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Giammaria Ortes (1713-1790) was een denker die zichzelf als 'unzeitgem&ssg ervoer. 
Zijn eigen tijd karakteriseerde hij als 'praatziek' en hij verwachtte weinig weerklank 
voor zijn weerbarstige en weinig toegankelijke geschriften. Die publiceerde hij dan ook 
in hele kleine oplagen, daarbij een nauwkeurige administratie bijhoudend van de be- 
stemming van de verschillende exemplaren. Hij was, zoals Andr6 Faure het treffend 
uitdmkt, "doncement maniaque" en zou helemaal vergeten zijn, als niet Custodi een mi- 
me plaats voor hem had ingeruimd in zijn monumentale Scnmri Classici di Economia 
Publica. Op die manier heeft hij in de geschiedenis van de economie een bescheiden 
plaatsje gekregen als 'voorloper' van de wiskundige economie (l) of van Malthus' be- 
volkingstheorie of ook als de auteur van 66n van de eerste systematische verhandelingen 
op het gebied van de economie. (2) 

De economen weten echter niet goed raad met hem. Daarvoor wijken zijn denkbeel- 
den teveel af van de ideologie die de ontwikkeling van het economisch denken heeft be- 
heerst. Ortes is een overtuigd tegenstander van de "commercial spirit" en verwacht van 
de verbreiding ervan slechts een concentratie van rijkdom in de handen van enkelen en 
armoede bij velen. Hij verdedigt vanuit het standpunt van de zich ontwikkelende "com- 
mercial society" irrationele instituties zoals die van de 'fideÃ¯commis (3) en kan vol- 
strekt niet begrijpen dat landen als Engeland of Holland rijk zijn: er wordt daar veel 
gewerkt en dat doe je niet als je rijk bent (4) 

Maar niet alleen zijn aan de hoofdstroom van de economie vreemde ideologie, ook 
zijn classificatie als 'voorloper' van het 6611 of het ander bemoeilijkt het begrip voor 
zijn werk. Dergelijke classificaties, symptomen van een utilitair-teleologisch geori'n- 
teerd vertoog over de geschiedenis van de wetenschap, zeggen meer over het standpunt 

Als zodanig besteedt Theocharis, Early Developments in Mathematica! Economics (Londen 
1983, p 34 e v ) aandacht aan Ortes. 
Ortes' economisch hoofdwerk, zijn Delta Economia Nazionale verscheen in 1774, twee jaar 
vÃ³ Smith's Weahh of Nabons. 

Binnen de rechtsfiguur van de 'tideicommis' valt grond (of ander onroerend goed) op 
onvervreemdbare wijze en onder bepaalde condities (bijvoorbeeld dat de opbrengst aan de 
armenzorg wordt besteed) toe aan de houder ervan Dergelijke grond is dus niet vrq 
verhandelbaar 
Vgl F Cusin, Economia Pura p 129 



van de classificator (wat hij als richting beschouwt waarin de geschiedenis zich heeft 
bewogen) dan over het geclassificeerde. In het geval van Ones in het bijzonder benemen 
de verschillende classificaties het zicht op de inzet en de samenhang van zijn werk. 

Nu is die inzet en die samenhang ook nietzo gemakkelijk te ontdekken. Ortes' werk 
heeft iets raadselachtigs. Soms is er geen touw aan vast te knopen. Bij vlagen lijkt het 
rondweg absurd. Toch fascineert het. We zien er een onverbiddelijke wil tot waarheid 
aan het werk. Ortes prikt het menselijk zelfbedrog door zonder daar al te dramatisch over 
te doen, want, zo houdt hij zijn eventuele critici voor, mocht men zijn leer een smaad 
voor de menselijke soort vinden, dan moet men maar bedenken dat "ikzelf tot die soort 
behoor zonder er mij over te beklagen". (Calcolo, p. 318) In zijn persoonlijke opvat- 
tingen is Ortes volstrekt conformistisch. Hij was monnik van de orde van de Camal- 
denzers en ook nadat hij om praktische, familiale redenen die orde verlaten had bleef 
hij als seculier geestelijke een monnikenbestaan voeren. In zijn denken echter was hij 
een radicaal. 

