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HOOFDSTUKK 9: 
STERKEE VERHALEN VOOR HET ZWAKKE DENKEN 

Dee 'moraal' van mijn verhaal over de rol die filosofie en literatuur in politieke oordeels-
vormingg kunnen spelen, staat in het teken van de differentiatie. Het is, zo heb ik in het 
vorigee hoofdstuk betoogd, weinig informatief om deze rol in termen van verschillen 
tussenn disciplines te reconstrueren. Wie zinvolle uitspraken wil doen over de rol van 
filosofiee en literatuur in politieke (en ethische) oordeelsvorming, zal zich op een minder 
algemeenn niveau moeten bewegen. In plaats van verschillen tussen twee disciplines, 
dienenn de verschillen tussen retorische kenmerken van teksten, tussen vermogens van 
lezers,, en de mogelijke relaties tussen beide in de schijnwerper te worden gezet. Dan 
zall blijken dat zowel filosofische als literaire teksten de politieke oordeelsvorming van 
dee lezer op heel uiteenlopende manieren kunnen sturen. Er valt in dit opzicht dan ook 
veell af te dingen op het werk van Nussbaum (en anderen) die geneigd zijn 'de' litera-
tuur'' ten voorbeeld te stellen aan 'de' filosofie. 

Tochh valt er wel iets meer te zeggen over het type filosofische en literaire 
tekstenn dat meer, dan wel minder geschikt is voor de scholing van ons ethische en 
politiekee oordeelsvermogen, dan ik in het vorige hoofdstuk heb gedaan. Er ligt aan 
Nussbaumss ideeën over de onderscheiden rollen die filosofie en literatuur in politieke 
enn ethische oordeelsvorming kunnen spelen, namelijk een gedachte ten grondslag, die 
inn het voorgaande hoofdstuk nog buiten beeld is gebleven. Dat betreft de gedachte 
datt zowel filosofische als literaire teksten kunnen worden opgevat als pogingen om 
greepp te krijgen op de wisselvalligheid, oftewel de contingentie, van het goede leven. 
Nussbaumm gaat er daarbij niet alleen van uit dat de rol van filosofische teksten duide-
lijkk te onderscheiden is van die van literaire teksten. Ze concludeert ook dat literaire 
tekstenn beter in staat zijn die contingentie een plaats in onze ethische reflectie te ge-
venn dan filosofische teksten. 

Inn het begin van dit boek heb ik de gedachte dat ethische en politieke reflectie 
dee contingentie van het praktische leven moeten respecteren, onderschreven. In het 
lichtt van mijn tekstanalyses en de conclusies die ik daar in hoofdstuk 8 aan heb ver-
bonden,, moet Nussbaums conclusie dat literatuur in dit opzicht de voorkeur verdient 
bovenn filosofie, ter discussie worden gesteld. In intermezzo 2 heb ik al geconstateerd 
datt de hier geanalyseerde teksten allemaal, zowel de literaire als de filosofische, naar 
reductiee van contingentie streven. De verschillen zitten vooral in de mate waarin en de 
wijzee waarop ze dat streven volvoeren. Ook in normatief opzicht is dus differentiatie op 
eenn ander niveau dan dat van disciplines vereist. 

Terr afsluiting van dit boek zal ik in dit hoofdstuk trachten te formuleren welk 
typee filosofische en literaire teksten het meest tegemoet komt aan de eis dat de con-
tingentietingentie van het praktische leven gerespecteerd moet worden. Daartoe zal ik eerst 
Nussbaumss opvattingen over de rol van contingentie in onze oordeelsvorming over het 
goedee leven nog eens kort samenvatten (9.1), om vervolgens aan te geven waarom 
hett streven naar contingentiereductie zowel in literaire als in filosofische teksten ster-
kerr is dan Nussbaum veronderstelt (9.2). In 9.3 zal ik nagaan in hoeverre het streven 
naarr coherente interpretatie van ervaring altijd reductie van contingentie met zich 
meebrengt,, waarna in 9.4 kan worden aangegeven in welke vorm het streven naar 
coherentiee zich al dan niet laat verenigen met het erkennen van de rol van contingen-
tietie in het goede leven. Dat opent, ten slotte, de weg voor mijn antwoord op de vraag 
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bijj welk type teksten onze ethische en politieke oordeelsvorming het meest gebaat zou 
zijnn (9.5). 

9.11 Filosofie, literatuur en contingentie 

Latenn we om te beginnen nog één maal terugkeren naar Nussbaums ideeën over filo-
sofie,, literatuur en contingentie. Zoals ik in hoofdstuk 1 uiteengezet heb, gaat zij er 
mett de Grieken vanuit dat het goede leven onderhevig is aan tuchè, door mij vertaald 
mett 'contingentie', oftewel het niet-noodzakelijke. Die contingentie van het goede le-
venn is volgens Nussbaum ethisch en politiek relevant. Wat ook anders had kunnen zijn, 
iss immers onvoorspelbaar en daardoor onbeheersbaar. Als een mens er naar streeft 
eenn goed leven te leiden, kan zij in dat streven dus worden gedwarsboomd door ge-
beurtenissenn die ze niet had kunnen voorzien, laat staan dat ze deze had kunnen 
voorkomen. . 

Omm die reden zijn er volgens Nussbaum van oudsher denkers geweest die heb-
benn gepoogd 'het goede' zo te herdefiniëren dat uitsluitend datgene daartoe gerekend 
werd,, dat zich liet beheersen. Alleen op die manier zou het streven naar het goede ook 
werkelijkk onder controle van de mens zelf kunnen staan. Het grootste deel van Plato's 
werkk en dat van de stoïcijnen kenmerkt zich volgens Nussbaum door deze strategie. 
Daarr staan echter pogingen tegenover om het contingente karakter van het menselijk 
levenn te erkennen, en het een plek te geven in het streven naar het goede. Aristoteles, 
maarr met name ook de Griekse tragedieschrijvers hebben volgens Nussbaum een bij-
dragee aan deze poging geleverd, door het tragische, maar contingente conflict tussen 
verschillendee elementen van het goede in hun teksten breed uit te meten. 

Nussbaumm benadrukt met Aristoteles en de tragedieschrijvers dat onze ervaring 
vann het goede een meervoudig en een contingent karakter heeft, en dat het goede 
daardoorr een kwetsbaar bezit vormt. De verschillende elementen van het goede kun-
nenn elkaar in de weg zitten, waardoor we ze niet allemaal tegelijk kunnen nastreven. 
Enn omdat we het goede niet altijd beheersen, kan het ons op elk moment ontnomen 
worden. . 

Alss dat zo is, zou dat volgens Nussbaum ook consequenties voor onze ethische 
enn politieke oordeelsvorming moeten hebben. De Griekse denkers die de kwetsbaar-
heidd van het goede erkenden, zoals Aristoteles, concludeerden dat het complexe en 
contingentee karakter van het goede geen recht gedaan kan worden in een systeem 
vann ethische en politieke principes en regels. Nussbaum sluit zich daarbij aan: er zal in 
concretee situaties steeds nauwgezet moeten worden bekeken welke elementen van het 
goedee daarin een rol spelen en hoe die het best verwezenlijkt kunnen worden. Oor-
deelsvormingg is in deze optiek een kwestie van zorgvuldige en flexibele interpretatie -
vann het goede in algemene zin en van de situatie waarin dat goede wordt nagestreefd. 
Watt ethisch of politiek aanbevelenswaardig is, dient met behulp van grondige percep-
tietie steeds opnieuw te worden bepaald. 

Inn hoofdstuk 1 en 3 heb ik benadrukt dat de Grieken voor die perceptie en in-
terpretatieterpretatie van situaties nog een beroep konden doen op min of meer gedeelde inter-
pretatiekaderss en praktijken, maar dat dat vandaag de dag niet langer het geval is: in 
dee moderne tijd hebben de interpretatiekaders zich vermenigvuldigd. De moderne 
menss beschikt niet meer over een vanzelfsprekend collectief gedeeld interpretatieka-
der;; de perspectieven van waaruit geoordeeld wordt, worden zelf ook als contingent 
ervaren.. Zoals ik in 1.6 betoogde, maakt dat de vraag hoe wij moeten omgaan met de 
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contingentiee van onze ethische en politieke oordeelsvorming alleen maar dringender. 
Contingentiee doet zich nu immers voor op twee niveaus: op dat van de ervaring van 
hett goede, en op dat van de interpretatiekaders die worden ingezet om die ervaring 
betekeniss te geven. 

