede aanknopingspunten voor 
een rationele evaluatie van morele vraag
stukken. Dit in tegenstelling tot de mo
derne liberale traditie, die vanwege haar 
anti-traditionele karakter als bron voor 
een rationele beoordeling al uitgeput was 
vóór zij werd aangeboord. Ook in dit 
nieuwe werk houdt Maclntyre dus on
verkort vast aan zijn anti-modernistiese 
steüingname. 

Beide werken zijn twee geschiede

nissen van de ethiek, waarin Maclntyre 
d.m.v. een rekonstruktie van het werk 
van de 'grote denkers' in de moraalfilo
sofie de grenzen en dilemma's wil aan
geven van enkele 'intellektuele tradities'. 
Afgezien van het feit éaxWhose Justice ? 
chronologies is opgezet, en After Virtue 
door de tijd heen springt, is er, ook vol
gens Maclntyre, weinig verschil tussen 
de twee rekonstructies van intellektuele 
tradities. In zijn nieuwe boek is de be
langrijkste kwestie voor Maclntyre dan 
ook de vraag of hij erin slaagt de tekort
komingen van After Virtue te ondervan
gen; kan hij een kriterium formuleren aan 
de hand waarvan de ene traditie als 
'minder rationeel' dan de andere kan 
worden teruggewezen? Met andere 
woorden, is zijn oproep om de moderni
teit de rug toe te keren en ons te richten 
op het aristoteüese koncept van ethiek 
overtuigend ? 

Ik meen van niet. Op basis van het 
beeld dat hij van de moderniteit schetst 
zou ook Maclntyre zelf de voorkeur 
moeten geven aan het moderne leven. 
Aan de ene kant wordt de liberale mo
derniteit volgens hem gekenmerkt door 
een pluralisme van waarden die niet on
der één noemer gebracht kunnen wor
den. Maar aan de andere kant klampt het 
liberalisme zich vast aan de Ulusie van 
een universele standaard waaronder alle 
waarden welücht tot een formele eenheid 
gesmeed kunnen worden. Mijns inziens 
staart hij zich blind op dit laatste kenmerk 
van de tiberale moderniteit namelijk 

"the confident belief that all cultural phe
nomena must be potentially translucent 
to understanding, that all texts must be 
capable of being translated into the 
languages which the adherents of mo
dernity speak to each other". (WJ?WR?, 
p.327) 

De liberale moderniteit is wezenlijk 
anti-traditionaMsties doordat daarin wordt 
uitgegaan van het idee dat iedere partiku-
tiere traditie te overstijgen is en de rela-
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tieve waarde van elke traditie ten opzichte 
van andere kan worden doorzien. Tra
dities verliezen op die manier hun 
bindende kracht; aüeen die elementen van 
een traditie die de test van een universeel 
rationeel kriterium kunnen doorstaan 
mogen beschouwd worden als bindend 
voor het moderne individu. Volgens 
Maclntyre is het echter een überale tilusie 
dat een dergelijk kriterium te formuleren 
is. Noch het moderne natuurrecht, noch 
het utilitarisme is volgens hem in staat 
geweest een neutrale, rationeel te 
rechtvaardigen standaard te ontwikkelen 
die onafhankelijk van enige traditie ge
formuleerd kan worden. 

Maclntyre verwijt de liberalen in ze
kere zin dat zij van deze nood een deugd 
hebben gemaakt. Het liberalisme wordt 
volgens hem getekend door de instelling 
dat ieders overtuiging een relatieve gel
digheid heeft, en dat men niet moet pro
beren deze individuele voorkeuren onder 
de noemer van een substantieel rationaü-
teitskriterium te stellen. In plaats daarvan 
zoeken de liberalen hun heil bij een pro
cedurele rationaüteits-maatstaf, die naar 
Maclntyre's mening neerkomt op het zo 
effektief mogelijk tot stand brengen van 
een kompromis tussen subjeckieve pre
ferenties. Van een debat is dan echter 
geen sprake, omdat een debat in 
Maclntyre's ogen veronderstelt dat men 
gezamenüjk een afweging maakt in het 
Ucht van een voor iedereen nastrevens
waardig goede. 

