wordt ...
Opvallend is dat in een boek dat een
lans breekt voor het fragmentarische, het
aforistische en de alteriteit, uiteindelijk
een uiterst omvattende en ieder haarscheurtje of breukje vermijdende visie op
onze planetaire werkelijkheid wordt ontvouwd. Als Bolle trouw was gebleven
aan zijn deconstructivistische intenties,
dan had hij zijn eigen gedistantieerde
wereldbeeld ook moeten deconstrueren.
Nu krijg je allengs het idee dat met de
door Bolle beschreven moderniteit ttagisch is, maar vooral de positie van de
'dichtende denker'. Want als je 'altenteit'
serieus neemt, dan kom je van je berg af,
ga je de markt op, en meng je je onder de
anderen. Zoiets als wat sommige postmoderne architecten deden en doen. Als
je andersheid serieus neemt, dan hen je
niet vies van compromissen. En dat lijkt
me nu precies de centrale zwakte in de
positie van Bolle Het is een zwakte die
leidt tot zinnen als deze: "Ik geloof dat
het probleem van onze eeuw is, de juiste
houding te vinden om met de techniek
om te gaan. Techniek daarbij in de ruimste zin des woords begrepen als macht,
als het vermogen om te beschikken over
alles wat is." [p. 961 Als je goed leest,
dan zie je dat hier niets meer staat.
Tot slot een enkele opmerking over
Heidegger. Bolle's bespreking van
Heideggers H6lderlin-commentaar IS uiterst genuanceerd en heel functioneel in
de context van de beschouwing over het
wonen ende architectuur. De tekst wordt
echter hevig ontsierd door de manier
waarop Bolle voor de zoveelste maal
Heidegger meent te moeten beschermen
tegen de beschuldigingen van diens nazisympathieh. Enerzijds geeft Bolle toe,
dat hij tegen de kritiek van Denida op
Heideggers rectoraatsrede uit 1933 niets
heeft in te brengen, om vervolgens echter
te stellen dat we nog steeds niet weten
waar we met Heidegger aan toe zijn,
omdat zijn werken nog steeds niet volledig zijn uitgegeven. Dai is de meest kin-
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derachtige uitvlucht die ik op dit gebied
ken. Het wordt nog erger wanneer Bolle
beweert dat het HGlderlin-commentaar
eigenlijk een politiek document is, dat "om het maar eenvoudig te zeggen - had
moeten concurreren met Hitlers Mein
Kampf." Hier neemt de onkritische bewondering voor Heidegger pathetische
vormen aan. En waarom is het verleden
van Paul de Man "min of meer"
antisemitisch? Is het een onsje meer of
een pondje minder? Het zijn meer dan
ontsierende missers, ze maken deel uit
van de minder sympathieke kant van de
filosofische voornaamheid, die Bolle
vaak welsprekend en soms overtuigend
verdedigt, maar die behalve tot verstilde
meditatie ook soms leidt tot een naÃ¯e
soort minachting voor gezond verstand
en politieke werkelijkheidszin. En dat is
jammer voor een hoek dat ons zo vol
overtuiging de virtuele werkelijkheid van
de cyberpunks heeft binnengevoerd.
De flexibiliteit van
sense

common

Marianne Boenink

Recensie van: Stuart Hall, Het minimale
zelf en andere opstellen. SUA, Amsterdam 1991. 214 p., f 45,-.
Mr. G.B.J. Hilterman is niet de enige
beoefenaar van het genre. Op straat, in
de trein, in de facultaire koffiekamer of
bij de groenteboer kun je regelmatig
(fragmenten uit) conversaties opvangen
waarin de toestand in de wereld in vijf
minuten wordt besproken. De prijs van
witlof (om maar even hij de groenteboer
te blijven) wordt in zulke gesprekken
moeiteloos gekoppeld aan de stank van
de biobak die onlangs is geplaatst, de
onwil van werklozen om in de tuinbouw