Dee denkers die ik in dit boek onder de loep heb genomen, Oakeshott en 
Waugh,, worstelen beide met die dubbele contingentie. Enerzijds tonen ze zich zeer 
bewustt van het gegeven dat de ervaring, ook die van de contemporaine samenleving, 
geenn noodzakelijke betekenis heeft en dat er evenmin vanzelfsprekende perspectieven 
zijnn van waaruit zo'n betekenis geconstrueerd zou kunnen worden. Anderzijds leggen 
zee zich daar niet zonder meer bij neer. Net als veel andere conservatieve denkers leidt 
erkenningg van contingentie voor hen niet automatisch tot tolerantie ervan; het collec-
tievee leven zou volgens hen onleefbaar worden als het geheel aan de willekeur van 
'hett lof of aan een ieders hoogst individuele oordeel zou worden overgeleverd. Zowel 
Oakeshottt als Waugh probeert daarom enige greep te krijgen op de contingentie van 
hett collectieve goede leven, door voorstellingen te ontwikkelen die de lezer in elk geval 
enigg houvast kunnen geven bij haar oordeelsvorming over de contemporaine samenle-
ving.. Zoals we in hoofdstuk 4 tot en met 7 hebben gezien, doen ze dat op heel uit-
eenlopendee manieren. 

Datt neemt niet weg, zo constateerde ik in intermezzo 2, dat de besproken 
tekstenn een opmerkelijke gemeenschappelijke deler vertonen: ze lijken zich in hun 
zoektochtt naar een passende omgang met de dubbele contingentie allemaal te laten 
leidenn door een streven naar coherentie, in welke vorm dan ook. Dat streven heeft 
zowell een cognitief als een normatief karakter. Oakeshott en Waugh doen in hun 
tekstenn een poging de ervaring van de lezer met de contemporaine samenleving zo te 
ordenenn dat er voldoende samenhang ontstaat om tot consistente oordeelsvorming 
overr de toestand van de contemporaine samenleving te komen, maar impliceren ook 
datt het gewenst is zo te handelen dat de coherentie van die samenleving zoveel mo-
gelijkk wordt gewaarborgd. In alle besproken teksten (wellicht met uitzondering van 
Scoop)Scoop) lijkt dit streven naar coherentie als tegenhanger van contingentie te fungeren. 

Uiteraardd heeft dat veel, zo niet alles te maken met mijn keuze van auteurs en 
vann teksten. In hoofdstuk 3 heb ik het conservatisme gekarakteriseerd als één van de 
stromingenn die een scherp oog heeft voor de complexiteit en de contingentie van grote 
delenn van de menselijke ervaring. Op grond daarvan wijzen conservatieven abstrahe-
rende,, rationalistische tendenzen in het westerse denken af, en schuiven zij de con-
cretee ervaring uit het verleden naar voren als basis voor hedendaagse oordeelsvor-
ming,, die volgens hen genuanceerd, contextspecifiek en historisch geïnformeerd zou 
moetenn zijn. Ik heb in datzelfde hoofdstuk ook betoogd dat conservatieve moderni-
teitscriticii vaak de teloorgang van een gedeeld perspectief aanwijzen als de oorzaak 
vann verlies aan zin en betekenis en als bron van fragmentering van de contemporaine 
samenleving.. Zij veronderstellen dat er vroeger wel sprake was van zin, omdat de be-
trokkenenn nog beschikten over een gedeeld samenhangend interpretatiekader en een 
gedeeldd perspectief op de samenleving. 

Hett hoeft dus geen verwondering te wekken dat juist Oakeshott en Waugh, als 
vertegenwoordigerss van die conservatieve traditie, proberen de contemporaine sa-
menlevingg betekenis te geven door een volgens hen teloorgegane samenhang te repa-
reren,, bijvoorbeeld door de individuele dispositie of het religieuze levensgevoel van de 
Britsee landadel in ere te herstellen. Op grond hiervan zou geconcludeerd kunnen wor-
denn dat de centrale rol die coherentie in deze teksten als tegenhanger van contingentie 
vervult,, vooral kenmerkend is voor teksten van conservatieve auteurs. Of coherentie 
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diee rol ook in teksten van andere filosofische en literaire auteurs vervult, is zo bezien 
eenn open vraag. 

Err zou zelfs gesuggereerd kunnen worden dat de pogingen van Oakeshott en 
Waughh om de contingentie van de contemporaine samenleving te dempen, achter-
haaldd en ouderwets zijn. De laatste decennia zijn er immers meer dan genoeg filosofi-
schee en literaire auteurs naar voren getreden die de contingentie van de menselijke 
ervaringg en van de perspectieven van waaruit die ervaring betekenis kan worden ge-
geven,, juist bejubelen als een bevrijding van oude keurslijven en een vermenigvuldi-
gingg van mogelijkheden. Te denken valt aan al dan niet zelfbenoemde 'postmodernis-
ten'' in beide disciplines, maar ook aan het eerder at genoemde werk van filosofen als 
Harawayy en Unger, of een romanschrijver als Rushdie. 

Vergelekenn met hun werk zijn de teksten van Oakeshott en Waugh niet alleen 
weinigg actueel, maar geven ze ook blijk van een erg traditionalistische en weinig ver-
nieuwendee omgang met contingentie. De tekstanalyses die ik hiervoor heb gepresen-
teerd,, lijken in dit licht bezien hooguit historisch relevant. Ze geven een tijdsbeeld; 
voorr de huidige stand van zaken in filosofie en literatuur zijn ze nauwelijks interessant. 

9.22 Schrijven en lezen als streven naar samenhang 

Tochh denk ik dat de teksten van Oakeshott en Waugh een algemenere betekenis heb-
ben.. Het streven naar coherentie is in elk geval veel wijder verbreid dan alleen onder 
conservatieven.. Drie overwegingen brengen mij tot die constatering. 

Allereerstt hangt het idee dat coherente interpretatiekaders in elk geval vanuit 
cognitieff oogpunt noodzakelijk zijn, nauw samen met de kentheoretische overtuiging 
vann de besproken auteurs. Hun uitgangspunt is dat mensen geen onafhankelijke toe-
gangg tot de werkelijkheid hebben; onze ervaring van de werkelijkheid is altijd al geïn-
terpreteerd.. Nieuwe ervaringen worden zoveel mogelijk in bestaande interpretatieka-
derss geïncorporeerd, als dit tenminste op coherente wijze mogelijk is. Vanuit deze op-
tiektiek is precies datgene contingent dat zich niet laat incorporeren in bestaande kaders 
zonderr de coherentie van die kaders geweld aan te doen. Die contingentie kan alleen 
wordenn ondervangen door nieuwe interpretatiekaders te ontwikkelen, die coherenter 
zijnn dan de oude, in de zin dat ze (vooralsnog) geen onverklaarde resten achterlaten. 

Dezee kennistheoretische uitgangspunten zijn geenszins obscuur. Ze zijn van-
daagg de dag in filosofie en literatuur(wetenschap) misschien zelfs wel gangbaarder dan 
inn de tijd van Oakeshott en Waugh het geval was. De meeste postmodernisten, prag-
matistenn en communitaristen delen deze hermeneutische benadering van de wereld 
mett conservatieven als Oakeshott en Waugh. Ze verschillen hooguit van mening over 
dee consequenties die deze uitgangspunten hebben voor de beoordeling van de geldig-
heidd van verschillende interpretaties, voor de criteria die daarbij gebruikt moeten wor-
den,, of voor de mogelijkheid om de ene voor de andere interpretatie in te wisselen. 
Datt zijn zeker geen onbelangrijke verschillen. Het gaat mij er echter alleen om te laten 
zienn dat iedereen die interpretatie een centrale rol in menselijke oordeelsvorming toe-
dicht,, het belang van coherentie als grondslag voor betekenisvolle interpretaties aan-
vaardt t 

Mijnn tweede overweging om de teksten van Oakeshott en Waugh niet uitsluitend als 
historischee curiosa op te vatten, sluit hier nauw bij aan. Als het streven naar coherentie 
eeneen centraal kenmerk van alle betekenisgeving is, geldt dat niet alleen voor degenen 
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diee teksten schrijven, maar ook voor lezers. Terwijl Oakeshott en Waugh proberen een 
coherentee interpretatie van de contemporaine samenleving te geven, doet de lezer op 
haarr beurt haar best hun teksten betekenis te geven, en daarvoor moet zij veronder-
stellenn dat deze coherent zijn. Betekenis kan immers alleen bestaan bij de gratie van 
eenn consistent gebruik van een samenhangend stelsel van betekenaars. Zoals ik ook in 
hoofdstukk 5 al stelde, heeft Gadamer er terecht op gewezen dat we er van uitgaan dat 
eenn fenomeen (een waarneming, een kunstwerk of een tekst) een samenhangende 
betekeniss heeft, tot we niet anders dan het tegendeel kunnen concluderen.1 Teksten 
diee gefragmenteerd en incoherent zijn, lopen dan ook het risico onbegrepen te blijven. 
Datt betekent dat zelfs teksten die het streven naar coherentie afdoen als een middel 
omm de contingentie van de menselijke ervaring volledig weg te schrijven, op zijn minst 
enigee coherentie na moeten streven, als zij tenminste begrepen willen worden.2 

Datt succesvolle betekenisgeving noodzakelijk een minimum aan coherentie 
vooronderstelt,, is duidelijk te zien in Scoop. Journalisten, politici, William: alle perso-
nagess zijn op zoek naar de betekenis van wat er om hen heen gebeurt. Allemaal blij-
kenn zij gebeurtenissen alleen te kunnen duiden als die gebeurtenissen min of meer 
coherentt in hun reeds bestaande interpretatiekader ingevoegd kunnen worden. Zo 
passenn journalisten en politici alles in een ideologische mal, zelfs als er tal van aanwij-
zingenn zijn die zich tegen zo'n interpretatie verzetten. Evenzo kan William zijn traditio-
nalistischee wereld- en mensbeeld niet van zich afzetten. De schijnbaar incoherente 
gebeurtenissenn in Ishmaelia zijn voor hem geen reden zijn opvatting over de samenle-
vingg te veranderen; hooguit realiseert hij zich aan het eind van het boek dat zijn op-
vattingenn een minder groot toepassingsbereik hebben dan hij altijd dacht. Om Boot 
Magnaa te kunnen blijven zien als een veilige haven, moet hij waarnemingen die niet in 
datt beeld passen, actief buitensluiten. 