De sleutel tot Ortes' werk is te vinden in een klein 'wetenschapstheoretisch' geschrift 
met als titel Delle Scienze Utili e delle dilettevoli per Rapporto alla Fehcitd Umana 
(1785; 'Over de nuttige en de aangename wetenschappen met betrekking tot het mense- 
lijk geluk'). (5) Ortes stelt zich tot taak de revolutie die in de natuurwetenschappen 
heeft plaatsgevonden ook op het gebied van de 'politieke wetenschappen' (rechten en 
economie) door te zetten en ook daar de 'verbeelding' door de 'rede' te vervangen, ofwel, 
wat voor hem hetzelfde is, er het 'peripaticisme' (aristotelisme) dat er nog heerst uit te 
verdrijven. Tot zover gaat het nog om achttiende eeuwse gemeenplaatsen. De draai 
echter, die Ortes aan die gemeenplaatsen geeft is nogal bijzonder. 

Volgens Ortes leveren de zintuigen ons de inhoud van al onze kennis. Tegelijk ver- 
vormen ze die inhoud. De dingen verschijnen ons niet zoals ze op zich zijn, maar in een 
vorm die aangepast is aan ons belang als zintuiglijk wezen, namelijk als aangenaam of 
onaangenaam, aantrekkelijk of afstotelijk. Ze verschijnen zo, "dat ze beter de zinnen 
kunnen strelen en de eigenliefde en de menselijke passies kunnen begunstigen". 
(Scienze, p. 369) De verbeelding doet er om zo te zeggen nog een schepje boven op. 
Haar specifieke taak is het ons te bedriegen door de zaken nog mooier of afstotelijker 
voor te stellen dan ze ons door de zintuigen voorgesteld worden. Ze stelt de dingen voor 
"zoals ze kunnen zijn of zelfs zoals ze onmogelijk zouden kunnen zijn" (Scienze, p. 
371) en dit alles tot groter genoegen van onszelf als zintuiglijke wezens. 

Het verstand accepteert in eerste instantie de objecten zoals ze ons door de verbeel- 
ding worden voorgesteld. De ervaring leen het verstand echter de zintuigen te wanirou- 
wen, met name vanwege de vele tegenstrijdigheden die het zou moeten accepteren als 
het zonder meer de verbeelding zou volgen. Zodoende leert het verstand het materiaal dat 
hem door de zintuigen en de verbeelding is aangereikt van de bedrieglijke elementen te 
ontdoen en via een vergelijking van de gegevens tot een consistent beeld te komen. 
Nieuwe gegevens worden verworpen of aanvaard naargelang ze strijdig zijn, dan wel 

5 Ortes zag dit werk als een vervolg op zijn Economfa Nationale, als een tweede deel ervan 
Wetenschapstheorie en economie waren met andere woorden delen van 6Ã© project 



overeenstemmen met het als waar geaccepteerde. Kortom, het verstand heeft de functie 
de "dwalingen van de verbeelding te corrigeren en de mens te 'onthedriegen' 
(disingannare) d001 het de objecten te leren kennen zoals ze in zichzelf zijn, ontdaan van 
alle overdrijving of karikatuur, die er door de verbeelding is ingelegd." (idem) 