te gaan werken, het uitzonderlijk warme
weer van de laatste tijd, het gat in de
ozonlaag, de komende vakantie aan de
Costa del Sol en de te lage AOW, om te
besluiten met de opmerking dat we toch
allemaal weten dat de regering nergens
iets aan doet. De uitspraken in zulke
conversaties lijken ontleend te worden
aan vaste repertoires, die voor alle deelnemers aan de conversatie bekend en
vanzelfsprekend zijn; de gesprekken
hebben vooral een bevestigende, geruststellende functie.
De in zo'n gesprek circulerende repertoires zijn echter meer dan ingredienten voor een voorspelbare conversatie; ze
maken deel uit van wat wel 'common
sense' genoemd wordt. Ze hebben
vooral een praktisch karakter: het zijn de
interpretatiekadeis waarmee mensen zich
in de wereld oriEnteren en op basis
waarvan zij handelen, met alle verstrekkende gevolgen van dien. In het intellectuele taalgebruik heeft het begrip
common sense vaak een denigrerende
klank, dat is echter niet het geval in de
bundel Het minimale zelf en andere opstellen van de Blitse socioloog Stuart
Hall De bundel omvat een interview met
Hall en 9 opstellen die hij in de jaren '80
schreef, onder meer over media-onderzoek, over het Thatcherisme en de opkomst van nieuw-rechts in Engeland, en
over identiteit en etniciteit. Bij al deze
thema's blijkt Halls interesse voor de
common sense meer of minder expliciet
een rol te spelen.
Common sense is bij Hall niet, zoals
onder meer bij Kant, een specifiek vermogen tot oordelen (de sensus communis), maar de resultante van een proces
van hetekenisverlening. In het voetspoor
van Gramsci vat Hall common sense zeer
breed op als een amalgaam van (vaak
inconsistente) cognitieve en morele opvattingen over onze alledaagse wereld,
die door een groot aantal mensen vanzelfsprekend worden geacht. Ze omvat
de levenswijsheden, populaire moraal en
waarheden 'als koeien' van een ged

meenschap, die de gedeelde wereld begrijpelijk en handelbaar maken. Ze constitueert zoals gezegd de dagelijkse
praxis en wordt op haar beurt daardoor
weer veisterkt.
Het begrippenkader waarmee Hall
zijn analyses verricht, wordt het duidelijkst uiteengezet in hoofdstuk 3' 'De
herontdekking van ideologie De terngkeer van het verdrongene in mediastudies'. Hall beaamt hierin de opvatting
dat onze dagelijkse ervaring niet gelijk
gesteld moet worden aan taal, maar wel
alleen door middel van die taal betekenis
verkrijgt. In taal is echter altijd ruimte
voor meerdere interpretaties van een ervaring of gebeurtenis, zodat hetekenisproductie een proces impliceert waarin
verschillende interpretaties elkaar hun
adequaatheid betwisten. Wanneer een
interpretatie door een grote groep mensen
als de meest adequate erkend wordt,
krijgt zij het predikaat 'natuurlijk' of
'waar' en gaat ze deel uitmaken van de
vanzelfsprekendheden van de common
sense. Opvattingen die op een gegeven
ogenblik tot de common sense gerekend
worden, moeten echter voortdurend
strijd leveren met alternatieve interpretaties om deze status te handhaven. Het
amalgaam aan opvattingen dat tesamen
de common sense uitmaakt is dus steeds
in beweging: nieuwe opvattingen vervangen oudere of worden aan het
bestaande corpus van de common sense
toegevoegd. Dat wil zeggen dat de common sense niet statisch, maar flexibel is.
Voor Hall is de strijd om de common
sense steeds gekoppeld aan concrete
maatschappelijke groepen. In hun pogingen zoveel mogelijk instemming met
hun inteipretatiekader(en de daarbij behorende praktijken) te mobiliseren, hanteren deze groepen soms een ware infiltratietactiek. Termen die aanvankelijk
door de tegenstander werden gebruikt,
worden overgenomen en binnen het eigen referentiekader opnieuw gearticuleerd. De manier waarop de term 'zwart'
door de betrokkenen van zijn negatieve
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lading is ontdaan en van toepassing is
verklaard op al diegenen die door de
westerse cultuur worden gemarginaliseerd, is daar een voorbeeld van. evenals
de succesvolle overname en omkering
van de connotatie van het label 'politically incorrect' door conservatieven in de

vs.

