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Inleiding 
1.1 Introductie vraagstelling 
 

'De methode die ik bedoel is wat, naar ik meen, de publiciteitsagenten directe suggestie 
noemen, sir, daar zij erin bestaat een gedachte te doen inwerken door voortdurende 
herhaling. Misschien heeft u het systeem al eens ondervonden?' 
'Je bedoelt dat ze je zonder ophouden vertellen dat de een of andere zeepsoort de beste 
is, en na een poosje kom je onder de invloed en ren je de straat op om zo'n stuk te 
kopen?' 
'Precies, sir. Dezelfde methode was de basis van al de hoogst waardevolle propaganda 
tijdens de oorlog.' 

P.G. Wodehouse, De onnavolgbare Jeeves. 
 
Naar reclame1 is nogal eens met achterdocht gekeken. De kritiek erop varieert: soms luidt het 
verwijt dat reclame verspillend werkt, bijv. doordat zij producten duurder maakt of nodeloos veel 
papier of zendtijd verbruikt, soms heet het dat reclame misleidend is, bijv. doordat zij enorm 
overdrijft, soms zijn er nog weer andere bezwaren. Met een overzicht van de bedenkingen die 
tegen reclame zijn en worden ingebracht, kunnen moeiteloos enkele pagina's gevuld worden2. Een 
heel bekend kritiekpunt is dat reclame degene die eraan blootgesteld wordt, op een voor hem 
oncontroleerbare manier beïnvloedt, zodat zijn vermogen om te handelen op basis van beslissingen 
die werkelijk uit hemzelf voortkomen, wordt aangetast. In het citaat hierboven komt deze 
opvatting ook naar voren. 

Dezelfde opvatting speelt een rol in veel sociologische en cultuurfilosofische beschouwingen 
over de kapitalistische samenleving. Zo wordt binnen de Frankfurter Schule reclame gezien als een 
middel om bij de mensen valse behoeften te wekken, waarna mensen zoet gehouden kunnen 
worden door d.m.v. de geproduceerde goederen in die behoeften te voorzien. Reclame als de 
injectienaald waarmee de mensen het consumptievirus toegediend krijgen, dus. Maar ook anderen 
(Althusser, Baudrillard) hebben zich in soortgelijke zin over reclame uitgelaten. En deze kritiek 
komt bepaald niet alleen uit neo-marxistische hoek: een econoom als Galbraith wees in zijn boek 
The Affluent Society  uit 1958 al op de rol van reclame bij het opdrijven van het consumptieniveau 
d.m.v. het creëren van behoeften. Meer recent is dit type commentaar terug te vinden bij de Roos, 
eveneens een econoom3. De titels van enkele kritische boeken over reclame wijzen ook al in 
dezelfde richting. Om maar twee voorbeelden te noemen: The Want Makers van E. Clark en The 
hidden persuaders van V. Packard4. 

Uit dit - bewust erg beknopt gehouden - overzichtje blijkt al wel hoe wijd verbreid deze vorm 
van kritiek op reclame is. Het loont dus de moeite om te proberen die iets nauwkeuriger te 

                                                
1 Onder reclame wordt hier steeds verstaan: commerciële reclame, dus reclame voor commerciële goederen en diensten. 
Wat wel eens overheidsreclame wordt genoemd, blijft zodoende buiten beeld, evenals bijv. politieke en ideële reclame. 
Zie wat Fauconnier en v.d. Meiden hierover opmerken in: Fauconnier,G. en A. v.d. Meiden, Reclame - een andere kijk 
op een merkwaardig maatschappelijk fenomeen. Bussum, 1993, pag. 24 en 25. 
2 Zie voor zo'n overzicht: Meiden, A. v.d. en K. v. Toledo, Reclame en ethiek. Leiden, 1988, pag. 80-82. 
3 Roos, W.A.A.M. de, Bevrijdende Economie. Assen, 1985. Zie met name pag. 120-122. Een citaat: "Cruciaal is dat het 
kritisch vermogen om te oordelen bij de consument kan worden uitgeschakeld....Consumenten dienen vrij te kunnen 
kiezen tussen alternatieven en vrij te kunnen beslissen over aankopen. De keuze en de beslissing moeten berusten op het 
eigen kritisch oordeelsvermogen. De methoden en technieken waarvan de commerciële reclame thans gebruik maakt 
kunnen dat vermogen tot zelfstandig oordelen danig verstoren." (pag. 121,122). 
4 Clark, E., The Want Makers. New York, 1988, en: Packard, V., The hidden persuaders. Londen, 1981. 
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formuleren, zodat duidelijker te zien is waarom hier wellicht een probleem ligt. Wat formeler 
uitgedrukt luidt dit bezwaar dat reclame op een moreel gezien onaanvaardbare wijze in conflict 
komt met het principe van respect voor autonomie. Voor een juiste inschatting hiervan zijn de 
volgende punten van belang: 
(1) Autonomie was oorspronkelijk  een term voor het zelfbestuur in de Griekse stadstaten en 