Ortes maakt vervolgens onderscheid tussen 'nuttige' en 'aangename' wetenschappen. 
Eigenlijk zijn alleen de eersten echte wetenschappen. De 'aangename wetenschappen' 
horen tot het domein van de verbeelding, ze perfectioneren op kunstmatige wijze het 
werk van de verbeelding, met andere woorden ze stellen de zaken nog mooier of over- 
trokkener (karikatwaler) voor dan de verbeelding van nature al doet. Ortes' 'aangename 
wetenschappen' zouden wij 'schone kunsten' noemen. De schone kunsten zijn het werk 
van de verbeelding, hoewel, als het goed is, ook het verstand er een zekere rol in speelt, 
al was het alleen maar om de verbeelding binnen de grenzen van het mogelijke te hou- 
den, anders gezegd, om er voor te zorgen dat aan het criterium van de 'waarschijnlijk- 
heid' - een standaardcriterium van de Ik-eeuwse esthetiek - voldaan wordt, dat de "gren- 
zen van de natuur" niet overschreden worden. (Scienze, p. 37314) 

Zo loopt er een rechtstreekse lijn van dezintuigen via de verbeelding naar de schone 
kunsten. De wetenschap, de 'nuttige wetenschap', breekt met die lijn. Het bedrog van de 
zintuigen en de verbeelding wordt hier door het verstand ontmaskerd. Alleen opper- 
vlakkig lijkt Ortes' wetenschapsopvatting een variant van het klassieke rationalisme. 
Want hoewel voor Ortes alleen het verstand tot "ware en werkelijke kennis" leidt, gaat 
het hier niet om positieve, maar alleen om negatieve, indirecte, via de kritiek op zintui- 
gen en verbeelding verkregen kennis: "exact uitgedrukt ... is er in geen enkele weten- 
schap positieve kennis, ofwel kennis, die direct, positief verkregen wordt, maar alle 
kennis is negatief en indirect, dat wil zeggen beslaat in het verstand dat zich aan het be- 
drog onttrekt (esca d'inganno) na bedrogen te zijn geweest door de verbeelding, die op 
zijn beurt bedrogen is door de zintuigen". (Scienze, p. 371) 

De verbeelding is dus noodzakelijk, niet alleen omdat ze het materiaal van de kennis 
levert, maar ook omdat ze "de eerste beweger van het menselijk kennen en handelen" is. 
Zij die denken dat "ze zichzelf en anderen alleen door middel van het verstand met afzien 
van de verbeelding kunnen sturen stellen zichzelf iets onmogelijks voor" (Scienze, p. 
436) en Chtes laat niet na in dit verband te wijzen op de functionaliteit van de praal r i l -  
lusies van de verbeelding") die de rooms-katholieke kerk in haar wijsheid tentoon- 
spreidt. (Scienze, p. 390) 

Meer concreet ontdoen het verstand en de wetenschap de wereld van haar kleur en 
smaak. Ze ontluisteren de wereld tot een kleur- en smakeloos geheel van alleen maar 
kwantitatieve verhoudingen. GalileÃ poneerde in zijn Saggialore het idee van een reduc- 
tie van de zintuiglijke gewaarwordingen tot louter kwantitatieve gegevens. In de Dis- 
corsi propageerde hij een breuk met de alledaagse ervaring (6) en de constitutie van een 
ideale wereld van louter kwantiteiten om er "volstrekt heldere mathematische beschou- 

6 Niet voor niets wordt in deze dialoog het standpunt van de alledaagse ervaring door een 

peripateticus of aristotelicus vertolkt 



wingen" op toe te passen. Ortes bouwt op Galilei voort. (7) In de Errori Populari 
Inlorno ull' Economia Nazionale (Wijdverbreide dwalingen met betrekking tot de eco- 
nomie'; 1771) laat hij zien dat de achterstand van de economie op de natuurwetenschap 
vooral aan een gebrek aan toepassing van de mathematische methode ligt, terwijl zo'n 
toepassing toch gezien de aard van het object voor de hand ligt. (8) 

De toepassing van de wiskunde is op zich nog geen garantie voor succes. "Tegen- 
woordig" zo merkt Ortes in de Scienze (p. 402) op, "staan de boeken, speciaal die op  
het gebied van de economie, vol van berekeningen." Deze staan echter ten dienste van 
de "bijzondere belangen van de soeverein, van de clerus, of van andere groepen van 
personen". In de natuurwetenschappen is het misschien voldoende om van het belang 
van het individu als zintuiglijk wezen en de daarop gebaseerde illusies af te zien, in de 
'politieke wetenschappen' moeten we ook nog afzien van groepsbelangen, een 
ideologiekritiek is daar noodzakelijk. (9) Ones pleit voor een waardevrije wetenschap: de 
wetenschapper moet zich opstellen als "scheidsrechter en niet als deel van de natuur". 
(Riflessioni, p. 77) 