Dat er toch nog een debat plaats vindt 
heeft dan ook een andere reden. Het li
berale debat is onderworpen aan regels 
waardoor zo efficiënt mogeüjk een kom
promis tot stand kan komen tussen indi
viduele voorkeuren. Die regels moeten 
zelf echter ook gerechtvaardigd worden. 
Vanuit de anti-traditionatistiese grondslag 
van het tiberalisme mogen deze regels 
niet als petitio principü gesteld worden; 
zij kunnen aüeen in een 'debat' op hun 
geldigheid worden getoetst. Volgens 
Maclntyre kan dit debat in een liberale 
kontekst echter aüeen gevoerd kan wor

den door af te zien van een substantieel 
begrip van het goede leven waarmee al 
van te voren een hiërarchie tussen ver
schillende opvattingen van het goede 
leven wordt vastgelegd. Daarom kunnen 
deze regels alleen gerechtvaardigd kun
nen worden door opvattingen van het 
goede leven op te vatten als subjektieve 
preferenties die zo efficiënt mogelijk in 
een kompromis moeten worden onder
gebracht. In het liberale debat wordt 
uitgegaan van premissen die aüeen geldig 
zijn binnen een liberale kuituur, die der
halve gekenmerkt wordt door een 
rationaliteitsstandaard die niet universeel 
is, maar moet konkurreren met de ratio-
naliteitsmaatstaf van andere kuituren. De 
konklusie moet dan ook zijn 

"that liberal theory is best understood, 
not at all as an attempt to find a rationali
ty independent of tradition, but as itself 
the articulation of an historically deve
loped and developing set of social 
institutions and forms of activity, that is, 
as the voice of a tradition". (WJ?WR?, 
p.345) 

Nu zou men natuurlijk tegen 
Maclntyre kunnen zeggen 'en wat dan 
nog?'. Dan is het tiberalisme een traditie, 
maar daarmee is nog niet gezegd dat de 
liberale moderniteit is niet superieur is 
aan andere tradities, en veruit te prefere
ren valt boven de tradities die Maclntyre 
rekonstrueert. Zo denkt Maclntyre echter 
niet: de liberale moderniteit een slechte 
traditie omdat zij zich zo weinig bewust 
is van haar traditionele karakter. Daar
door is men binnen de liberale kultuur 
niet in staat te erkennen dat wat daarbin
nen wordt gepresenteerd als universele 
principes de uitdrukking is van een spe
cifieke konceptie van het goede leven. 
En, erger nog, men is daarom binnen de 
liberale traditie ook niet in staat te begrij
pen dat een rationele ethiek alleen tot 
stand kan komen binnen de grenzen van 
een specifieke traditie. 

Zoals al gezegd, vat Maclntyre ethiek 
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op als de afweging waarin nagegaan 
wordt hoe een in een bepaalde gemeen
schap gegeven 'goede' het best verwe
zenlijkt kan worden. De formulering van 
en kritiek op opvattingen van praktiese 
rationaliteit en rechtvaardigheid kunnen 
alleen binnen een specifieke intellektuele 
traditie tot stand komen. De geldigheid 
van ieder argument in deze 'konversatie' 
is afhankelijk van de rationaliteitsmaat-
staven die alleen binnen een bepaalde 
gemeenschap opgeld doen. Er is geen 
positie buiten iedere traditie vanwaaruit 
de superioriteit van de ene traditie boven 
die van een andere kan worden afgewo
gen. Daarmee keren we terug naar de 
vraag aan het begin van dit verhaal: als er 
geen buitentraditioneel standpunt kan 
worden ingenomen, op basis waarvan 
verwerpt Maclntyre dan de überale tradi
tie, en pleit hij voor een terugkeer naar 
een aristotelies of thomisties koncept van 
ethiek? Op dit punt verwikkelt hij zich in 
een merkwaardige inkonsistentie. Hij er
kent volmondig (zie WJ?WR?, p.354) 
dat hij zijn standpunt alleen overtuigend 
hard kan maken door een overkoepelend 
rationaüteitsbegrip te formuleren dat alle 
door hem onderzochte tradities met el
kaar delen.In flagrante tegenspraak met 
zijn stelling dat rationaliteit aüeen traditie-
intern geformuleerd kan worden vangt 
hij vervolgens aan met de uitwerking van 
een universeel rationaliteitskoncept. 