In de moderne tijd lijken minder zaken dan ooit nog vanzelf te spreken. Dat
wil volgens Hall echter niet zeggen dat
de common sense alleen nog maar afbrokkelt; ze heeft ook belangrijke potentiele steunpilaren gekiegen in de gedaante
van de massamedia. Veel radio- en tvprogramma's sluiten nauw aan hij wat al
als common sense functioneert en spelen
daardoor een actieve rol in de versterking
van de heersende opinies. Dat geldt voor
het journaal en voor radiopresentatoren
als Wim Bosboom (kampioen van de
common sense met het stellen van vragen
in de formule "Maar we weten toch
allemaal dat.. "1, maar ook voor een
veelbekeken serie als Medisch Centmm
West. Hoewel de media zijns inziens wel
degelijk een voorkeur vertonen voor
breed geaccepteerde opvattingen (de
strijd om de kijkcijfers is &Ã©van de
factoren die daaraan ten grondslag liggen), zijn ze volgens Hall met zonder
meer het doorgeefluik voor heersende
opinies en is de relatie tussen prograrnma-inhoud en interpretatie door de kijker
evenmin eenduidig. Om zicht te krijgen
op de daadwerkelijke macht van de media moeten deze volgens Hall geconceptualiseerd worden als actieve betekenisproducenten, die een belangmk aandeel
hebben in de strijd om de common
sense. Alleen concrete analyse van de
voorwaarden waaronder een programma
wordt gemaald, van de interpretaties die
er in naar voren worden geschoven, en
van de daadwerkelijke receptie door het
publiek, kan duidelijk maken hoe dit
proces van betekenisproductie precies in
zijn werk gaat en hoe ver de invloed van
de media strekt.
Inmiddels is er al heel wat interessant

media-onderzoek in de lijn van deze
opvattingen verricht. (1) Door het ontbreken van concrete voorbeelden blijft
Ã©Ã
en ander in dit hoofdstuk helaas tamelijk programmatisch en abstract. Daar
komt nog bij dat het hoofdstuk over de
media in terminologie van alle opstellen
het sterkst leunt op een niet geheel onproblematisch zeventiger-jaren-jargon:
Marx, Gramsci en Althusser zijn voor
Hall nog altijd belangrijke bronnen. Zijn
pogingen om de dubieuze associaties die
aan sommige van deze termen kleven te
vermijden door ze waar nodig te herintevreteren zijn lofwaardig, maar niet aluid even geslaagd.
Met name het veelvuldig gebruikte
begrip 'ideologie' demonstreert hoe problematisch zulke pogingen tot herschrijving zijn. Door ideologie in eerste instantie op een tameliik klassieke manier
te definiEren als "een zodanige representatie van de orde der dingen dat de beperkingen van die orde omgeven worden
met natuurlijke of goddelijke onvennijdelijkheid, zodat zij natuurlijk en universeel gaan lijken, samenvallend met de
werkelijkheid zelf' (p.74), weet Hall de
vermeende determinatie van ideologie
door klasse, machtspositie of andere externe factoren buiten de deur te houden,
terwijl het kritische potentieel van het
begrip ideologie behouden blijft. Het
cruciale criterium is of iemand zijn werkelijkheidsinterpretatie laat voor wat die
is: een interpretatie met relatieve geldigheid. De mogelijkheid van een niet-ideologisch vertoog verdwijnt echter geruisloos op het moment dat Hall instemt met
de stmcturalistische verbreding van het
ideologiebegrip tot een (historische) "inventans" (p.83) of "grammatica" (p.82),
volgens welke de werkehjkheid gecodeerd wordt. Volgens deze optiek heeft
ieder vertoog een ideologische werking,
omdat het altijd de meerduidigheid van
de realiteit tot &n inteipretatie reduceert.
1

Een Nederlands voorbeeld is Ion Ang, Het

geval Dallas. SUA Amsterdam 1982.