In de uitvoering van Ortes' wetenschapsprogramma gaat er iets goed mis, daar zijn alle 
(of liever: de enkele) Ortes-deskundigen het wel over eens. Met name loopt zijn mathe- 
matiseringsprogramma vast. Maar dit terzijde. Inhoudelijk bezien staat aan het begin 
van Ortes' systeem de overtuiging, dat alle mensen op de eerste plaats streven naar 
(fysiek of 'werkelijk') plezier. Dat streven echter is per definitie tot mislukking ge- 
doemd. Ook Maupertuis, waarop Ortes in zijn Calcolo sopra i Piaceri e i Dolori della 
Vita U m n a  (1757; 'Calculus betreffende het plezier en de pijn van het menselijk le- 
ven' (10)) reageert, kwam in zijn Essai de Philosophie Morale (1749) tot pessimisti- 
sche conclusies omtrent de mogelijkheden van een positieve plezier-pijn balans. Maar 
hij kwam tot die conclusies op basis van een opvatting over plezier en pijn zoals die la- 
ter door Bentham bekend zal worden: plezier en pijn verhouden zich als onafhankelijke 
positieve en negatieve grootheden met als belangrijkste dimensies de duur en de intensi- 
teit. Daartegenover stelt Ortes de opvatting dat pijn primair is. Pijn is de verstoring van 
een fysiologische evenwichtstoestand. De opheffing van die verstoring nemen we als 
plezierig waar, als tenminste die opheffing niet te langzaam gaat (dan merken we e r  
niets van). (1 1) Plezier is met andere woorden een "plotseling ophouden van pijn". Dit 

Met het werk van GaliieT (evenals dat van Newton trouwens) maakte Ones intensief kennis 
tijdens zyn studie te Pisa 

Cf. O Nuccio, 'Introduzione", p XIX-XX Merk op, dat Adam Smith in tegenstelling lot Ortes 
(en vele andere Italianen) weinig vertrouwen in de mogelijkheden van een mathematisering van 
de economie had 
Die kritiek is te vinden in de zojuist vermelde Erronpopulari. 
Dit werkje verscheen samen met Calcolo sopra I/ valere delle Opinioni ('Caiculus betreffende 
de waarde ven de meningen') in 1757 maar was volgens Nuccio al in 1754 voltooid 
Kant sluit zich in zijn Anthropologie in Pragmatischer Hinsicht op dit punt "mil voller 
Ueberzeugung" (Werke Vil, 232) bij Pietrd Vern aan Vern ontleent in znn Discorso sull'lndole 
del Piacere a del Dolore (1773) nogal veel - zonder het er overigens bij te vermelden - aan 



betekent, dat er altijd meer pijn dan plezier zal zijn. Pijn is immers de noodzakelijke 
voorwaarde voor plezier maar niet de voldoende. En ook al wordt pijn door plezier ge- 
volgd, dan is toch dat plezier niet altijd even sterk als de pijn. De conclusie is dat over 
het totaal van het menselijk leven bezien de pijn altijd het plezier overtreft. 

Waarom zichzelf dan niet van kant maken? De vraag wordt door Maupertuis bespro- 
ken. Ortes raakt bij mijn weten het punt niet aan. Omdat zijn katholieke geloofsover- 
tuiging hem dat verbied? Er is nog iets anders: Ortes maakt een sterke scheiding tussen 
het standpunt van de filosoof (de 'scheidsrechter') en de mens zoals hij in het dagelijks 
leven handelt en denkt ('deel van de natuur'). Als deel van de natuur is de mens altijd be- 
zig met het "vluchten van het grootste kwaad dat hem op dat moment bekend is" 
{Riflessioni, p. 76) en dat geeft hem niet veel tijd om aan zelfmoord te denken. Verder 
produceert hij aan de lopende band illusies die hem afschermen tegen eventuele zelf- 
moordneigingen. 