Doorr verschillende interpretatiekaders naast elkaar te zetten, toont de auteur 
vann Scoop zowel de tekortkomingen van elk kader als de contingentie van de inter-
pretatiess die uit die kaders voortkomen. De lezer van Scoop wordt, zoals elke lezer, in 
dee zoektocht naar samenhang betrokken, doordat zij op haar beurt de op het eerste 
gezichtt willekeurige gebeurtenissen en de interpretaties van de verschillende persona-
gess moet zien te plaatsen om de tekst te begrijpen. De losse eindjes in het verhaal 
(zoalss het verdonkermanen door William van de minder lieflijke kanten van het landle-
venn op Boot Magna, en de fantastische komst van Mr Baldwin en de daarop volgende 
contrarevolutie)) zitten het streven naar coherentie dwars: ze laten zich niet zonder 
meerr inpassen in een samenhangende interpretatie. Scoop ondermijnt het streven 
naarr coherentie door het op sommige fronten te frustreren. Juist daardoor kan de lezer 
zichh echter bewust worden van de rol die coherentie gewoonlijk speelt in betekenisge-
ving.. Dat het streven naar coherentie wordt ondermijnd in een boek dat zich verder 
voordoett als een conventionele satire, maakt de lezer van Scoop er bovendien op at-
tentt dat traditionele romans normaliter wel aan de verwachtingen voldoen. Juist dat 
maaktt het spel met verwachtingen dat Scoop speelt interessant, ook al is het onder-
mijnendee effect van het boek bescheiden vergeleken met dat van modernistischer ro-
manss als die van Beckett of Joyce. 

Enn dat brengt me bij de derde en laatste overweging waarmee ik wil onderbouwen dat 
hett streven naar cognitieve coherentie in het werk van Oakeshott en Waugh tot op 
zekeree hoogte representatief is voor vrijwel alle filosofie en literatuur. De veronderstel-
lingg dat een tekst coherent en betekenisvol is, is weliswaar noodzakelijk om wat dan 
ookk te kunnen interpreteren, maar speelt bij de interpretatie van teksten een nog 
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groteree rol dan in de interpretatie van ervaring of waarnemingen. Immers: een literaire 
off filosofische tekst is geen toevallige, maar een min of meer bewust gecreëerde dra-
gerger van betekenis, en mag om die reden verondersteld worden coherent te zijn. Bo-
vendienn is een tekst een min of meer afgerond geheel, waardoor in principe duidelijk is 
welkee elementen aan die betekenis zouden moeten bijdragen. Natuurlijk kunnen we na 
verloopp van tijd nog aspecten van een tekst ontdekken die we in eerste instantie niet 
haddenn opgemerkt, waardoor hij alsnog een andere betekenis krijgt dan voorheen. De 
tekstt zelf blijft echter gelijk: er komt niets bij en er gaat niets af. 

Hett praktische leven, daarentegen, is een voortgaande stroom van gebeurte-
nissen,, die ieder moment door nieuwe ontwikkelingen in een ander licht kunnen ko-
menn te staan. Van oudsher, bijvoorbeeld in de invloedrijke poëtica van Aristoteles, 
werdd een kunstwerk dan ook beschouwd als een geordende eenheid, die juist gecon-
trasteerdd kon worden met het verwarrende, complexe alledaagse leven (Morson 1998). 
Terwijll de alledaagse ervaring ons voortdurend confronteert met het contingente ka-
rakterr van het menselijk leven, is de kunstenaar in staat deze ervaring te herscheppen 
inn een in alle opzichten betekenisvolle, inzichtelijke eenheid. In een kunstwerk is in 
principee niets contingent, maar draagt alles bij aan de betekenis van het geheel. Deze 
argumentatiee zou men ook op filosofische teksten van toepassing kunnen verklaren: 
ookk filosofische teksten onderscheiden zich van het praktische leven door hun geor-
dendee eenheid, en hun doorgaans afgeronde vorm. Zij verschillen in dit opzicht 
hooguitt relatief van literaire teksten en andere kunstwerken. 

Natuurlijkk kunnen we ons afvragen of kunstwerken (of teksten) altijd volmaakt 
coherentt zijn, of dat dit een verouderde kunstopvatting is die lang niet alle kunst recht 
doet.. Zelfs als die vraag bevestigend wordt beantwoord, moet echter geconstateerd 
wordenn dat de gedachte dat literaire en filosofische teksten bijzonder betekenisvol zijn 
inn vergelijking met de menselijke ervaring, zeer invloedrijk is en onze interpretatie-
praktijkenn tot op de dag van vandaag beïnvloedt. Bovendien zijn zowel literaire als 
filosofischee teksten vrijwel altijd duidelijker afgerond dan een uitsnede uit ons dagelijks 
leven.. Wij zijn bij het lezen van literaire of filosofische teksten dan ook simpelweg 
meerr en langer geneigd aan deze teksten een coherente betekenis toe te schrijven, 
dann bij onze interpretaties van het alledaagse leven. 

Alss de bovenstaande overwegingen juist zijn, dan is het lezen van teksten als zodanig, 
ongeachtt de inhoud van de tekst, al een oefening in het construeren van coherente 
betekenissen,, en daarmee tot op zekere hoogte ook een oefening in contingentiere-
ductie.ductie. In teksten die coherentie ook op inhoudelijk niveau naar voren schuiven als 
normatieff criterium voor ethische of politieke oordeelsvorming (zoals in de teksten van 
Oakeshottt en Waugh explidet of impliciet het geval is), wordt dat effect hooguit extra 
versterkt.. Op grond daarvan zou, contra Nussbaum, beargumenteerd kunnen worden 
datt teksten beter geen rol in politieke en ethische oordeelsvorming kunnen spelen: het 
uitgangspuntt was immers dat die oordeelsvorming recht moet doen aan het contin-
gentee in de menselijke ervaring? Het belang van teksten voor de politieke en ethische 
oordeelsvormingg lijkt hier op een duidelijke grens te stuiten. 

Err is echter ook een minder radicale conclusie mogelijk. Als het streven naar 
coherentiee eigen is aan alle menselijke interpretatie en een voorwaarde is om beteke-
niss toe te kennen aan ervaring, mag betwijfeld worden of mensen überhaupt in staat 
zijnn volledig van dat streven naar coherentie af te zien. Maar duidelijk is ook dat wij in 
onzee interpretaties naar heel verschillende vormen van coherentie kunnen streven. 
Veell interessanter is dan de vraag in welke mate en op welke wijze het streven naar 
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coherentiee in een bepaalde tekst aanzet tot reductie van contingentie. Op dat punt 
biedenn de teksten van Oakeshott en Waugh ondersteuning; als ze iets duidelijk hebben 
gemaakt,, dan is het dat er tal van vormen van samenhang in de ervaring zijn aan te 
brengen,, en dat deze coherentietvpen de contingentie van de ervaring op heel ver-
schillendee manieren en in verschillende mate reduceren. Terwijl de ene tekst de con-
tingentiee vrijwel geheel wegschrijft, blijft hij in de ander overeind zonder dat de bete-
kenisloosheidd toeslaat. Het komt dus wederom aan op differentiatie: dit maal differen-
tiatiee van vormen van coherentie. 

9.33 Vormen van samenhang 

Inn het alledaagse taalgebruik komen we het streven naar coherentie tegen in de vorm 
vann de poging gebeurtenissen aan elkaar te koppelen in termen van oorzaken of mo-
tieven,, handelingen en gevolgen. Pas als deze elementen verband met elkaar houden, 
zijnn het meer dan losse, willekeurige (contingente) evenementen; ze hebben dan bete-
kenis,, op zijn minst vanuit het perspectief van één actor. Ik zou deze vorm van cohe-
rentiee narratieve coherentie willen noemen: het is een samenhang die ontstaat als een 
actorr losse gebeurtenissen tot een verhaal aaneensmeedt, waarin de ene scène steeds 
dee aanleiding, motivatie en rechtvaardiging is voor de volgende scène. Het is ook de 
vormm van coherentie waarop een actor zijn alledaagse 'handelingslogica' baseert. Ook 
literairee werken, voor zover ze gebruik maken van en direct verwijzen naar onze alle-
daagsee interpretaties, stellen deze vorm van coherentie vaak voorop. In veel romans is 
diee narratieve coherentie overigens niet iets vanzelfsprekends, maar staat juist het 
process centraal waarin een actor een narratief coherent inzicht in zichzelf of de hem 
omringendee wereld bereikt. De ontwikkeling die Charles Ryder in Brideshead Revisited 
doormaakt,, is daar een goed voorbeeld van. 

