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In haar proefschrift Boekenwijsheid intro
duceert Marianne Boenink een. nieuw 
genre op het grensvlak van filosofie en 
literatuurkritiek in het Nederlandse 
taalgebied, de 'normatieve literatuur
kritiek1. Ze evalueert tevens de centrale 
uitgangspunten van dit genre. De nor
matieve literatuurkritiek is in de jaren 
negentig in de Verenigde Staten en Ca
nada ontstaan, en Boenink heeft dus 
voornamelijk Engelstalige gespreks
partners: Richard Rorty, Charles Taylor, 
en met name Martha Nussbaum. Het 
begrip normatieve literatuurkritiek 
suggereert een tamelijk moralistische 
benadering van literatuur, maar deze 
associatie wordt door Boenink in het 
begin van haar proefschrift uit de weg
geruimd: het gaat niet om kritiek op de 
morele inhoud van literaire werken of 
om ethische of esthetische normen 
waaraan ze zouden moeten, voldoen. 
'Normatieve literatuurkritiek" betekent 
dat een filosofische vraag over 'het goe
de leven' de ingang bepaalt tot litera
tuur. Het gaat daarmee ook om een. af
weging wat literatuur naast of in 
vergelijking met filosofie ons over het 
goede leven, kan leren. 

Boeninks belangrijkste gespreks

partner is Martha. Nussbaum. Nuss
baum contrasteert Aristoteles* ideeën 
over het goede leven met het haars in
ziens abstracte en generaliserende ka
rakter van de moderne ethiek. Volgens 
Nussbaum beperkt die laatste zich 
meestal tot redeneringen over het ai dan 
niet moreel of politiek gerechtvaardigd 
zijn van bepaalde handelingen, terwijl 
Aristoteles een praktischer, minder mo
rele opvatting van de ethiek had. Aristo
teles' beeld van het goede leven wordt 
sterk gedomineerd door het besef dat de 
mens afhankelijk is van omstandighe
den die niet te voorzien of vooraf te be
heersen zijn, van tuche, of zoals Boenink 
het noemt, 'contingentie'. Een belang
rijk kenmerk van. praktische wijsheid is 
daarom, volgens Aristoteles het vermo
gen om. concrete situaties te analyseren 
en op basis daarvan te oordelen, hoe er 
gehandeld moet worden (phronesis), een 
vermogen dat in de moderne filosofie 
volgens Nussbaum is veronachtzaamd 
ten bate van de ontwikkeling van vooraf 
beredeneerde modellen die de algemene 
regels voor het goede handelen zouden 
moeten vastleggen. 

Op basis van deze visie op de aard 
van ethische vragen meent Nussbaum 
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dat het lezen van literaire teksten meer 
kan bijdragen, aan de praktische oor
deelsvorming dan het lezen van filoso
fische teksten. Volgens haar stimuleert 
literatuur de lezer om aandacht te heb
ben voor de complexiteit van het bij
zondere, terwijl filosofische teksten er
toe aanzetten, te zoeken naar regels voor 
het handelen op basis van abstracte re
deneringen; met name het werk van 
Plato en Rawls staat model voor derge
lijke filosofische teksten. In deze afwe
ging tussen de verdiensten van filosofie 
en literatuur gaat het Nussbaum niet 
om de inhoud van het oordeel dat de le
zer eraan zou kunnen ontlenen, maar 
om, het procedurele aspect van de oor
deelsvorming: zij stek dat de retorische 
en stilistische eigenschappen van lite
raire teksten meer bijdragen aan de 
ontwikkeling van de phroneris van de le
zer dan, argumentatief en abstract opge
zette filosofische teksten. Dit betekent 
overigens niet dat dit voor elke lezer het 
geval, is, het gaat Nussbaum. om een 
geïmpliceerde, Ideale' lezer, en. niet el
ke lezer zal (volledig) aan dit beeld vol
doen. 