Zoals een bepaald soort oesters scherpe steentjes tot parels omvormt, zo vormen de 
mensen onaangename gewaarwordingen tot aangename illusies om. Althans de maat- 
schappelijke mens doet dat, want de oorsprong van de illusies ligt in het wegwerken 
van de "op menmg gebaseerde pijnen" (dolori d'opinione), of, zoals Pietro Vem (12) ze 
noemt, "morele pijnen". Morele pijn bestaat in oorsprong uit vrees (timore) voor ande- 
ren. Elk contact tussen mensen leidt in beginsel tot vrees bij de betrokkenen. De ander 
treedt ons leven binnen als concurrent in de strijd om het bezit van pleziergevende ob- 
jecten, als een bedreiging. De vrees bestaat in het denkbeeld (de 'mening') dat we ons 
van de ander (van de kracht van de ander) vormen. Ze kan op verschillende manieren 
overwonnen worden, op verschillende manieren aanleiding geven tot 'op een mening ge- 
baseerd plezier', maar maatschappelijk het meest relevant is die van veinzerij, bluf, zelf- 
bedrog en zelfoverschatting. 

In de oorspronkelijke toestand - als we hypothetisch abstraheren van de beschaving - 
leidt de strijd om de schaarse middelen tot een patstelling: ieder vreest de gezamenlijke 
kracht van de anderen en zo blijft de "de beslissing over het bezit van de aangename ob- 
jecten onbeslist en niemand zal het plezier bereiken waartoe hij onweerstaanbaar is aan- 
getrokken". (Calcolo, p. 262) De uitweg uit deze patstelling ligt niet zoals bij Hobbes 
in de politieke sfeer, in de staat die zorgt voor vrede en veiligheid zodat de individuen 
binnen de grenzen die hen worden toegestaan naar mogelijkheden comfortabel kunnen 
leven. Ze is daarentegen maatschappelijk van aard: de "kracht van allen [wordt] ten gnn- 
ste van ieder aangewend in de mate van een drijfveer die haar bepaalt. Deze drijfveer .... 
noem ik mening (opinione)". (C~/CO/O, p. 262) Zo'n 'mening' fungeert als een etiket 
dat op bepaalde personen wordt geplakt waardoor deze een maatschappelijk erkende 
speelruimte krijgen, ofwel, in de termen van Ortes, in een "bepaalde mate de beschik- 
king krijgen over aangename objecten". (Calcolo, p. 265) 

Anders gezegd, in elke maatschappij heerst een bepaalde ideologie die bepaalde be- 
zitsverschillen, verschillen in privileges en rechten tussen verschillende groeperingen 

Ortes In zijn vroegere Versuch den Begflff der Negatwen Grossen in die Weliweisheit 
EinzufGhren (1763) volgt Kant wat betreft zijn opvatting over plezier en ptjn eerder MaupertuÃ 

12 In zijn Discorso, cf noot 11 



(individuen die hetzelfde etiket hebben) rechtvaardigt en daarmee de toegang tot de 'aan- 
gename objecten' regelt. De elementen van die ideologie (de 'meningen') zijn altijd de- 
zelfde, de waarde die aan de verschillende elementen wordt gegeven (hun tocht ')  ver- 
schilt "in de verschillende tijden en klimaten, naargelang luim of toeval met de mense- 
lijke rede als voorwendsel aan de 6% meer waarde geeft als aan een ander". (Calcolo, p. 
269) Zo heerst in elke maatschappij een "dominante mening". Prestaties in de beroeps- 
sfeer geven in onze maatschappij - zo zou Ortes gedacht kunnen hebben - een geprivile- 
gieerde en gerespecteerde toegang tot de 'aangename objecten'. In Ortes' maatschappij 
geldt dit juist voor het vrij zijn van beroepsverplichtingen. (Calcolo, p. 280) 