Dezee narratieve coherentie is echter alleen denkbaar als er ook sprake is van 
eenn zekere conceptuele consistentie. De relaties tussen gebeurtenissen kunnen immers 
alleenn betekenisvol zijn als onze alledaagse begrippen consistent worden gebruikt, 
zodatt een bepaalde term (de betekenaar) steeds naar dezelfde ervaring (het beteken-
de)) verwijst. Alleen dan heeft elke term een min of meer stabiele betekenis. Als die 
begrippenn zorgvuldig zijn gedefinieerd, onderling op elkaar zijn afgestemd en hun mo-
gelijkee relaties helder zijn omschreven, is er sprake van conceptuele coherente. Een 
conceptueell coherent interpretatiekader maakt een consistente en inzichtelijke beteke-
nisverleningg mogelijk. Wanneer deze vorm van coherentie ontbreekt, ligt de beteke-
nisloosheidd op de loer. 

Onss alledaagse taalgebruik vertoont op zijn minst enige conceptuele consisten-
tietie en coherentie, anders zou onze ervaring voortdurend zinledig zijn. Volmaakt con-
ceptueell coherent is dat alledaagse taalgebruik echter evenmin. Daarom zijn voor di-
versee doeleinden specialistische interpretatiekaders ontwikkeld, waarin naar grotere 
conceptuelee coherentie op een bepaald domein van de ervaring wordt gestreefd. We-
tenschappelijkee theorieën zijn daar een voorbeeld van, maar ook politiek-ideologische 
off religieuze interpretatiekaders. Kenmerkend voor deze specialistische, tweede orde'-
interpretatiekaderss is, dat zij de alledaagse, 'eerste orde'-interpretatiekaders zo herde-
finiërenfiniëren dat er een grotere conceptuele coherentie, in elk geval op het betreffende do-
mein,, ontstaat. Oakeshott geeft daarvan in On Human Conduct duidelijke voorbeelden: 
hijj poogt de begrippen ondernemings- en civiele associatie zo te omschrijven dat er 
eenn hecht doortimmerd, conceptueel coherent interpretatiekader voor menselijke asso-
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ciatievormenn ontstaat. Maar ook in Scoop is te zien hoe de vertegenwoordigers van de 
verschillendee politieke groeperingen elk hun eigen, volgens hen conceptueel coherente 
interpretatiekaderr hanteren. 

Conceptuelee coherentie doet de contingentie van het geïnterpreteerde echter 
niett zonder meer teniet. Zo stelt Oakeshott in On Human Conduct dat de door hem 
gehanteerdee definities op zichzelf arbitrair zijn. De betekenis van de gebruikte con-
ceptenn en de relaties tussen die concepten in conceptueel coherente interpretaties 
kunnenn inderdaad geheel willekeurig zijn: de concepten hadden ook anders gedefini-
eerdd kunnen worden. De contingentie van de samenhang tussen begrippen wordt pas 
echtt gereduceerd als ze kan worden teruggevoerd op een logische of transcendente 
basis.. Oakeshott doet dan ook veel moeite om de relaties tussen zijn in principe arbi-
trairee concepten als logisch coherent voor te stellen. 

LogischeLogische coherentie ontgaat door met behulp van axioma's en wetten (zoals de 
wett van non-contradictie en de wet van de uitgesloten derde) een conceptuele wereld 
tee construeren waarbinnen de elementen strikt logische, dat wil zeggen, noodzakelijke 
relatiess met elkaar onderhouden. Oakeshotts omschrijving van de 'civiele associatie' is 
inn veel opzichten de logische tegenhanger van de 'ondernemingsassociatie'; hij meent 
dee postulaten van de civiele associatie dan ook als logisch noodzakelijk te kunnen af-
leidenn uit zijn definitie ervan. Ais logische coherentie in zo'n zelf-gedefinieerde wereld 
ontbreekt,, regeert de totale contingentie. 

Eenn andere manier om de contingentie van een interpretatiekader terug te 
dringen,, is de relaties tussen begrippen op basis van funcüoneie coherentie vorm te 
geven.. Deze vorm van coherentie is bij uitstek te vinden in The Masses in Representa-
tivetive Democracy': het anti-individu transformeerde volgens Oakeshott de parlementaire 
democratiee in een vorm van 'popular governmenf omdat hij nu eenmaal behoefte had 
aann leiders, zodat hij zelf geen keuze hoefde te maken. In dit geval is de functionele 
coherentiee gebaseerd op de samenhang tussen de aard van het anti-individu en die 
vann 'popular governmenf. De functionaliteit is hier immanent aan het wezen van het 
anti-individu.. In BridesheadRevisited'doet zich een variant voor die we (met een lelijk 
woord)) *tnanscendent-fur)ctione\e coherentie' zouden kunnen noemen: Charles Ryder 
kann zijn lotgevallen uiteindelijk als coherent (en betekenisvol) ervaren omdat hij ze als 
functioneell voor zijn uiteindelijke bekering interpreteert. In het licht van een religieus, 
transcendentt interpretatiekader, blijkt wat aanvankelijk contingent leek, wel degelijk 
coherentiee te vertonen. 

Logischee en transcendent- of immanent-functionele coherentie kunnen worden 
beschouwdd als specifieke vormen van conceptuele coherentie. Zij zijn werkzaam in 
interpretatiekaderss waarin betekenisvolheid samenvalt met noodzakelijkheid. Deze 
vormenn van coherentie staan dan ook, anders dan de andere coherentievormen die ik 
hebb genoemd, lijnrecht tegenover contingentie. Voor zover een ervaring als logisch- of 
functioneel-coherentt geïnterpreteerd kan worden, is deze niet meer contingent. 

Althans,, als we de contingentie van deze interpretatiekaders zelf buiten beschouwing 
laten.. De coherentievormen die ik tot nu toe heb onderscheiden, hebben allemaal be-
trekkingg op (talige) interpretaties van de menselijke ervaring. Een theorie kan echter in 
logischh opzicht nog zo coherent zijn, de vraag blijft in hoeverre het theoretische kader 
zelff aanspraak kan maken op een niet-contingent perspectief. 

Dee contingentie van een perspectief komt scherp naar voren zodra er sprake is 
vanvan meerdere perspectieven. Dat is in het alledaagse leven zoals gezegd steeds meer 
hett geval; waar in het verleden nog sprake was van evenzeer contingente, maar in elk 
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gevalgeval collectief gedeelde Interpretatiekaders, verbrokkelen deze sinds de moderne tijd 
steedss meer en vermenigvuldigen de perspectieven zich navenant. Uiteraard kunnen 
verschillendee perspectieven meer of minder samenhangen. Deze convergentie van per-
spectievenn is echter niet vanzelfsprekend. Wat voor de ene actor een betekenisvolle 
samenhangg van gebeurtenissen is, hoeft dat voor een ander helemaal niet te zijn. Zo 
levenn individu en anti-individu uit 'The Masses in Representative Democracy' naast 
elkaarr in heel verschillende 'werelden'. Veel ontwikkelingsromans ontlenen hieraan een 
belangrijkee motor voor het verhaal: een zogenaamde 'derde-persoons-reflector' (zoals 
Cordeliaa of Anthony Blanche in Brideshead Revisited) doet de hoofdpersoon langzaam 
dee tekortkomingen van zijn eigen perspectief inzien, zodat aanvankelijk contrasterende 
perspectievenn aan het eind convergeren. Als deze convergentie tussen perspectieven 
niett in de tekst (bijvoorbeeld door de verteller of de geïmpliceerde auteur) tot stand 
wordtt gebracht, zal de lezer ze zelf 'bij elkaar moeten denken'. Slaagt ze daar niet in, 
zoalss bijvoorbeeld bij het lezen van Scoop het geval zal zijn, dan zal de contingentie 
vann de verschillende perspectieven des te nadrukkelijker naar voren komen. 

Dee contingentie van een perspectief, of dat nu een persoonsgebonden of een 
actoroverstijgendd perspectief is, wordt pas werkelijk gereduceerd als het op een of 
anderee manier uitgaat van een standpunt dat aanspraak kan maken op 'objectiviteit* 
omdatt het onafhankelijk is van de te interpreteren ervaring. Dat kan een goddelijk 
standpuntt zijn, waarmee het vermogen om niet-contingente betekenis aan de mense-
lijkee ervaring te geven in feite buiten de mens zelf geplaatst wordt. In Brideshead Re-
visitedvisited'worden'worden de aanspraken van Charles Ryder ondersteund met een beroep op een 
dergelijkk niet-contingent standpunt. Maar het kan ook een werelds standpunt zijn: zo 
hebbenn (sociale) wetenschappers en historici lange tijd geprobeerd een standpunt in te 
nemenn dat wel is gekarakteriseerd als een View from nowhere' - een perspectief dat 
loss zou staan van elke persoonlijke, historische, culturele en sociale context. 

