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STELLINGEN N 
bijj het proefschrift Boekenwijsheid van Marianne Boenink 

1.. De recente interesse van filosofen voor literatuur is ingegeven door twijfel aan wat 
filosofiee vermag, en zegt dus minstens even vee! over de stand van zaken in de 
filosofiee als over de literatuur in kwestie. 

2.. Het doorgaans denigrerende gebruik van de term 'boekenwijsheid' miskent dat het 
lezenn van boeken niet alleen propositionele inzichten oplevert, maar ook psychi-
schee vermogens en vaardigheden traint. 

3.. De verbeeldingskracht van de lezer vormt het primaire werkterrein voor zowel filo-
sofischee als literaire schrijvers. 

4.. Een scherpe esthetische perceptie is geen garantie voor goede ethische of politie-
kee oordeelsvorming; zij kan het inlevingsvermogen blokkeren en daardoor genu-
anceerdee ethische of politieke perceptie verhinderen. 

5.. De karakterisering van Evelyn Waugh's Brideshead Revisited als een 'bekeringsro-
man'' berust op een gebrek aan aandacht voor de retorische vormgeving van het 
verhaal. . 

6.. De anti-rationalistische reputatie van Michael Oakeshott is niet gerechtvaardigd, 
aangezienn zijn anti-rationalisme niet of nauwelijks tot uitdrukking komt in zijn ei-
genn schrijfstijl. 

7.. Filosofische persoonsconcepten hebben een soortgelijk effect op de lezer als lite-
rairee karikaturen. 

8.. Lezen is altijd ook een oefening in reductie van contingentie; het lezen van litera-
tuurr kan dus niet zonder meer worden aangewezen als een activiteit die ons kan 
lerenn om te gaan met de contingentie van het goede leven. 

9.. Rlosofie-studenten die zich door hun studie van al hun zekerheden beroofd voe-
len,, zou geadviseerd moeten worden in hun vrije tijd te gaan zingen. Immers: 
'Stemmenn voeden zich met zekerheid, in tegenstelling tot gedachten.' (Marie Ni-
mier.. Valse bekoring, p. 73) 

10.. De retorische vorm van de stelling dwingt tot een manier van uitdrukken die geen 
rechtt doet aan de nuance die van een wetenschappelijk onderzoeker mag worden 
verwacht. . 

11.. Het besluit van de Stichting CPNB om Salman Rushdie het boekenweekgeschenk 
voorr 2001 te laten schrijven, geeft op zijn minst blijk van een goede cognitieve in-
schattingg van Rushdies capaciteiten. Rushdie heeft immers als geen ander laten 
zienn in zeer beperkende omstandigheden toch mooie boeken te kunnen schrijven. 