wordt nu nog min of meer als synoniem voor "politieke onafhankelijkheid" gebruikt. 
Daarnaast wordt de term binnen de context van (de daden van) individuen gebruikt. Naar 
analogie van het eerste gebruik kan autonomie in die context voorlopig opgevat worden in de 
zin van persoonlijk zelfbestuur5. Waar in wat volgt over autonomie gesproken wordt, gaat 
het, tenzij anders vermeld wordt, steeds om persoonlijke autonomie, op het niveau van 
individuen dus. 

(2) Het principe van respect voor autonomie vraagt dus van ons - zo zou een voorlopige 
formulering kunnen luiden - om personen hun leven te laten leiden zoals zij dat zelf willen6. 
Dit principe geniet zeker in de westerse samenlevingen brede steun. 

(3) Reclame heeft een scala aan mogelijkheden om mensen te beïnvloeden. Aan het ene einde van 
dat scala is er de mogelijkheid om kennis aan te bieden die mensen in staat stelt een gefun-
deerde beslissing te nemen, bijv. m.b.t. een mogelijke aankoop. Alle kanten van de zaak 
worden belicht, waarbij eventueel rationele argumenten voor een bepaalde keuze aangereikt 
worden. Aan het andere einde van het scala is er de mogelijkheid om een bepaalde keuze als 
de beste af te schilderen. In het eerste geval werkt de reclame keuzeverruimend en heeft zij 
een rationeel/argumenterend karakter, in het tweede geval werkt zij keuzebeperkend en heeft 
zij een emotioneel/suggestief karakter. In onze samenleving is de reclame overwegend 
emotioneel/suggestief7. 

 
Met deze punten in gedachten is wel te zien waarom er op het eerste gezicht een spanning bestaat 
tussen hoe tegenwoordig reclame wordt gemaakt en het principe van respect voor autonomie. Er 
zit wrijving tussen de keuzebeperking die voortvloeit uit het opvoeren van een bepaalde beslissing 
als de juiste en het een persoon in staat stellen zijn leven te leiden zoals hij dat zelf wil. Dat laatste 
lijkt erom te vragen dat iemand van de nodige kennis voorzien moet worden om zelf een 
verantwoorde beslissing te kunnen nemen. Zo gezien is het niet vreemd dat de hierboven 
geformuleerde kritiek op reclame in een of andere vorm telkens weer opduikt. 

Aan de andere kant: het is niet zonder meer duidelijk dat reclame in conflict komt met het 
principe van respect voor autonomie. Er ligt weliswaar, zoals gezegd, een zekere spanning tussen 
de tegenwoordige manier van reclame maken en het principe van respect voor autonomie, maar 
het zou te ver gaan om te beweren dat zonder meer duidelijk is dat reclamemakers in strijd met het 
principe van respect voor autonomie handelen. Het laatste wordt door zowel de meeste 
reclamemakers als door sommige onderzoekers ontkend: de invloed van reclame zou veel kleiner 
zijn dan dikwijls wordt gedacht8. De doorsnee consument zou best in staat zijn om de persuasieve 
bedoelingen achter reclameboodschappen te doorzien. Maar toch blijft de twijfel knagen: is die 
doorsnee consument  daar werkelijk toe in staat, gelet op de kennis van persuasieve technieken die 
reclamemakers tot hun beschikking hebben? En als dat bij individuele reclameboodschappen al zo 