Naast de dominante mening is er in iedere maatschappij een "opkomende mening" 
(de dominante mening van de toekomst). De eerste bepaalt wat er gebeurt, de tweede 
wat er gedacht wordt, zonder dat we ons daar overigens van bewust zijn. De gedachten- 
wisseling is een onduidelijk mengsel van heersende en opkomende ideologie, behalve 
dan, dat enkele "meer bescheiden" individuen zich aan de dominante mening honden, ter- 
wijl de "bei spirit?', de 'intellectuelen' zouden wij zeggen, de opkomende ideologie pro- 
pageren. De scherpzinnigheid van deze laatsten, merkt Ortes ironisch op, bestaat er in 
' te zeggen wat iedereen denkt maar wat niet gebeurt". (Calcolo, p. 279) 

De maatschappelijke werkelijkheid is het domein van de 'meningen'. De relatie tot 
de toegang de 'aangename objecten' wordt steeds losser. "Mening", zo luidt de meest 
ruime definitie van Ortes "bestaat in het idee van waarde welke gehecht wordt aan 
dingen en handelingen, welke op zich geen enkele waarde hebben." (Riflessiom, p. 99) 
De morele pijn berust aanvankelijk op de mening die we ons over de kracht van de 
ander met belrekking tot de toegang tot de aangename objecten vormen. Vervolgens 
echter heeft ze vooral betrekking op de mening die we ons van de mening van anderen 
over onszelf vormen. We gaan ons tegen die mening verdedigen door ons anders voor te 
doen dan we zijn en ons imaginaire kwaliteiten toe te kennen. We vormen ons bijvoor- 
beeld een enorm gunstige mening over onze eigen talenten, zodat "elke staatsdienaar, 
elke kwezel, elke komiek die niet in zijn eigen kunst slaagt eerder serieus overtuigd is 
van het gebrek aan gezond verstand in de wereld dan van zijn eigen falen, zodat hij met 
behulp van alleen zijn eigen mening de verachting die alle anderen voor hem hebben 
lijkt te kunnen overwinnen." (Calcolo, p. 301) Omdat we erg bang zijn, dat anderen 
ons ervan verdenken dat we geen plezier hebben, gaan we ons daartegen indekken door 
plezier te veinzen, waarmee we ons in ieder geval het morele plezier verschaffen ons 
tegen de verdenking ingedekt te hebben. 

De maatschappij is een ingewikkeld spel van "maskerades" (Calcolo, p. 298) die de 
angst voor de anderen moeten indammen. Er bestaat een systeem van cultureel bepaalde 
en gesanctioneerde 'vermeende' kwaliteiten waarop men zich kan doen voorstaan om de 
confrontatie met de anderen te doorstaan, en het zich toeschrijven van Ã©Ã van die kwali- 
teiten is telkens een bron van "op een mening gebaseerd plezier". Voor ieder is er wel 
zo'n kwaliteit te vinden waar hij zich op kan doen voorstaan. Hij die in een fysieke 
krachtmeting ongetwijfeld het onderspit zou delven kan zich altijd nog sterk voelen in 
de kennis van de heldendaden van Achilles en degene die door "zwakheid van tempera- 
ment of door een slappe opvoeding" meer robuuste pleziertjes moeten missen kan zich 
altijd nog op zijn "delicate smaak" laten voorstaan. Hij kan bijvoorbeeld menen dat de 



Tokajerwijn van een bepaald veldje beter smaakt dan die van een veldje er naast en zich 
op die manier koesteren in dit "bijgeloof van het plezier". (Calcolo, p. 315) Degene 
tenslotte die alles mist kan zijn armoede en ongeluk altijd nog tot 'verdienste' omdui- 
den. (Calcolo, p. 300) 