Boeninks proefschrift is opgezet ais 
een uitgebreid commentaar op en na
der onderzoek van deze basisideeën, van 
Nussbaum. Ze bekijkt de algemene te
genstelling tussen literatuur en filoso
fie die Nussbaum construeert, en vraagt 
zich af of er binnen de twee genres geen 
verschillen zijn met betrekking tot de 
manier waarop zij normatieve oordeels
vorming stimuleren. Vervolgens onder
zoekt ze de relatie tussen de stijl van 
verschillende soorten teksten en het 
soort ethische oordelen waar die stijl 
toe zou kunnen aanzetten, een relatie 

die bij Nussbaum onduidelijk blijft. 
Ten slotte wil Boenink zich. toeleggen 
op het politieke oordeel, terwijl Nuss
baum vooral in ethische oordeelsvor
ming geïnteresseerd is. 

Voor de nuancering en uitbreiding 
van Nussbaums theorie onderzoekt 
Boenink vier teksten van twee auteurs, 
de romancier Evelyn Waugh en de filo
soof Michael Oakeshott. Om haar alge
mene vraag zo goed mogelijk te kunnen 
beantwoorden, stek ze alvorens hun 
werk te analyseren twee parallelle 
'checklisten' op: een eerste van de reto
rische tekstkenmerken die invloed zou
den kunnen hebben op het morele oor
deelsvermogen van lezers, en een 
tweede van de kenmerken van prakti
sche oordelen. Op de eerste checklist fi
gureren bijvoorbeeld de boodschap van 
de tekst en de vraag of deze eenduidig 
is, de structuur van het plot, de tempo
rele structuur, de positie van de auteur, 
de focalisatie, enzovoort. Op de tweede 
checklist worden de kenmerken van het 
praktische oordeel geïnventariseerd op 
basis van Aristoteles' phronesisbegrip. 
De verhouding tussen de waarneming 
van een situatie en de keuze voor een 
bepaalde handeling staat centraal, en 
dan blijkt dat de volgende vermogens 
een belangrijke rol spelen: cognitieve 
perceptie (hoeveel dimensies van een 
bepaalde situatie kan iemand zien?), 
emoties en de cognitieve aspecten daar
van, zelfkennis en het vermogen tot 
empathie, maar ook vermogens tot ab
stractie en distantie, verbeeldings
kracht, enzovoort. Op basis van deze 
uitgebreide dubbele inventaris pro
beert Boenink een begrip te vormen van 
de wijze waarop teksten politieke oor-
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delen kunnen stimuleren, vervolgens 
analyseert ze het werk van Waugh en 
Oakeshott op basis van deze inventaris. 
Omdat Boenink zich wil concentreren 
op politieke oordeelsvorming in, plaats 
van ethische, onderzoekt ze hoe deze 
teksten aanzetten tot oordelen over de 
moderne maatschappij. Het onder
scheid tussen politieke en ethische oor
deelsvorming komt echter in de inven
taris van het normatieve oordeel nog 
niet aan de orde, en wordt ook later niet 
uitgebreid nader uitgewerkt. Daardoor 
wordt niet precies duidelijk wat nu de 
vormaspecten van politieke oordelen 
met betrekking tot andere kwesties dan 
de moderniteit zouden kunnen zijn, en 
blijft het aangekondigde algemene on
derscheid tussen ethische en politieke 
oordelen onderbelicht. 

De keuze voor het werk van Oake
shott en Waugh, twee conservatieve 
Britse auteurs van rond het midden van 
de twintigste eeuw, motiveert Boenink 
met het argument dat conservatieve au
teurs vaak gevoelig zijn voor geschiede
nis en praktijk, dus voor contingentie. 
Haar analyse van hun werk is uitge
breid en goed uitgewerkt. In haar inter
pretatie van de roman Brideshead revisited 
laat ze bijvoorbeeld subtiel zien dat het 
religieuze idealisme van de hoofdfiguur 
samenhangt met zijn veroordeling van 
en angst voor het moderne gefragmen
teerde leven. Ze laat ook zien hoe dit 
zijn weerslag vindt in de opbouw van 
de roman, waarin een voorkeur bestaat 
voor coherentie en eenduidigheid, en 
waarin wordt geprobeerd de moderne 
ervaring van de contingentie van bete
kenis teniet te doen. Ze weerlegt daar
mee Nussbaums stelling dat het lezen 