                                                
5 Beauchamp, T.L., Philosophical Ethics. New York, 1991, pag. 385. 
6 Ibid., pag. 196, zie ook: Willigenburg, T. van, A. van den Beld et al., Ethiek in Praktijk. Assen, 1993, pag. 39. 
7 Fauconnier, G. en A. v.d. Meiden, op. cit., pag. 22-23. 
8 Ibid.  Op pag. 131 merken de auteurs op: "De reclame is niet zo machtig als wel eens wordt beweerd en dat weet elke 
reclameman maar al te goed. Als je leert begrijpen en inzien hoe beperkt die macht eigenlijk is, hoeveel er 'mis' gaat, hoe 
onvoorspelbaar campagnes verlopen, word je meestal bescheidener in je kritiek." 
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zou zijn, zou dan het grote aantal reclameboodschappen waaraan wij tegenwoordig blootgesteld 
worden, ons toch niet op een of andere manier ongemerkt beïnvloeden?9 Alle reden dus om wat 
nauwkeuriger naar deze problematiek te kijken. Ik probeer daarom in wat hierna komt de volgende 
vraag te beantwoorden: 
 

Komen (sommige) reclameuitingen op een moreel gezien onaanvaardbare wijze in con-
flict met het principe van respect voor autonomie? 

 
Nu heb ik hierboven al op een voorlopige wijze aangegeven wat onder reclame en onder (het 
principe van respect voor) autonomie verstaan moet worden. Dat zal in wat volgt nog 
gedetailleerder bekeken worden. Zoals zojuist al even bleek, moet bij de beantwoording van deze 
vraag op twee niveaus gewerkt worden: 
(a) Dat van individuele reclameuitingen: het gaat er dan om vast te stellen of het al dan niet 

voorkomt dat een afzonderlijke reclameboodschap de ontvanger van die boodschap op een 
zodanige wijze beïnvloedt of probeert te beïnvloeden dat dit in strijd is met het principe van 
respect voor autonomie. Vervolgens is de vraag of dit moreel gezien onaanvaardbaar is. 

(b) Dat van reclame als geheel van reclameboodschappen: het is ook nog denkbaar dat er een 
beïnvloeding niet door die reclameboodschappen afzonderlijk, maar door allemaal samen 
plaatsvindt die in strijd is met het principe van respect voor autonomie. En ook dan is weer de 
vraag of dat moreel gezien onaanvaardbaar is. 

 
1.2 De te volgen methode 
 
Bij het oplossen van een ethisch probleem komen dikwijls vragen van verschillende aard aan de 
orde. Het is van belang om die goed van elkaar te onderscheiden. Dan valt allereerst op dat in de 
hierboven geformuleerde vraag een meer feitelijk10 en een moreel probleem door elkaar lopen. De 
vraag moet daarom in de volgende twee deelvragen uiteengelegd worden: 
 
(1) Komen (sommige) reclameuitingen in conflict met het principe van respect voor autonomie? 
(2) Voor zover (sommige) reclameuitingen met dat principe in conflict komen, in hoeverre is dat 

moreel gezien aanvaardbaar? 
 
Bij de beantwoording van deze vragen moeten uiteraard de bij de hoofdvraag genoemde niveaus in 
de gaten gehouden worden. 
 Om vraag (1) te kunnen beantwoorden, is inzicht nodig in wat onder de daarin gehanteerde 
termen verstaan moet worden. Ook moet duidelijk zijn wat het principe van respect voor 
autonomie van ons eist. Weliswaar is aan dit alles in 1.1 een voorlopige invulling gegeven, maar 
daarmee kan bij een nauwkeurige behandeling van deze vraag niet worden volstaan. Tenslotte is er 
voor de beantwoording van vraag (1) ook nog feitelijke kennis nodig, kennis van hoe beïnvloeding 
door reclame werkt. Daarom moeten de volgende vragen aan de orde komen: 
                                                
9 Clark, E., The Want Makers. New York, 1988. Clark stelt op pag. 15: "What today's advertiser has above all is the 
capacity to be all-invasive. Kim B. Rotzoll, Professor of Advertising at the University of Illinois, Champaign, has put it 
well. Advertisers, he wrote, do not 'have the power to compel, no matter how vast their promotional efforts. They do, 
however, have the power to prevail - prevail in our magazines, newspapers; prevail in our radio and television 
programmes; prevail on the shelves and in the store windows; ultimately, prevail in our priorities'." 
10 Ik formuleer dit opzettelijk voorzichtig. Uit de analyse even verderop van de twee deelvragen die hierna 
geïntroduceerd worden, blijkt dat de beantwoording van vraag (1), onder meer als het gaat om wat het principe van 
respect voor autonomie van ons vraagt, ook door het gebied van de ethiek voert. 
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(1a) Wat is autonomie? 
(1b) Wat vraagt het principe van respect voor autonomie van ons? 
(1c) Wat zijn reclameuitingen? 
(1d) Hoe beïnvloedt reclame een persoon? 
 