Het fysieke plezier is het "werkelijke plezier". (Calcolo, p. 317) Het morele plezier 
is alleen maar een substituut. Het belang ervan groeit naarmate de mogelijkheden voor 
fysiek, 'werkelijk' plezier dalen, dat wil zeggen naarmate men ouder wordt of zwakker 
van constitutie is. Men raakt dan "meer belust op op mening berustend plezier en meer 
geneigd tot veinzerij". Men kan zich dan onder andere gaan koesteren in "dat nuttige be- 
drog dat men voorzichtigheid noemt" (Calcolo, p. 31 l) en zichzelf en anderen wijs 
maken dat men uit voorzichtigheid zich bepaalde pleziertjes ontzegt. Uiteindelijk zou 
echter iedereen die zich met dit soort zaken moet behelpen, hoe rijk en machtig hij ook 
is, "graag met een jonge herder willen ruilen". 

Illusies en zelfbedrog zijn nuttig. De 'nuttige wetenschappen', en wel heel speciaal de 
menswetenschappen, ontmaskeren de nuttige illusies. Maar wat is dan het nut ervan? 
En zijn de 'aangename wetenschappen', die de illusies versterken, eigenlijk niet veel 
nuttiger? Ortes beantwoordt deze vraag niet erg overtuigend. Het lijkt er een beetje op 
dat hij alleen maar de door hem verfoeide mode van zijn tijd volgt als hij de wetenschap 
'nuttig' noemt. (13) Het antwoord dat de wetenschap ons heel veel teleurstellingen kan 
besparen kan waar zijn, maar lijkt dit niet een beetje op het zelfbedrog dat Ortes zelf aan 
de kaak heeft gesteld, op dat "nuttig bedrog dat men voorzichtigheid noemt"? En het 
antwoord dat wetenschap een plezier sui generis geeft, dat het "een natuurlijk verlangen 
bevredigt om dat wat men niet weet te leren kennen" (Scienze, p. 375) is misschien 
eveneens juist, maar in het kader van zijn eigen filosofie toch een beetje dubieus. Want 
zou hij, als hij consequent met zijn eigen theorie was, dit plezier niet graag willen rui- 
ten tegen dat van de door hem ten tonele gevoerde "jonge herder"? 

Meer in het algemeen staat bij Ortes het nut van de vooruitgang en de beschaving 
ter discussie. Niet alleen voor het individu, ook voor de beschaving als geheel geldt dat 
het 'werkelijk plezier' in de loop der ontwikkeling steeds meer door moreel plezier ge- 
substitueerd wordt en dat geveins en zelfbedrog navenant toenemen. In de conclusie van 
de Calcolo sopra i1 Valore delle Opinioni, stelt Ortes de vreesachtige, beschaafde en 
veinzende tegenover de meer oprechte, vrije en wilde mens. (p. 287) Hij ontwikkelde dit 
soort gedachten al vMr dat hij Rousseau's Discours sur l'Int?galilt had kunnen lezen. 
(14) In een later,posthuum onder de titel Riflessiom di un Filosofo Americano ('Over- 
wegingen van een Amerikaans filosoof) uitgegeven geschrift werkt hij het thema van 
het nut van de beschaving kennelijk in een discussie met Rousseau verder uit. De titel 

13 Pareto, die zo'n anderhalve eeuw later in vele opzichten aan Ortes verwante gedachten 
ontwikkelt, is wat dit betreft veel consequenter door een scherpe scheiding tussen 'nuttig en 
Waar" te maken Ideologie is uit de aard der zaak nuttig, de sociale wetenschappen zijn het 

volgens hem doorgaans niet, juist omdat ze de ideologie ontmaskeren 
14 De Calcolo sopra s Psacerf e f Oolorf della Vita Umana was, zoals gezegd al in 1754 voltooid, 

een jaar voor Rousseau's Discours verscheen(zie noot 10) 



is overigens misleidend, want de beschouwingen van de 'Amerikaanse filosoof (een 
Indiaan) worden gevolgd door die van een 'modem Europees filosoof, die het standpunt 
van Ortes vertolkt. 