Binnenn de wetenschapstheorie is de mogelijkheid van zo'n volledig contexton-
afhankelijkk perspectief steeds meer ter discussie komen te staan; alleen al het feit dat 
wijj altijd gebruik maken van een historisch en cultureel bepaalde taal om onze ervaring 
betekeniss te geven maakt het vrijwel onmogelijk zo'n standpunt in te nemen. Boven-
dienn is het de vraag of wij ons ooit echt los kunnen maken van onze gesitueerdheid.3 

Eenn andere strategie om de contingentie van perspectief in elk geval deels te reduce-
ren,, is te streven naar kennistheoretische coherentie. Hiervan is sprake als een tweede 
orde'-interpretatiekaderr als geheel een stabiele samenhang met onze alledaagse, 'eer-
stee orde'-interpretaties vertoont. Dat wil zeggen dat een interpretatiekader minder 
contingentt is naarmate het meer en langduriger samenhangt met onze alledaagse in-
terpretatiekaders.. Wanneer deze vorm van coherentie ontbreekt, kan een interpreta-
tiekaderr tot nog zulke coherente interpretaties aanleiding geven, maar blijft het als 
geheell contingent. Ook maakt deze vorm van coherentie het mogelijk in het geval van 
verschillendee contingente, onderling onverenigbare interpretatiekaders onderscheid te 
makenn tussen meer en minder passende kaders. 

Uitt het bovenstaande mag blijken dat de verschillende vormen van coherentie welis-
waarr allemaal een 'contingentiedempend' effect hebben, maar dat dat effect bij de ene 
vormm veel sterker is dan bij de andere. Hoewel ze in de praktijk vaak tegelijkertijd 
voorkomenn en door elkaar lopen (vooral Oakeshotts werk geeft daar talloze voorbeel-
denn van), hebben ze verschillende implicaties. Ik zal niet op alle 'ins' en 'outs' van die 
effectenn ingaan. Het gaat mij er hier alleen om aan te geven wanneer het streven naar 
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coherentiee problematisch is voor politieke en ethische oordeelsvorming die erkenning 
vann contingentie hoog in haar vaandel heeft staan. 

Opp grond van de aangebrachte onderscheidingen kunnen we in elk geval con-
staterenn dat alle betekenisgeving coherentie moet vooronderstellen, maar dat deze 
niett per se op gespannen voet staat met de erkenning van contingentie. Contingentie 
staatt alleen recht tegenover betekenisvolheid, als betekenis afhankelijk wordt gemaakt 
vann noodzakelijkheid. Met andere woorden, zoals ik hierboven heb laten zien: als bete-
keniss afhankelijk wordt gemaakt van logische, transcendent- of immanent-functionele 
coherentie.. In een logisch of een functioneel universum neemt alles een plaats in die 
niett anders had kunnen zijn dan hij is; betekenis valt hier samen met noodzakelijkheid. 
Watt niet-noodzakelijk, oftewel contingent is, weerstaat dan elke interpretatie; het laat 
zichh immers niet opnemen in de geschetste samenhang. 

Voorr zover betekenisgeving uitsluitend een beroep doet op conceptuele en/of 
narratievee coherentie, is het echter heel goed mogelijk ervaringen zo te interpreteren 
datt ze weliswaar betekenisvol zijn, maar tegelijkertijd tot op zekere hoogte contingent 
blijven.. Iets wat niet zonder meer betekenisvol is, wordt dan betekenisvol gemaakt, 
doorr het in een conceptueel of narratief coherent verband te plaatsen. Daarbij blijft de 
mogelijkheidd onverlet dat ook een andere samenhang in een betekenisvolle interpreta-
tiee had kunnen resulteren. Hooguit wordt aanspraak gemaakt op grotere kennistheo-
retischee coherentie. 

Dee teksten van Oakeshott en Waugh laten van beide vormen van betekenisge-
vingg voorbeelden zien. In The Masses in Representative Democracy' wordt de con-
temporainee samenleving geïnterpreteerd als een samenleving waarin de opkomst van 
individualiteitt op logische gronden noodzakelijk vooraf moest gaan aan het anti-
individu.. Een coherente voortzetting van die samenleving is in deze optiek alleen mo-
gelijkk als die individualiteit wordt versterkt. In Brideshead Revisitedwordt de contem-
porainee samenleving zin verleend door achter individuele levens Gods hand te ontwa-
ren.. Charles Ryder kan de samenhang van zijn leven pas inzien op het moment dat hij 
zichh openstelt voor de transcendente noodzaak van de gebeurtenissen in zijn leven. 
Hierr is de suggestie dat de schijnbare contingentie van de samenleving zou verdwijnen 
alss iedereen vanuit zo'n transcendent perspectief naar zijn eigen leven zou kijken. In 
beidee teksten wordt de contingentie van de contemporaine samenleving vergaand ge-
reduceerd:: ze is schijn, want als de ware betekenis van de samenleving wordt onthuld, 
blijktt dat die er niet anders uit had kunnen zien dan nu het geval is. 

Inn de beide andere teksten is echter een minder rigide vorm van betekenisge-
vingg te vinden. Zo wordt de contemporaine samenleving in On Human Conduct geïn-
terpreteerdterpreteerd als een mix van twee in zichzelf min of meer logisch-coherente assodatie-
typen.. Binnen beide assodatievormen is alles noodzakelijk zoals het is; de combinatie 
vann beide in de contemporaine samenleving is als zodanig echter contingent. De tekst 
verheeltt bovendien niet dat het gebruikte interpretatiekader zelf ook weer contingent 
is.. Stoop gaat nog verder: de auteur laat hierin allerlei interpretaties van de contempo-
rainee samenleving voorbij komen, zonder daartussen een gefundeerde keuze te ma-
ken.. Het boek toont de contingentie van ieder interpretatiekader, maar ook het contin-
gentegente karakter van de contemporaine samenleving zelf, die een product is van de vol-
strektt toevallige interactie tussen al die interpretatiekaders. Dat hoeft niemand er van 
tee weerhouden toch een bepaalde interpretatie van de contemporaine samenleving te 
hanteren,, zo lang men zich er maar van bewust is dat een al te sterke coherentie ge-
makkelijkk onrecht doet aan de alledaagse ervaring, en dat elk interpretatiekader zelf 
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ookk weer contingent is. Bescheidenheid in aanspraken en zelfreflectie zijn interpreta-
tievetieve deugden, zo impliceert Scoop. 

Alss we deze grove tweedeling tussen manieren van interpretatie voor ogen 
houden,, kunnen we dus concluderen dat het streven naar coherentie dat eigen is aan 
allee interpretatie, geen onoverkomelijk probleem hoeft te zijn. Elke coherente inter-
pretatiee brengt weliswaar naast een reductie van complexiteit ook een reductie van de 
contingentiee van de ervaring met zich mee, maar dat betekent niet dat contingentie in 
elkee interpretatie volledig wordt weggeschreven. Het is vooral zaak dat de verleiding 
omm een strikt logisch- of functioneel-noodzakelijke interpretatie te construeren, wordt 
weerstaan. . 

9.44 Sterk en zwak interpreteren 

Dee suggestie uit 9.2, dat het lezen van filosofische en literaire teksten als zodanig een 
oefeningg in contingentiereductie zou zijn en daarom wellicht geheel afgeraden moet 
worden,, kan nu worden gerelativeerd. Interpretatie stompt ons gevoel voor contin-
gentiee niet noodzakelijk af. Tegelijkertijd kan een heel globaal onderscheid worden 
gemaaktt tussen twee typen teksten: teksten die onze ervaring zo interpreteren dat 
contingentiee als het ware wordt 'weggeschreven', en teksten die het contingente een 
plaatss geven in de interpretatie. Ik zou deze interpretatiestrategieën respectievelijk 
'sterke'' en 'zwakke' interpretatie willen noemen. In het eerste geval is contingentie 
synoniemm met betekenisloosheid, in de tweede niet. 

Eenn sterke interpretatie brengt de complexiteit van een fenomeen of gebeurte-
niss terug tot enkele basale kenmerken, en karakteriseert de onderlinge relaties tussen 
enn de implicaties van die kenmerken ais noodzakelijk. Zo'n sterke interpretatie heeft 
tegelijkertijdd betrekking op het ontstaan of de oorsprong van een fenomeen, en op de 
aardd ervan: een fenomeen is noodzakelijk omdat het ontstaansproces ervan niet an-
derss had kunnen verlopen. In sterke interpretaties wordt met de complexiteit ook de 
contingentiee weggeschreven, door haar als schijn te ontmaskeren. Als je maar op de 
juistee manier kijkt (en dat kan betekenen van een gepaste afstand, vanuit een alom-
vattend,, contextloos perspectief of met de juiste ontvankelijkheid), zo is de implicatie, 
zull je zien dat wat zich als contingent voordoet, dat feitelijk helemaal niet is. Deze 
vormm van contingentiereductie is eigen aan zowel strikt logische als aan religieuze, 
functionalistischee of essentialistische interpretaties. 