Vraag (1a) ligt op het gebied van de meta-ethiek, vraag (1b) op dat van de normatieve ethiek, en 
vraag (1c) betreft een conceptuele kwestie op het terrein van de communicatiewetenschappen, 
terwijl vraag (1d) een empirisch probleem is op het gebied van m.n. de sociale wetenschappen. 
 Ter toelichting en om aan te geven waar welke vraag behandeld wordt, het volgende: 
Als eerste zal bekeken moeten worden wat met autonomie bedoeld wordt (vraag (1a)). Voordat 
gezegd kan worden wat het principe van respect voor autonomie van ons verlangt, zal duidelijk 
moeten zijn wat het dan wel is dat gerespecteerd moet worden. Het is van belang om bij het 
zoeken naar een omschrijving van autonomie niet in het wespennest van het vraagstuk van 
determinisme en vrije wil terecht te komen, een gevaar dat bij  dit onderwerp niet denkbeeldig is. 
Daarmee zou een in de ruimte die mij ter beschikking staat niet meer te ontwarren kluwen van 
problemen ontstaan. 
 Ik hanteer daarom de volgende tactiek: ik ga ervan uit dat autonomie niet iets illusoirs is, zelfs 
niet als de wereld causaal gedetermineerd zou zijn. In hoofdstuk 2, § 2.2, geef ik daarom een 
overzicht van diverse standpunten over autonomie waarin determinisme niet als strijdig daarmee 
wordt gezien, kortom compatibilistische theorieën. Vervolgens probeer ik tegen de achtergrond 
daarvan in hoofdstuk 3, § 3.2 tot een – eveneens compatibilistische - omschrijving van autonomie 
te komen waarin de controle die iemand over zichzelf heeft, centraal staat. Ik neem daarbij als 
uitgangspunt de beschrijving van controle die Dennett geeft11. Het doel is te komen tot een 
beschrijving van autonomie die: (a) filosofisch gezien aanvaardbaar is en (b) aanknopingspunten 
biedt voor een formulering van het principe van respect voor autonomie die een toetsing mogelijk 
maakt van de manier waarop reclameuitingen mensen beïnvloeden. 
 De gedachte daarachter is de volgende: ik krijg op die manier een omschrijving van 
autonomie (in termen van de controle die iemand over zichzelf heeft) die acceptabel is voor een 
compatibilist als Dennett, die de mens ziet als een - zij het zeer gecompliceerd - causaal systeem 
binnen het causaal systeem van de kosmos. Maar de omschrijving is van díe aard dat iemand die 
het met mijn keus voor het compatibilisme niet eens is, er toch mee uit de voeten kan. Hij kan in de 
door mij gegeven omschrijving als het ware een "rijkere" invulling te geven aan de controle die 
iemand over zichzelf heeft doordat die niet persé deel hoeft uit te maken van een causale keten. Zo 
bereik ik, om het maar eens in termen van reclamemakers te zeggen, een zo breed mogelijke 
doelgroep met mijn omschrijving. Ik kom hier in hoofdstuk 3 op terug. 
 Het tweede punt van aandacht is het principe van respect voor autonomie. Aan de hand van 
de bespreking van autonomie in § 3.2 probeer ik in het volgende deel van hoofdstuk 3 (§ 3.3) te 
formuleren wat dit principe eigenlijk van ons vraagt (vraag (1b)). Zoals gezegd, probeer ik dat op 
zo'n manier te doen dat een toetsing mogelijk wordt van beïnvloeding door reclame. 
 Ten derde is het nuttig om nauwkeurig vast te leggen wat onder reclameuitingen verstaan 
moet worden (vraag (1c)). Ik heb hierboven12 al aangegeven dat ik hiermee commerciële reclame-
uitingen bedoel. Hoewel dat volstaat als voorlopige aanduiding, is een wat preciezere omschrijving 
toch wel wenselijk. Die is het onderwerp van hoofdstuk 4, § 4.2. 
 Ten vierde is voor de beantwoording van vraag (1) ook nog kennis nodig van de werking van 
reclame. Het laatste deel van hoofdstuk 4 (§ 4.3) is aan dat feitelijke probleem gewijd. De vraag is 
                                                