De 'Amerikaanse filosoof verdedigt de wilde toestand, die in de lijn van Rousseau 
als de onmaatschappelijke toestand - in de terminologie van Ortes: 'toestand van schei- 
ding' - wordt geduid. Of liever: hij kritiseert de beschaafde toestand. Daarbij hanteert hij 
de 'Amerikaanse filosofie' (15) als referentiekader. De 'Europese filosoof bestrijdt de 
kritiek van de Indiaan in het geheel niet. Deze heeft volstrekt gelijk als hij laat zien, dat 
'onze Europese maatschappij de bron van alle kwalen is waaraan wij inderdaad blootge- 
steld zijn". (Riflessioni, p. 65) Hij heeft alleen ongelijk als hij denkt dat er buiten die 
maatschappij een natuurlijke toestand als een toestand van onschuld zou bestaan. Dat is 
een gevaarlijke illusie die de vergeefse hoop op een opheffing van de maatschappelijke 
kwalen voedt. 

Vanuit een 'toestand van scheiding' ontstaat vanzelf de maatschappelijke toestand. 
Als persoon a in de 'toestand van scheiding' een persoon b ontmoet die sterker is, dan 
zoekt a vanzelf een persoon c om hem te helpen. Dat betekent dat a en c "de afkeer die 
beiden van elkaar hebben moeten verbergen" (hier ligt de oorsprong van de 'deugd'). 
Maar b gaat vervolgens op zoek naar een d, enzovoorts. Dit is het verhaal van de maat- 
schappijvonning (en daarmee van de beschaving), dat altijd het verhaal van de vorming 
van twee vijandig tegenover elkaar staande samenlevingen is (zonder de vijand sluit men 
zich niet aaneen). Persoon a weet niet waar hij aan begint, van welke eindeloze reeks 
kwalen hij de eerste schakel vormt. Maar dat interesseert hem ook niet. Hem interes- 
seert alleen de kwaal van het moment - hij ziet iemand die sterker is -en die tracht hij 
te ontvluchten. Een discussie over de voor- en nadelen van de maatschappij en van de 
beschaving is volstrekt leeg, want deze zaken onstaan noodzakelijk als onbedoeld effect 
van ieders streven pijn te mijden en plezier te zoeken. 

En overigens is Ortes van mening dat, als het om plezier gaat, het niet uitmaakt in 
welke toestand men leeft. De Indiaan volgt gewoon "het instinct van alle mensen" om 
de positieve kanten van de eigen situatie en de negatieve van andere situaties te overdrij- 
ven. En hoewel dit van een gebrek aan gezond verstand getuigt, handelt hij wel "vol- 
gens de alwijze raad van de natuur, die door middel van de eigenliefde niet teveel laat na- 
denken over onaangename dingen". 

Alle discussies over de voor- en nadelen van verschillende maatschappijvormen, zo 
luidt het laatste woord van onze monnik-filosoof, komen hieruit voort, dat "niemand de 
grootmoedigheid heeft om voor zichzelf toe te geven dat hij een rund is. Als men dit 
eenmaal erkent, dan, zo beloof ik, eindigen alle controverses, zijn allen het eens en is 
de waarheid gekend. (Riflessiom, p. 86) 

15 Als 'Amerikaanse filosofie' werd in de 18e eeuw (o a in de Encyclopedie en in de (oudere) 
filosof~egesch~edenis van Bruckerus) een geheel van gedachten verstaan die men de Indianen 
toeschreef Ze gaan grotendeels op Lahontan terug en men vindt ze o a ook in het werk van 

Rousseau terug. 



Is dit wel zo? Ortes laat ons toch een beetje in onzekereheid door aan hek einde van 
de Riflessioni nog eens het motto van de Calcolo te herhalen: "Chi mi sa dir s'io 
fingo", wie weet of ik het niet allemaal heb verzonnen? 
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