Eenn zwakke interpretatie vereenvoudigt eveneens de complexiteit van een fe-
nomeenn of gebeurtenis door zich op de meest relevante kenmerken ervan te concen-
trerenn en daar een conceptueel samenhangend verband tussen aan te brengen, maar 
laatt daarbij de contingentie van die fenomenen of gebeurtenissen onverlet. Gebeurte-
nissenn worden als betekenisvol geïnterpreteerd, maar daarbij wordt erkend dat die 
betekeniss pas achteraf, a posteriori, aan de gebeurtenissen wordt toegekend. In een 
zwakkee interpretatie wordt het ontstaan van een fenomeen niet in termen van noodza-
kelijkheid,, maar van waarschijnlijkheid verklaard; de ontstaansgrond of -geschiedenis 
iss daardoor wel inzichtelijk, maar ook contingent In plaats van onthulling of ontmaske-
ringring van een betekenis die er vanaf het ontstaan al was, is er in dit geval sprake van 
actievee constructie van betekenis. 

Hett belangrijkste verschil tussen beide vormen van interpretatie is dus dat con-
tingentietingentie in sterke interpretatie als een blokkade voor betekenistoekenning wordt ge-
zien;; wat contingent is, is per definitie een onverklaarde, betekenisloze rest in onze 
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ervaring.. Interpretatiestrategieën die betekenis afhankelijk maken van logische of 
functionalistischee vormen van coherentie, impliceren dat gebeurtenissen alleen beteke-
nisvoll kunnen zijn als zij op logische of religieuze gronden noodzakelijk geacht moeten 
worden.. Het zal duidelijk zijn dat dergelijke interpretatiekaders niet in staat zijn het 
contingentee een plaats in de wereld te geven. In zwakke interpretaties kan iets contin-
gentt zijn en toch betekenis hebben; die betekenis is dan niet inherent aan het feno-
meenn of de gebeurtenis zelf, maar wordt daar uitdrukkelijk door een interpreet aan 
toegekend.. Deze interpretaties produceren een vorm van conceptuele of narratieve 
coherentie,, die voldoende is om betekenis aan gebeurtenissen toe te kennen, zonder 
datt die betekenis wordt verankerd in een noodzakelijke samenhang. 

Hett verschil is goed duidelijk te maken aan de hand van het voorbeeld van een 
ernstigee ziekte die iemand plotseling overkomt. Zo'n ziekte zal door de meeste mensen 
aanvankelijkk als iets toevalligs en volstrekt willekeurigs worden ervaren. Sommige 
mensenn zullen hierop reageren door te zoeken naar de reden waarom deze ziekte juist 
henn overkomt. Ze kunnen de ziekte bijvoorbeeld interpreteren als een straf van God, 
alss een gevolg van hun levensstijl of van hun zwartgallige manier van denken. Zo'n 
interpretatiee is tegelijkertijd een verklaring van het feit dat de ziekte juist hen treft, en 
eenn aanzet voor toekomstig handelen. De persoon in kwestie zal bijvoorbeeld gemoti-
veerdd worden om volgens religieuze geboden of medische richtlijnen te gaan leven, of 
voortaann ^positief te gaan denken'/ Andere mensen blijven hun ziekte als iets toeval-
ligss en in zichzelf zinloos uitleggen, maar geven die ziekte toch betekenis, bijvoorbeeld 
doorr zichzelf in de toekomst meer tijd te gunnen om van het leven te genieten. Wordt 
dee ziekte in het eerste geval uitgelegd als een noodzakelijke, onvermijdelijke voor-
waardewaarde om tot verandering te komen, in het tweede geval is ze niet meer dan een 
toevalligee aanleiding on\ je levenswijze te veranderen.5 

Hett verschil doet zich ook voor bij de interpretatie van samenlevingen. Zo 
wordtt de Holocaust als een onduidbare (en onduldbare) periode in de Duitse geschie-
deniss ervaren. Sterke interpreten, zoals functionalistische historici, proberen deze ge-
beurteniss uit te leggen als het noodzakelijke gevolg van de sociale, politieke of psy-
chologischee constellatie van de Duitse samenleving in de eerste decennia van de twin-
tigstee eeuw. Daniel Goldhagens verklaring van de Holocaust komt bijvoorbeeld dicht in 
dee buurt van zo'n interpretatie. In het licht daarvan lijkt elke Duitser noodzakelijk erfe-
lijkk belast met een soortgelijke psychologische constitutie; dat zou impliceren dat 
Duitslandd elk moment weer in zijn verwerpelijke verleden zou kunnen vervallen. Martin 
Walserss verzuchting dat hij als lid van de na-oorlogse generatie steeds weer op de 
schuldd van zijn voorouders wordt aangesproken, is tegen de achtergrond van dergelij-
kee interpretaties wel begrijpelijk. Het is echter ook mogelijk de Holocaust als een con-
tingente,tingente, ongerijmde periode in de Duitse geschiedenis te benaderen, die nooit volle-
digg verklaard zal kunnen worden, maar die niettemin een plaats dient te krijgen in de 
hedendaagsee Duitse samenleving. Een zwakke interpreet stelt dat het verleden in zich-
zelff contingent kan zijn, maar dat dit niet betekent dat elke 'Vergangenheitsbewalti-
gung'' overbodig is. Actieve verwerking van deze periode in de ontwikkeling van het 
na-oorlogsee Duitsland blijft geboden, wil ze niet helemaal buiten de Duitse samenle-
vingg komen te staan. Het is vooral zaak niet-deterministische verklaringen te vinden, 
diee deze geschiedenis kunnen verklaren zonder haar tot een noodzakelijke ontwikke-
lingg te bombarderen.6 Zo'n verklaring biedt minder eenduidige, maar wel sterkere aan-
knopingspuntenn voor de wijze waarop in de toekomst met dit verleden kan worden 
omgesprongen.. En, belangrijker nog, ze dwingt tot het besef dat de toekomst open is. 
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enn dat deze met een open oog voor het onverwachte en ongerijmde tegemoet getre-
denn dient te worden.7 

Hett onderscheid tussen sterke en zwakke interpretatie heeft uiteraard ook im-
plicatiess voor het perspectief van waaruit zulke interpretaties worden geconstrueerd. 
WieWie noodzaak achter de schijnbare contingentie wil zien, zal een perspectief in moeten 
nemenn dat afstand neemt van de alledaagse ervaring, bijvoorbeeld door een positie te 
zoekenn die zelf de waarneming en interpretatie van de gebeurtenissen zo min mogelijk 
beïnvloedtt (een zogenaamde View from nowhere*), of door zich zo veel mogelijk te 
ontdoenn van wereldse vooringenomenheden en zich open te stellen voor transcendent 
inzichtt (de echte 'god's eye view*). Zo'n onpersoonlijke en alomvattende of ontvankelij-
kee houding kan op zijn beurt alleen worden bereikt door te abstraheren van alles wat 
daarvann afleidt. Dat veronderstelt echter dat je al enig idee hebt van de factoren die 
zo'nn houding in de weg kunnen staan: alle aspecten die een perspectief persoonlijk, 
historischh en in andere opzichten contextbepaald maken. Wie ziekte in termen van 
noodzakelijkheidd interpreteert, zal bovendien geneigd zijn ook bij een volgende ziekte 
off bij ziekte van anderen hetzelfde, algemeen geldig geachte perspectief te hanteren; 
hett perspectief van interpretatie is, met andere woorden, stabiel. Zwakke contingentie-
reductiee laat zich daarentegen goed verenigen met de erkenning dat elk menselijk per-
spectiefspectief persoonlijk en contextueel bepaald ("gesitueerd*) is. De aanspraken op geldig-
heidd van zulke zwakke interpretaties zijn minder omvattend en vergaand; ze maken 
hooguitt aanspraak op wat ik hiervoor kennistheoretische coherentie heb genoemd. Dat 
maaktt het perspectief van de zwakke interpreet zeer flexibel, maar niet volstrekt wille-
keurig:: er kunnen goede redenen zijn om de ziekte van een ander heel anders te in-
terpreteren. . 