Dit overkoepelend rationaüteitsbegrip 
wü Maclntyre ontwikkelen door te kijken 
welke ontwikkeling elke intellektuele 
traditie doormaakt Volgens hem volgt 
elke traditie een vast patroon van voor
uitgang. Zij start vanuit een kontingente 
konstellatie van overtuigingen, instituties 
en praktijken. Door de botsing met alter
natieve interpretaties, of de konfrontatie 
met nieuwe omstandigheden, kunnen in-
konsistenties in de in eerste instantie als 
onproblematies geaksepteerde traditie aan 
het licht komen. Daardoor zijn leer
processen mogehjk. Of deze ook feitelijk 
plaatsvinden is niet aüeen afhankelijk van 
de argumenten en 'kritiese vermogens' 

die op dat moment in een traditie aanwe
zig zijn, maar ook van de 'inventiviteit' 
van de deelgenoten van die traditie. Dit 
leerproces kan leiden tot een evaluatie en 
heiformulering van (delen van) de tradi
tie, in het licht waarvan de oude variant 
als 'onwaar' kan worden bestempeld. 

Het is goed mogelijk dat een traditie 
op een gegeven moment niet meer in 
staat is nieuwe interpretaties of omstan
digheden op voor de betrokkenen bevre
digende wijze te inkorporeren. Op zo'n 
moment raakt een traditie in een 'episte-
mologiese krisis'. De Volwassenheid' 
van een traditie worden afgemeten aan de 
manier waarop een traditie met zo'n kri
sis omgaat 

Een epistemologiese krisis kan vol
gens Maclntyre alleen worden opgelost 
als er nieuwe koncepten of theorieën 
worden gevonden die aan drie voor
waarden voldoen: ten eerste moeten die 
begrippen de problemen die in de tradi-
tie-in-krisis niet koherent zijn op te los
sen wel oplossen; ten tweede moet deze 
konceptuele vernieuwing een verklaring 
bieden voor het feit dat de oude begrip
pen zinloos of inkoherent waren; en ten 
derde moeten de nieuwe begrippen 
'some conceptual continuity' vertonen 
met de oude koncepten. Hiermee hoopt 
Maclntyre zich een kriterium te hebben 
verschaft waarmee hij intellektuele tradi
ties onderling kan vergelijken. Iedere 
traditie kan gekonfronteerd worden met 
een epistemologiese krisis. Wanneer op 
dat moment een alternatieve intellektuele 
traditie aanwezig is waarmee het falen 
van de andere traditie verklaard kan 
worden, en een oplossing kan worden 
gegeven voor de konceptuele problemen, 
is het mogehjk een rationele overgang te 
maken naar de nieuwe traditie. Toch is 
dit niet voldoende. 

Maclntyre moet ook nog verklaren 
hoe het mogelijk is dat de deelgenoten 
van een traditie-in-krisis de koncepten 
van een alternatieve traditie herkennen als 
een vruchtbare bron voor konceptuele 
vernieuwing. Immers, zoals Maclntyre 
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zelf aangeeft is de voorwaarde van een 
grotere heuristiese kracht niet voldoende 
om een rationele overgang te maken naar 
een nieuwe traditie. Daarnaast moet aan 
de derde voorwaarde van konceptuele 
kontinuïteit zijn voldaan. Deze derde 
voorwaarde doet Maclntyre enigszins de 
das om. Doordat hij zo sterk de nadruk 
legt op de onvergelijkbaarheid van ver
schillende intellektuele tradities, ieder 
met hun eigen rationaliteitsmaatstaven, 
weet hij niet duidelijk te maken op welke 
manier begrippen uit de ene traditie enige 
konceptuele continuïteit vertonen met 
begrippen uit een andere traditie. 
Aangezien hij een standpunt buiten iedere 
traditie, vanwaaruit deze kontinuïteit of 
juist diskontinuïteit kan worden opge
merkt, als een fiktie beschouwd, moet hij 
laten zien hoe men een rationele verge
lijking kan maken tussen tradities zonder 
buiten de (eigen) traditie te gaan staan. 

