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Binnenn de filosofie gaan de laatste jaren 
veell stemmen op die zeggen dat het le-
zenn van literatuur meer bijdraagt aan 
goedee ethische of politieke oordeels-
vormingg dan het lezen van filosofie. Vooral 
dee stijl waarin literaire teksten zijn ge-
schreven,, zou het vermogen van de lezer 
stimulerenn om in concrete situaties tot 
contextgevoeligee en genuanceerde oorde-
lenn te komen. De stijl van filosofische tek-
stenn zou daarentegen tot generaliserende 
enn gedistantieerde oordelen aanzetten. 

Inn dit boek wordt de mogelijke invloed 
vann literaire en filosofische teksten op po-
litiekee oordeelsvorming over de contem-
porainee samenleving nader onderzocht. 
Aann de hand van werk van de filosoof 
Michaell Oakeshott en de schrijver Evelyn 
Waughh wordt geanalyseerd welke vermo-
genss van de lezer concrete teksten aan-
sprekenn en welke retorische middelen ze 
daartoee inzetten. De tweedeling tussen fi-
losofiee en literatuur blijkt dan in veel op-
zichtenn minder eenduidig dan ze lijkt. 