van literatuur met name oog voor het 
contingente zou stimuleren, en laat te
gelijk zien hoe de vorm van het literaire 
werk samenhangt met het politieke 
oordeel van Waugh over de moderni
teit. Van het werk van de filosoof Oake
shott iaat ze onder andere zien dat dit 
het vermogen tot abstractie aanspreekt, 
maar evenzeer de verbeelding, bijvoor
beeld door middel van personificaties. 
Verder blijkt dat Oakeshott, zoals een 
filosoof in het standaardmodel van 
Nussbaum betaamt, grote waarde aan 
eenduidigheid hecht, maar ook de con
tingentie van het interpretatiekader dat 
hij zelf biedt, erkent. 

Het belangrijkste resultaat voor 
Boenink is dat ze dankzij haar uitge
breide analyse kan laten zien dat veel 
van de elementen die een rol spelen bij 
normatieve oordeelsvorming, in de tek
sten van beide auteurs voorkomen, en 
dat er een uitwisseling tussen de genres 
bestaat. De conclusie die zij vervolgens 
trekt, is dat de abstracte tegenstelling 
tussen filosofie en literatuur die Nuss
baum construeerde niet houdbaar is. 
Zowel in filosofische als literaire teksten 
komen gevoel voor contingentie en ver
langen naar coherentie in wisselende 
constellaties voor. Verder relativeert 
Boenink ook Nussbaums concentratie 
op gevoel voor contingentie in haar 
analyse van. het normatieve oordeel; ze 
laat zien dat aandacht voor contingen
tie en het vermogen tot het zien en 
construeren van coherentie beide een 
rol spelen in. de normatieve oordeels
vorming. Zij baseert daarop een plei
dooi voor de oefening van interpretatie
ve vaardigheden, aan de hand van 
teksten die aanzetten tot 'zwakke' vor-
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men van interpretatie, dat wil zeggen 
teksten waarin het verlangen naar cohe
rentie en het oog voor contingentie met 
elkaar in evenwicht zijn. 

Door de genuanceerde inventaris
sen van zowel retorische kenmerken 
van teksten ais de vorm van normatieve 
oordeelsvorming, komt. Boenink uit op 
een meer gecompliceerde maar tegelijk 
realistischer inschatting van wat zowel 
het lezen van literatuur als filosofie 
kunnen bijdragen aan de politieke oor
deelsvorming. Dit uiteindelijke resul
taat van Boeninks onderzoek is niet zo 
verrassend. Boeninks conclusie dat de 
filosofie niet zo puur argumentatief is 
als ze lijkt in de definitie van Nuss-
baum, en de literatuur niet zo gericht 
op het contingente, en dat ethische oor
delen naast gevoel voor contingentie 
ook het vermogen tot coherentie ver
gen, is voorspelbaar, en je vraagt je af 
waarom is vastgehouden aan een on
derzoeksvraag waarin het gaat om de 
weerlegging van die algemene stelling-
name. Bij Nussbaum zelf worden deze 
stellingen gebruikt ais een wat provoce
rende methodologische inleiding om 
de filosofische aandacht te richten op de 
rol van de emoties voor het goede leven, 
waarbij literaire werken dan ais geval
len worden bestudeerd. Het is de vraag 
of Boenink deze stellingen van Nuss
baum niet te serieus heeft genomen, en 
daardoor de uitwerking van een meer 
specifieke vraag voor zichzelf heeft ver
hinderd. Het abstracte gehalte van een 
deel van haar onderzoek wordt boven
dien versterkt doordat Boenink niet on
derzoekt wat literaire en filosofische 
werken de lezer leren over concrete nor
matieve vragen, maar wat de vormas

pecten van de gekozen werken zouden 
kunnen betekenen voor het oordeeis-
vermogen van de lezer. Deze sprong 
naar het hypothetische heeft het onder
zoek een zwevend karakter gegeven, en 
terwijl Nussbaums werk cirkelt rond de 
vraag "hoe te leven', komt Boenink uit 
op de vraag "hoe men zou kunnen le
zen'. 