Hall waak er wel voor ideologie en taal
zonder meer samen te laten vallen, omdat
talige subjecten, ook als zij zich reeds
een bepaald vertoog eigen gemaakt hebben, zich nog altijd gewonnen kunnen
geven voor een ander vertoog (p.92). Hij
verzuimt echter aandacht te besteden aan
de vraag hoe deze subjecten dan onderscheid maken tussen de vertogen, waardoor het kritische element geheel uit rijn
ideologiethwrielijkt te verdwijnen.
Dat Hall er wel degelijk van overtuigd is dat mensen best meer en minder
ideologische vertogen kunnen onderscheiden, blijkt in zijn opstellen over het
Thatcherisme. Hall analyseert daar hoe
Thatcher de common sense in Engeland
met succes heeft weten te beÃ¯nvloeden
Zijns inziens hebben Thatcher c.s. een
samenhangend interpretatiekader weten
te bieden aan ervaringen waarvoor La"
bour geen oog had en waarvoor de oude
interpretatiekaders niet meer voldeden.
De Tory's speelden in op gevoelens van
vervreemding van de politiek en van teloorgang van traditionele morele zekerheden; zij associeerden die gevoelens met
het door Labour gevoerde beleid en boden alternatieve oplossingen aan. Hall
maakt op een mooie manier inzichtelijk
hoe bij de constructie van het conservatieve vertoog gebruik werd gemaak
van bepaalde personages: zo werd de
figuur van 'de bezorgde onder' ingezet
tegen de anti-autoritaire (en uiteraard
linkse) onderwijzer en werd 'moeder de
vrouw' (als hoedster van de moraal en
als degene die de waarde van geld kent
door haar dagelijkse boodschappen) tegenover feministische, lesbische en werkende moeders en tegenover de spilzieke
staat gesteld.
Hall wil echter meer dan alleen
Thatchers succes beschrijvend analyseren: rijn analyse moet de weg banen voor
een nieuwe linkse strategie die wel tegen
het Thatcherisme is opgewassen Daartoe
moet hij zich uitspreken over de criteria
die de weegschaal van de common sense
naar de linkerzijde zouden kunnen doen

doorslaan: over datgene dus, wat in zijn
uiteenzetting over ideologie in h.3 ontbrak. Het criterium dat in deze hoofdstukken een doorslaggevende rol krijgt
toebedeeld, is de 'directe, werkelijke ervaring'. Doordat links de ervaringen die
het gevolg waren van ingrijpende culturele veranderingen (zoals vervreemding
van de politiek en morele onzekerheid)
negeerde, kon nienw-rechts deze (toen
nog) ongedifferentieerde en deels tegenstrijdige ervaringen als eerste een omvattende duiding geven. Het probleem met
dit ervaringscriterinm is echter dat Hall
zich hier lijkt te beroepen op een zuivere,
ongeduide ervaring buiten de taal, die hij
eerder juist betekenisloos heeft verklaaid. Als alleen ver-taal-de ervaring
een rol van betekenis kan spelen, dan
moeten ook de ervanngen en gevoelens
waar Thatcher zo vaardig op inspeelde al
op enigerlei wijze geÃ¯nterpreteerzijn
geweest. Maar als dat zo is, dan maakt
Hall met deze verwijzing naar 'ervaring'
nog steeds niet echt duidehjk waarom de
Thatcheristische interpretatie kennelijk
beter voldeed dan haar voorganger. Er is
dan geen sprake van een betere intepretalie van dezelfde ervaring, maar van
verandering van de ervaring zelf, zodat
het probleem zich herhaalt: waarom
wordt de ene ervaring voor de andere ingeruild?
Hall lijkt dergelijke vragen te vennijden door vooral aandacht te schenken
aan ervaringen die relatief nieuwe gebieden betreffen en dus minder behept zijn
met een historie van concurrerende interpietaties. Zo zet hij links er niet toe aan
gaten te schieten in de Thatchenstische
werkelijkheidsinterpretaties, maar ziet hij
kansen voor links op een terrein waarvoor ook nieuw-rechts tot nu toe weinig
aandacht heeft gehad: het groeiende
'omgevingsbewustzijn'. Hoe sympathiek
deze suggestie ook mag overkomen, de
vraag naar het 'hoe en waarom' van verschuivingen van de ene naar de andere
interpretatie blijft opnieuw onbeantwoord.