Dee verschillende perspectieven van de sterke en de zwakke interpreet hebben 
opp hun beurt weer consequenties voor de manier waarop zij naar gebeurtenissen kij-
ken.. Zoals ik al aangaf: wie in termen van noodzakelijkheid denkt, zal het moeilijk 
hebbenn met elementen die zich niet laten verklaren; "toevallige' factoren zijn vanuit dit 
perspectieff niet interessant, want betekenisloos. Er kan dan ook bij voorbaat van wor-
denn geabstraheerd. Bij zwakke interpretaties is van tevoren veel minder duidelijk welke 
aspectenn al dan niet betekenisvol kunnen zijn; niets is bij voorbaat uitgesloten. In prin-
cipee kunnen alle factoren relevant worden gemaakt, ook als ze een contingente ont-
staansgeschiedeniss hebben. Dat betekent dat de aandacht in eerste instantie moet 
uitgaann naar alle kenmerken van de situatie, zelfs als een deel daarvan uiteindelijk als 
irrelevantt terzijde wordt gelegd; er is nu eenmaal niet van tevoren duidelijk welke as-
pectenn tot welke categorie gerekend moeten worden. In dit perspectief speelt de 
Aristotelischee perceptie dus een belangrijke rol, zoals ook Nussbaum betoogt.8 

Eenn laatste aspect van het onderscheid tussen sterke en zwakke interpretaties 
datt ik hier wil noemen, betreft de mate waarin naar volledige coherentie wordt ge-
streefd.. Het zal inmiddels duidelijk zijn dat sterke interpretaties ook een 'sterke' opvat-
tingting over coherentie impliceren. Het door sterke interpreten gehanteerde coherentie-
begripp is gebaseerd op logisch- of functioneel-noodzakelijke relaties. Die noodzakelijk-
heidd is een zaak van alles of niets, en dat heeft ook zijn weerslag op deze vormen van 
coherentie:: er is ofwel sprake van volledige coherentie, ofwel van volledige contingen-
tie.. Gebeurtenissen die als noodzakelijk gekenschetst kunnen worden, worden naad-
looss ingelijfd; alle overige zaken zijn betekenisloos en moeten dus buiten beschouwing 
blijven. . 

Voorr de zwakke interpreten ligt dat heel anders. Hun opvatting van coherentie 
iss een stuk minder stringent; zij beweegt zich vooral op het niveau van de conceptuele 
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enn narratieve coherentie, die nog verschillende vormen kan aannemen. Maar juist 
daardoorr hoeft datgene dat niet in een interpretatie past niet onmiddellijk als irrelevant 
uitt de boot te vallen; het kan zijn dat het door een herschikking van concepten alsnog 
betekenisvoll gemaakt kan worden. Wat vanuit het ene perspectief als betekenisloos 
wordtt gezien, hoeft dat vanuit een ander perspectief bovendien helemaal niet te zijn. 
Ookk het besef dat het gekozen perspectief tot op zekere hoogte altijd contingent is, 
behoedtt de zwakke interpreet er voor het streven naar coherentie tot het uiterste door 
tee voeren. 

Hett onderscheid tussen een sterke en een zwakke interpretatiestrategie impliceert, met 
anderee woorden, verschillen in de wijze waarop gebeurtenissen aan elkaar worden 
gekoppeld;; in de aard van het perspectief van waaruit die gebeurtenissen worden ge-
ïnterpreteerd,, in de wijze waarop gebeurtenissen worden waargenomen, en in de mate 
waarinn naar volledige coherentie wordt gestreefd. In de teksten van Oakeshott en 
Waughh zijn we, zoals gezegd, beide vormen van interpretatie tegengekomen. The 
Massess in Representative Democracy' en BridesheadRevisited'zijn door hun beroep op 
logische,, respectievelijk transcendente vormen van coherentie als sterke interpretaties 
vann de contemporaine samenleving op te vatten. Scoop is een overtuigend voorbeeld 
vann een zwakke interpretatie van de contemporaine samenleving; On Human Conduct 
bevindtt zich in het spanningsveld tussen beide. De zelfreflexieve opmerkingen pleiten 
voorr een indeling bij de zwakke interpretaties; de neiging om logische coherentie ais 
criteriumm voor de wenselijkheid van een bepaalde associatievorm te hanteren, pleit 
voorr een karakterisering als sterke interpretatie. 

Hett zal geen verbazing wekken als ik concludeer dat, als we willen dat contin-
gentiee in onze ethische en politieke oordeelsvorming een plaats krijgt, zwakke inter-
pretatiess de voorkeur verdienen boven sterke interpretaties. Als we er van uitgaan dat 
politiekee en ethische oordeelsvorming alleen praktisch zijn, als zij de contingentie van 
hett praktische leven erkennen en ook werkelijk een plaats geven, zijn interpretaties die 
minderr vergaande vormen van coherentie nastreven, die minder omvattende aanspra-
kenn doen en die hun eigen aanspraken in perspectief weten te plaatsen, te verkiezen 
bovenn interpretaties die samenhangende beelden construeren, maar zich geheel losge-
zongenn hebben van de complexiteit van het alledaagse leven. 

Omm die reden denk ik dat van de hier besproken teksten vooral Scoop en On 
HumanHuman Conduct een waardevolle rol kunnen spelen in de actuele politieke oordeels-
vorming.. Zij tonen hoe de contemporaine samenleving zo geïnterpreteerd kan worden 
datt de contingentie van de samenleving zelf en van de perspectieven van waaruit die 
samenlevingg betekenis kan worden gegeven, niet wordt veronachtzaamd, zonder zich 
doorr die kennelijke willekeur te laten verlammen. Tegelijkertijd zijn de strategieën die 
Oakeshottt en Waugh hier bewandelen niet zaligmakend. Waugh laat zijn verteller in 
ScoopScoop een heroïsche poging doen de chaos die hij eerst zelf heeft opgeroepen in een 
allesomvattendee beweging tot een coherent einde te brengen. Door de opzichtigheid 
waarmeee hij dat doet, wordt de contingentie van het vertelperspectief echter eerder 
beklemtoondd dan tenietgedaan. Oakeshott laat zich in On Human Conduct bij zijn keu-
zee tussen de verschillende associatievormen toch nog leiden door logische noodzake-
lijkheid;; hoewel hij zegt naar een zwakke interpretatie te streven, is de verleiding van 
eenn sterke interpretatie kennelijk toch te groot. 

Juistt door die worsteling met de verleiding van het sterke denken is Oakeshotts 
werkk mijns inziens echter nog altijd instructief voor hedendaagse filosofen. Het 'sterke 
denken'' kent in de filosofie immers een lange traditie. De ethische rekenkunde van 
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Plato,, het rationalisme van Descartes en Spinoza, en de encyclopedische wereldbe-
schouwingg van Hegel zijn er slechts de meest uitgesproken voorbeelden van. In de 
twintigstee eeuw hebben deze denkers gezelschap gekregen van het "zwakke denken', 
eenn term die is gemunt door een van de vertegenwoordigers ervan, Vatömo.9 Filosofen 
alss Vattimo, maar ook de al eerder genoemde Unger en Haraway, streven ieder op hun 
terreinn naar zwakkere interpretaties, die onze ethische en politieke oordeelsvorming 
eenn voldoende stevige basis kunnen verschaffen, zonder naar een onfeilbaar funda-
mentt te zoeken. Zij staan zeker niet alleen in die ontwikkeling, maar zijn vertegen-
woordigerss van een bredere ontwikkeling in de filosofie; een ontwikkeling die overi-
genss ook is terug te vinden in de sociale wetenschappen en de geschiedschrijving. Het 
zwakkee denken is echter bepaald niet gemakkelijker of minder veeleisend dan het 
sterkee denken, al suggereren de benamingen dat wellicht. Het zwakke denken vergt 
datt men kan omgaan met onzekerheid en complexiteit, en het vergt van filosofen dat 
zijj in staat zijn een heel verleden van denken in termen van noodzakelijkheid achter 
zichh te laten. Oakeshotts theorie van de civiele associatie is zeker niet in alle opzichten 
eenn geslaagd voorbeeld van zwakke interpretatie, maar toont daardoor juist ook de 
valkuilenn en risico's van deze interpretatiestrategie. 

Ookk in de literatuur hebben het grote epos en de traditionele roman waarin de 
alleswetendee verteller het verhaal met vaste hand naar het onontkoombare einde leidt, 
inn de twintigste eeuw gezelschap gekregen van boeken die twijfel zaaien over zichzelf 
enn over hun betekenis. De literaire traditie is, zeker met de opkomst van de roman-
vorm,, in het algemeen een stuk minder 'sterk' geweest in haar interpretaties dan haar 
filosofischee pendant. De narratieve coherentie die in de romans van bijvoorbeeld Hel-
ding,, Dickens of James wordt nagestreefd, neemt slechts sporadisch de vorm aan van 
immanent-- of transcendent- functionalistische coherentie. In de twintigste eeuw is 
echterr ook in de literatuur de tolerantie voor meerstemmigheid toegenomen, evenals 
hett besef van de contingentie van het alomvattende perspectief van de verteller. Het 
werkk van Beckett en dat van Rushdie geven daar slechts enkele voorbeelden van. Ook 
hierr kunnen we constateren dat Waugh met Scoop een voorloper van dergelijke zwak-
kee interpretaties heeft geschreven, die tegelijkertijd laat zien wat de mogelijkheden en 
dee problemen van die verzwakking zijn. De verleiding om toch een alleswetende ver-
tellerr het verhaal te laten rondbreien is groot; ze mag indicatief worden geacht voor de 
moeitee die het kost om tweede orde interpretaties te construeren die het streven naar 
coherentiee aan de kaak stellen zonder zelf daarin te vervallen. 