Het meest concreet wordt Boenink 
in haar evaluatie van wat Waugh en 
Oakeshott bijdragen aan oordelen over 
de moderniteit. Ook hier beperkt ze 
zich weliswaar meestal tot een reflectie 
op de vormaspecten van de teksten, zo
als coherentie, maar ze analyseert ook 
hoe die samenhangen met de stand
punten die Waugh en Oakeshott inna
men ten aanzien van de moderniteit. In 
deze genuanceerde hoofdstukken 
wordt het hypothetische karakter van 
het onderzoek doorbroken en de poli
tieke betekenis van bepaalde interpre
taties van de moderniteit centraal ge
steld. De teleurstelling die de lezer 
echter wel moet verwerken is dat beide 
auteurs volgens Boenink eigenlijk een 
typisch conservatief, elitair standpunt 
verdedigen, dat niet erg veel overtui
gingskracht meer bezit. In een vergelij
king van Waugh en Oakeshott met het 
werk van hedendaagse auteurs als Hara-
way, Unger en Rushdie, dat ze echter 
jammer genoeg niet bespreekt, ver
woordt Boenink het zelf als volgt: 

'Vergeleken met hun werk zijn de 
teksten van Oakeshott en Waugh 
niet alleen weinig actueel, maar 
geven ze ook blijk van een erg tra
ditionalistische en weinig ver
nieuwende omgang met conrin-
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gentie. De tekstanalyses die - ik 
hiervoor heb gepresenteerd, lijken 
in. dit licht bezien hooguit histo
risch relevant. Ze geven een tijds
beeld; voor de huidige stand van 
zaken in filosofie en literatuur 
zijn ze nauwelijks interessant • 
(zi5) . 

De vraag die dan rijst is of dit dan wei 
het geschikte materiaal was om te on
derzoeken. Met. het bovenstaande ver
oordeelt Boenink niet alleen het mate
riaal maar ook haar eigen onderzoek, 
wat ze daarmee overigens tekortdoet. 
Misschien had ze een andere ingang 
voor de evaluatie van de betekenis van 
deze auteurs voor een analyse van poli
tieke oordeelsvorming kunnen vinden: 
als Waugh en Oakeshott weinig oog 
hadden, voor de mogelijkheden van de 
moderniteit als vrijplaats voor diversi
teit, maar deze wei tot uitdrukking 
brengen in de stijl van hun teksten, had 
de analyse van hun werk misschien 

kunnen leiden tot een reflectie op de 
gedachtewereld van mensen die zich 
bevinden in een overgang tussen tradi
tie en moderniteit, en kunnen bijdra
gen aan een begrip van hedendaags 
conservatisme of traditionalisme. 

Zo wordt een boek waarin zorgvul
dige analyses van politieke oordelen en 
hun reflectie in literatuur en filosofie 
voorkomen, verstoord door de regelma
tige terugkeer tot een mijns inziens niet 
goed, uitgedachte algemene vraagstel
ling. Gelukkig maar dat ook in dit boek 
het verlangen naar coherentie regelma
tig door de verleiding door het contin-
gente wordt afgewisseld. Juist de 
hoofdstukken waarin niet de centrale 
vraag domineert maar de vormen van 
het politieke oordeel worden uitge
werkt, en die waarin de interpretatie 
van het werk van Waugh en Oakeshott 
centraal staat, bieden mooie analyses 
van inhoudelijke zowel als retorische 
aspecten van de politieke oordeelsvor
ming. 