De verwijzing naar de ervaring zou
misschien wel zinvol kunnen zijn, als ze
Wordt opgevat als 'negatieve ervaring',
in de zin van datgene in de ongearticuleerde ervaring dat aangeeft dat een interpretatie tekortschiet: als het steekje dat
de interpreet heeft laten vallen, waarvan
de concurrent vervolgens dankbaar gebruik kan maken om het breiwerk uit te
halen en over te doen met een ander garen. Voor een dergelijke benadering zou
Hall echter veel meer aandacht moeten
besteden aan de complexe relaties tussen
ongearticuleerde ervaring en betekenisverlening dan hij nu doet.
Het verzuim aan te geven hoe oordelen over interpretaties geveld worden,
doet al af aan de politieke relevantie die
Hall z i p theorie wil meegeven, maar er
is meer. Hall kan met zijn theorie links
behulpzaam zijn bij het blootleggen van
de historiciteit en Ã©Ã©ndimensionalite
van
de interpretatiekaders die door nieuwrechts ingang hebben gevonden in de
tommon sense, zodat duidelijk woldt dat
deze niet de status van natuurlijkheid,
waarheid of onvemiideliikheid hebben
waarop ze aanspraak maken. Op grond
van zijn theoretische noties zou Hall
echter tegelijkertijd moeten erkennen dat
ook ieder links alternatief slechts relatieve geldigheid bezit (want altijd een interpretatie is). Halls analyse lijkt hierdoor
met alleen een bijl aan de wortels van de
Thatchenstische conunon sense te zijn,
maar even goed aan die van welk links
alternatief dan ook Het is maar de vraag
in hoeverre de linkse politiek gebaat is bij
een dergelijke zelfrelativering. Halls
mengeling van bewondering en verwijt
als hij spreekt over de schaamteloze manier waarop meuw-rechts haar werkelijkheidsopvatting naar voren heeft gebracht, is illustratief voor zijn dilemma:
een links alternatief heeft vermoedelijk
alleen kans van slagen als het op een
even schaamteloze manier als 'natuurlijk'
of 'logisch' gepresenteerd wordt. Met
andere woorden: heeft de relativiteitszin
die Hall als intellectueel wellicht siert, in
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de politieke praxis geen verlammende
werking?
Pas in het laatste (en titel-)opstel,
'Het minimale zelf, komt deze problematiek expliciet aan de orde. In dit opstel
bespreekt Hall het ('postmoderne') idee
dat identiteit steeds een fictie is en vergelijkt hij deze identiteitservaring met die
van migranten. Hij benadrukt dat het besef van de voorlopige en toevallige aard
van iedere identiteitshepaling de noodzaak van arbitraire afsluitingen niet wegneemt. Elke handeling en iedere politiek
vereisen zulke afsluitingen. Het besef
van hun arbitraire karakter zal onze politieke betrokkenheid ongetwijfeld van
aard doen veranderen, maar een te veel
aan zelfreflectie en zelfrelativering zou
elke politiek de das om doen.
Halls werk mondt dus in elk geval
niet uit in zelfverklaarde handelmgsonbekwaamheid. Integendeel: uit dit laatste
hoofdstuk spreekt, net als uit de rest van
het boek, Halls overtuiging dat er sprake
kan zijn van zinnige oordeelsvorming en
weloverwogen handelen, ook als transcendente criteria voor de adeqnaatheid
van opvattingen ontbreken. Juist dat
maakt Halls werk ook zo sympathiek.
Zijn poging om de alledaagse ervaring
aan te merken als het doorslaggevende,
zij het variabele criterium voor het succes
dan wel het falen van een interpretatiekader, heeft in elk geval als voordeel dat
het oordeelsvermogen weer bij de
dragers van de common sense gelegd
wordt.
Dat maakt het des te spijtiger dat Hall
nergens goed aangeeft hoe mensen onderscheid maken tussen meer en minder
arbitraire afsluitingen. Het proces van
oordeelsvorming blijft daardoor een
'black box', zodat er, tegen Halls eigen
intuÃ¯tie in, van grillig decisionisme
sprake lijkt te zijn. Nadere analyse van
het moment waarop de ene overtuiging
(of: ervaring) wordt ingeruild voor de
andere zou dan ook een waardevolle
aanvulling op zijn werk vormen.
Dat Hall nog eens onderzoek in deze