Hett werk van Oakeshott en Waugh toont ook als product van het conservatis-
mee slechts één mogelijke strategie van zwakke interpretatie in respectievelijk filosofie 
enn literatuur. De stromingen die ik in hoofdstuk 3 kort heb aangestipt als voorbeelden 
vann denkrichtingen die net als het conservatisme op het praktische leven zijn georiën-
teerd,, zoals pragmatisme, postmodernisme of republikanisme, bieden zeker aankno-
pingspuntenn voor alternatieve strategieën. Het verleden is niet de enige bron voor 
zwakkee interpretaties. Tot op zekere hoogte maken Oakeshott en Waugh dat ook zelf 
all duidelijk. On Human Conduct mag dan pretenderen het verleden en de huidige 
standd van zaken in de samenleving inzichtelijker te maken; daarvoor ontwikkelt het 
boekk wel een geheel eigen, hooguit historisch geïnspireerd vocabulaire. Bovendien is 
hett in dit geval niet de associatievorm met de Vechten van de eerstgeborene' die de 
voorkeurr krijgt, maar de associatievorm die in logisch opzicht het meest coherent is. 
Datt deze associatievorm in feite nooit in zuivere vorm is aan te treffen, maakt van On 
HumanHuman Conduct eerder een revolutionair, dan een conservatief boek. In Scoop wordt 
Williamss keuze voor het traditionalistische perspectief voorgesteld als een weliswaar 
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zelfreflexieve,, maar vooral ook dedsionistische beslissing, die ook anders had kunnen 
uitvallen.. Ook hier wordt het verleden dus niet zonder meer voorgesteld als de meest 
adequatee bron van interpretaties. 

Datt de strategie van de zwakke interpretatie ook bij Oakeshott en Waugh te 
vindenn is, relativeert mijn eerdere stelling dat deze conservatieve denkers de contin-
gentiee van de menselijke ervaring en van het interpreteren weliswaar erkennen, maar 
datt zij niettemin proberen die contingentie zoveel mogelijk te reduceren. Of men de 
interpretatiess van de contemporaine samenleving die Oakeshott en Waugh construeren 
nuu als geslaagd beoordeelt of niet, zij bieden de hedendaagse lezer in elk gevai vol-
doendee aanknopingspunten voor een genuanceerde omgang met de contingentie van 
dee contemporaine samenleving. 

9.55 Sterke verhalen voor het zwakke denken 

'Boekenwijsheid'' is, zo zei ik in het begin van dit boek, misschien niet zozeer te vinden 
inn de propositionele inhoud van een tekst, maar vooral in de manier waarop de stijl 
vann die tekst de vermogens van lezers aanspreekt. Met Nussbaum denk ik dat er, zo 
beschouwd,, uit boeken heel wat te leren valt voor lezers die geïnteresseerd zijn in een 
praktischee vorm van reflectie op politieke en ethische vragen, die de contingentie van 
dee ervaring en van oordeelsvorming respecteert. Dat geldt niet alleen voor literaire 
teksten,, zoals Nussbaum meent, maar ook voor filosofische. Zulke lessen bestaan ze-
kerr niet alleen uit het simpelweg overnemen van ethische of politieke doctrines, maar 
juistt uit de oefening van vaardigheden die bij de interpretatie van complexe situaties 
vann belang zijn. 

Err is aan de waarde van het lezen voor de scholing van ons ethische en politie-
kee oordeelsvermogen echter wel een beperking verbonden. Juist het gegeven dat boe-
kenn doorgaans afgeronde gehelen vormen, kan bij de lezer het idee doen postvatten 
(off dat nu terecht is of niet) dat hierin volmaakt coherente verhalen worden gepre-
senteerd,, en dat zij die coherentie bij haar interpretatie van de tekst dient te recon-
strueren.. In die zin is de wereld van een tekst altijd overzichtelijker en minder rafelig 
dann de wereld van alledag, en kan het lezen van een boek de lezer ook op een spoor 
zettenn dat haar vermogen om te gaan met de complexiteit en contingentie van het 
praktischee leven eerder afstompt dan aanscherpt. 

Omm die reden heb ik betoogd dat onze omgang met de complexiteit en contin-
gentiee van de alledaagse ervaring gebaat is bij teksten die duidelijk maken dat een al 
tee ver doorgevoerd streven naar coherentie altijd fictie produceert. Dat wil zeggen dat 
niett alle teksten een geschikt voertuig voor educatie van de politieke en ethische oor-
deelsvormingg zijn; sommige boeken zijn geschikter dan andere. 

Anderss dan Nussbaum ben ik van mening dat de scheidslijn tussen geschikte en 
minderr geschikte boeken niet overeenkomt met die tussen literatuur enerzijds en filo-
sofiee anderzijds, maar dat deze dwars door beide disciplines heen loopt. In beide disci-
pliness verdienen teksten die blijk geven van en aanzetten tot een 'zwakkere' vorm van 
denkenn de voorkeur. Teksten die zich niet beroepen op logische of religieuze coheren-
tietie om de juistheid van hun opvattingen kracht bij te zetten en die de contingentie van 
hunn eigen perspectief niet verhullen. Dat wil niet zeggen dat er over de juistheid van 
zwakkeree interpretaties niet te twisten valt. Teksten kunnen de omgang met het con-
tingentee karakter van onze ervaring beter bevorderen, naarmate hun interpretaties 
kennistheoretischh coherenter zijn (dat wil zeggen: een stabielere samenhang met onze 
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alledaagsee interpretaties vertonen), én tegelijkertijd blijk geven van meer verbeel-
dingskracht,, door ons die ervaring zo te laten zien dat wij nieuwe mogelijkheden 
daarinn ontdekken. De betere filosofische en literaire teksten weten die kenmerken te 
combineren,, en daardoor hun aanspraak op juistheid waar te maken. 

Dee poging daartoe vergt niet alleen dat er goed wordt gekeken en scherp wordt 
verbeeld,, maar ook dat er veel retorisch werk wordt verzet. De roep om een zwakkere 
vormm van denken hoeft dan ook geenszins in zwakke verhalen te resulteren. De erken-
ningg van de gesitueerdheid van het eigen perspectief en van de beperkingen die dat 
perspectieff eigen zijn, kan, wanneer zij wordt gepaard aan de aanspraak niettemin een 
geldiggeldig verhaal te vertellen, juist het uitgangspunt vormen voor sterke verhalen.10 

Sterk,, niet in de zin van noodzakelijk en al helemaal niet in de zin van *onwaarschijn-
lijk',, maar in de zin van zelfbewust, passend, verbeeldingsvol en overtuigend. Er zijn 
tall van stilistische middelen die aan de kracht van dergelijke sterke verhalen kunnen 
bijdragen;; het spel met meerdere perspectieven en verschillende middelen van zelfre-
flectiee horen daar zeker bij. 

Hett klinkt paradoxaal: sterke verhalen voor het zwakke denken. Deze formule-
ringring drukt echter precies de balanceerkunst uit die nodig is om de contingentie van de 
ervaringg en van betekenisgeving recht te doen. Het sterke denken produceert verhalen 
diee alleen noodzakelijke verbanden als betekenisvol erkennen, en die hun eigen con-
tingentiee zoveel mogelijk buiten beeld houden. De dubbele contingentie wordt echter 
evenminn recht gedaan door uitsluitend nog vrijblijvende verhalen te vertellen, die af-
zienn van elke aanspraak op welke boven-individuele geldigheid dan ook. Zeker als het 
gaatt om de contemporaine samenleving is het van het grootste belang dat het debat 
overr de best passende en meest vruchtbare interpretatie van die samenleving gaande 
blijft.. Daarvoor zijn verhalen nodig die binnen de beperkingen die het zwakke denken 
eigenn zijn, proberen hun visie met alle mogelijke retorische middelen zo overtuigend 
mogelijkk naar voren te brengen. 

Dee interpretatiestrategie van zowel auteurs als lezers wordt voor een niet on-
belangrijkk deel bepaald door de praktijken van schrijven en lezen waarvan zij deel uit-
maken.. In de twintigste eeuw is een belangrijke verandering van de tot dan toe vige-
rendee filosofische en literaire praktijk in gang gezet, waarvan zowel het werk van Oa-
keshottt als dat van Waugh sporen vertoont. Daarmee zijn die praktijken niet ineens 
geheell ontdaan van de resten van het sterke denken; de verleiding om toch naar 
noodzakelijkee verbanden terug te grijpen of om allesomvattende perspectieven te sug-
gereren,, blijkt decennia na Oakeshott en Waugh nog altijd heel groot. Ook voor de 
eenentwintigstee eeuw is het daarom van groot belang de praktijk van het zwakke 
denkenn te verrijken met krachtige, verbeeldingsvolle en vruchtbare teksten. 
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