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Narrative	Quest	
Als verhalen zo belangrijk zijn om de politiek, de wereld en elkaar te begrijpen, dan geldt dat ook voor de 

manier waarop wij onszelf begrijpen. Wij zijn “human beings as characters in enacted narratives” (MacIntyre 

1984:217). Het verhaal dat wij zijn is onvoorspelbaar, we weten niet wat er straks te gebeuren staat en toch 

heeft ons leven een zekere vorm die zich naar de toekomst toe ontwikkelt. “Thus the narratives which we live 

out have both an unpredictable and a partially teleological character” (MacIntyre 1984: 216). En dat doel is niet strikt 

individueel. Het individu is daarop aanspreekbaar1 door anderen. “I am forever whatever I have been at any time 

for others- and I may at any time be called upon to answer for it- no matter how changed I may be now.....The self inhabits a 

character whose unity is given as the unity of a character” (MacIntyre 1984: 218). Dus, wat er ook gebeurt en 

verandert in de wereld, er is een voortgaande eenheid van identiteit die volgens MacIntyre in het individu 

zit. Wat is dan die eenheid in een individueel leven waar we op aanspreekbaar zijn, die we delen in de 

gemeenschap? In de uitwerking van die vraag introduceert MacIntyre het middeleeuwse concept van de 

queeste. Ons vertellende zelf is een eenheid en krijgt en houdt richting door zoiets als een narrative quest. 

“The unity of a human life is the unity of a narrative quest” (MacIntyre 1984:219). Ons levensverhaal is als een 

queeste. Ook al kennen we de afloop niet, het heeft richting, het is op weg ergens naartoe, het vormt zich 

terwijl we gaande zijn.  

 

MacIntyre noemt twee kenmerkende aspecten van de middeleeuwse queeste:  

 

- Zonder iets van een doel en een richting heeft op pad gaan voor een queeste voor de zoekende 

geen zin. Een queeste is daarmee nooit vrijblijvend. Er is altijd enige notie van ‘het goede’ aan 

verbonden, een morele horizon die het waardevol maakt om op weg te zijn. Door dat grotere 

wenkende perspectief van het goede ontstaat zicht op de relevantie van het eigen handelen. Wat 

draagt bij en wat niet? Welke deugden werken? De queeste overstijgt de individualiteit van de 

persoon die op pad is. Daarin ontstaan herkenning, verbinding en wisselwerking met anderen die 

ook op pad zijn.  

 

- Pas in het verloop van de queeste door incidenten, moeilijkheden, uitdagingen, afleiding en 

verleiding bestookt, wordt het uiteindelijke doel begrepen. Het doel en de daarmee verbonden 

waarden zijn niet statisch, maar vormen zich gaandeweg, al doende. 

  
De narrative quest, als conceptuele uitleg voor menselijk handelen in interactie, werkt twee kanten op. Er 
ontstaat gemeenschappelijkheid rondom de gedeelde waarden van grotere doelen van de queeste en de 
persoon ontwikkelt zelfkennis en vormt zichzelf al gaande: “a quest is always an education both as to the character 
of that which is sought and in self knowledge” (MacIntyre 1984: 219). In het concept van een narrative quest 
komen de individuele stem en de gelijktijdige bijdrage aan publieke waarden bij elkaar. 

                                                
1 MacIntyre hecht groot belang aan wat hij accountability noemt.  