Maclntyre probeert dat aan te geven 
via een taalpragmatiese redenering. Om 
te begrijpen wat iemand zegt moet men 
niet alleen de semantiese eenheden van 
een taal weten te onderscheiden, maar 
zich ook het verwijzingssysteem, dat met 
een taal verondersteld is, eigen maken. 
Pas als men dat heeft gedaan kan men 
inzien in hoeverre de tatige uitingen van 
de ene traditie onvertaalbaar zijn in die 
van de andere; welke kulturele verwij
zingen impüciet aanwezig zijn in elke 
talige uiting, waardoor die uiting haar 
volle betekenis verkrijgt Het kriterium 
voor de rationaliteit van tradities wil 
Maclntyre nu afleiden uit de 'openheid' 
van een traditie om dergelijke Verta-
lingsproblemen' aan te kunnen: 

"(..)the only rational way for the ad
herents of any tradition to approach in
tellectually, culturally, and linguistically 
alien rivals is one that allows for the 
possiblitiy that in one or more areas the 
other may be rationally superior to it in 
respect precisely of that in the alien 
tradition which it cannot as yet com
prehend. (..) Only those whose tradition 

allows for the possibility of its 
hegemony being put to question can have 
a rational warrant for asserting such a 
hegemony. And only those traditions 
whose adherents recognize the possi
bility of untranslatability into their own 
language-in-use are able to reckon ade
quately with that possibilty" (WJ?WR?, 
p.388) 

Met de laatste zin distantieert 
Maclntyre zich van de moderne opvatting 
over vergeüjkingen tussen tradities. Op 
het eerste gezicht lijkt nametijk de mo
derniteit de traditie bij uitstek te zijn 
waarin men open staat voor kulturele 
verschülen. De überale moderniteit wordt 
door Maclntyre zelf aangeduid als een 
kuituur waarin de relativiteit van de eigen 
opvattingen ten opzichte van die van an
dere nooit uit het oog wordt verloren. De 
grondgedachte van de moderne kuituur, 
grofweg dat men geen appels met peren 
kan vergelijken en dat er slechts een pro
cedurele eenheid onder de regels van het 
liberale debat tot stand kan worden ge
bracht lijkt geheel in overeenstemming 
met Maclntyre's betoog. De liberale mo
derniteit zou dus gezien kunnen worden 
als de meest ideale situatie voor het soort 
leerprocessen dat Maclntyre op het oog 
tijkt te hebben. 

Maclntyre wil dat niet inzien omdat 
hij eenzijdig de nadruk legt op het stre
ven naar universalisering waardoor de 
liberale kuituur ook wordt gekenmerkt 
De vooronderstelling dat uitingen los van 
de kontekst waarin ze worden geuit kun
nen worden beoordeeld, is een illusie 
waar het tiberalisme maar geen afstand 
van wil doen. Het miskent dat koncepten 
innig verbonden zijn met de traditionele 
kontekst waarin zij worden gebruikt, en 
dat het persistente streven naar een 
vertaling in een van de 'intemationaüzed 
languages of modernity' altijd tot bete-
kenisverües moet leiden. 

Met deze eenzijdige kritiek snijdt hij 
zichzelf echter in de vingers. Doordat hij 
a priori al de mogelijkheid uitsluit dat 
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men zich losmaakt van een traditionele 
kontekst kan hij ten eerste niet duideüjk 
maken hoe een epistemologiese crisis 
zich aan de betrokkenen openbaart. Hoe 
kan iemand de konceptuele tekortkomin
gen van zijn eigen traditie onderkennen 
als hem niets anders ter beschikking staat 
dan het konceptuele apparaat van zijn 
eigen traditie ? Pas vanuit het perspektief 
van een andere traditie kunnen dingen in 
beeld komen die in de oude traditie on
zichtbaar bleven. Men moet zich dus 
eerst de taal van die andere traditie eigen 
hebben gemaakt, en Maclntyre laat na 
om duidelijk te maken waarom men dat 
überhaupt zou doen. Doordat hij zo'n 
sterke nadruk legt op de traditie-gebon-
denheid van konceptuele apparaten kan 
hij op geen enkele manier aangeven 
waarom alternatieve interpretaties niet bij 
voorbaat al als betekenisloze uitingen 
worden afgedaan. 

Ten tweede: stel dat iemand het wel 
noodzaketijk acht om zich de taal van een 
andere traditie eigen te maken. Leidt de 
erkenning van de onvertaalbaarheid van 
koncepten van de oorspronkelijke kui
tuur in die van de nieuwe kuituur tot een 
rationele afweging van de waarde of 
'waarheid' van de verschiüende kuitu
ren? Het üjkt me niet. Het kriterium dat 
de ene kuituur meer verklaart dan de an
der, of het falen van de ander kan ver
klaren, is betekenisloos als men niet kan 
aangeven wat het beter verklaart. Het 
bekende wittgensteiniaanse konijn-eend 
voorbeeld geeft aan hoe zinloos dat is: 
wat voor waarde voor ons inzicht in het 
karakter van de snavel van de eend heeft 
de konstatering dat een konijn twee oren 
heeft ? Weinig tot geen, lijkt me. 

Ten derde kan men zich afvragen wat 
het leren van een andere 'taal' voor de 
persoon in kwestie betekent Volgens 
Maclntyre is iedere rationaliteitsstan-
daard, en dus ook de rationele recht
vaardiging van persoonlijke overtuigin
gen onlosmakelijk verbonden met een 
traditionele kontekst Aangezien hij de 
bedoeling heeft om een kriterium te for

muleren op basis waarvan de ene traditie 
als rationeler dan de andere kan worden 
aangemerkt raakt hij daarom opnieuw in 
de problemen. Doordat de overgang van 
de ene naar de andere kuituur alleen het 
inzicht geeft in de onbeargumenteerbaar-
heid van het eigen gelijk in het licht van 
de andere traditie, lijkt de keuze van 
interkulturele reiziger voor de ene of de 
andere traditie op niets anders gebaseerd 
te zijn dan zijn niet verder rationeel te 
verantwoorden subjektieve voorkeur. 
Dat is voor Maclntyre natuurlijk een on
aanvaardbare konklusie. Volgens hem 
maakt de overgang van de ene naar de 
andere traditie het individu niet alleen 
bewust van het gemis van een universele 
standaard voor de rationele rechtvaardi
ging van overtuigingen, maar levert dit 
proces ook het positieve inzicht op dat de 
rationele rechtvaardiging van overtuigin
gen veronderstelt dat men gelooft in de 
geldigheid van die traditie-gebonden ra-
tionaliteitsstandaard. Geheel in de lijn 
van deze gedachte betoogt hij dan ook 
dat het transformatie-proces van de ene 
naar de andere traditie begrepen moet 
worden als een 'change, amounting to a 
conversion'. En dan drukt hij zich nog 
voorzichtig uit. Zich bekennen tot een 
verder niet te verantwoorden rationaü-
teitsbegrip waarin men slechts kan ge
loven, is niets meer en niets minder dan 
een bekering. 

Op dit punt slaat Maclntyre's 'theo-
retiese' anti-modemisme om in een reak-
tionaire politieke steltingname. Doordat 
het moderne individu de relativiteit van 
iedere traditie inziet, en zich niet bekent 
tot een traditie, wordt dit getekend door 
'too many half-convictions and too few 
settled coherent convictions, too many 
partly formulated alternatives and too 
few opportunities to evaluate them 
systematically'. In deze verwarrende 
wereld acht Maclntyre het hoognodig om 
enige orde aan te brengen. In plaats dat 
hij de pluriformiteit van de huidige kui
tuur toejuicht vanwege de steeds grotere 
uitwisseling tussen traditionele stand-
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