11 Zie Dennett, D.C., Elbow Room. The Varieties of Free Will Worth Wanting. Oxford, 1984, pag. 50-73. 
12 Zie voetnoot (1). 
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dan: 
 
(1e) Hoe beïnvloedt reclame een persoon?13 
 
Bij de beantwoording van deze vraag maak ik gebruik van literatuur waarin vanuit diverse invals-
hoeken naar reclame en consumentengedrag gekeken wordt, zoals die van de communicatieweten-
schap, de psychologie en de sociologie. Met name de invalshoek van de (reclame)psychologie is 
hier natuurlijk van belang. In literatuur op dat gebied valt immers te ontdekken welke - uiteraard 
op een veelheid aan onderzoeken gebaseerde - opvattingen men heeft over hoe reclame werkt.  
 In hoofdstuk 5 kan dan geprobeerd worden om aan de hand van de antwoorden op de vragen 
(1a) tot en met (1d) een antwoord te formuleren op vraag (1) (Zie pagina 3). De conclusie van 
hoofdstuk 5 zal zijn dat er voldoende argumenten zijn om te stellen dat (sommige) reclameuitingen 
in strijd komen met het principe van respect voor autonomie. En dat betekent dat er nog reden is 
om vraag (2) te behandelen (gelukkig!). 
 
Om vraag (2), die meer op het gebied van de toegepaste ethiek ligt, te kunnen behandelen, moet 
eerst een antwoord gevonden worden op de volgende vraag op hetzelfde terrein: 
 
(2a) Welke andere morele principes dan dat van respect voor autonomie zijn hier in het geding? 
 
Het is immers goed denkbaar dat (sommige) reclameuitingen in conflict komen met het principe 
van respect voor autonomie, zonder dat geconcludeerd mag worden dat dit moreel onaanvaard-
baar is, omdat er andere morele principes in het geding zijn. Stel dat de manier van reclame maken 
die op dit moment dominant is, nodig is om te voorkomen dat de consumptie terugloopt met 
massale werkloosheid als gevolg, dan is dat in elk geval een argument ten gunste van die vorm van 
reclame. De principes die hierbij in het geding zijn, zijn vooral die van geen schade toebrengen en 
van weldoen14. Hoofdstuk 6, § 6.2 is gewijd aan de beantwoording van vraag (2a). 
 In het volgende deel van hoofdstuk 6 (§ 6.3) wordt dan geprobeerd aan de hand van een 
afweging van de verschillende principes die in het geding zijn, een antwoord te formuleren op 
vraag (2). Daarmee is dan ook de hoofdvraag  beantwoord. Hoofdstuk 7 geeft een samenvatting 
van de hele argumentatie en vermeldt nog eens de daaruit resulterende conclusie. 
 
1.3 Overzicht van de verdere indeling 
 
In het voorgaande is de verdere indeling van de scriptie al uiteengezet. Op de pagina hierna volgt 
nog een overzicht daarvan in de vorm van een schema. De vet gedrukte nummers in het linker deel 
van de kaders verwijzen naar het (onderdeel van het) hoofdstuk waarin de betreffende vraag wordt 
behandeld. Het is de bedoeling om de lijn vanaf het kader met de vraagstelling te volgen in de 
richting van de pijlen en om, als de lijn in een kader uitmondt, de lijn recht aan de overkant van het 
kader verder te volgen. 

                                                
13 Het is duidelijk dat met name bij deze vraag het bij vraag (1) genoemde onderscheid tussen de beide niveaus waarop 
bij de beantwoording gewerkt moet worden, van belang is. 
14 Zie Willigenburg, T. van, A. van den Beld et al., Ethiek in praktijk. Assen, 1993, pag. 33-39. 
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2  

 
Autonomie 

 
 ‘Ik ben de Robin van Persie die ik wil zijn.’ 
 

R. van Persie, speler van Arsenal, in de “Spits” van 6 juni 2008. 
 
2.1 Inleiding 
 
Het gaat in dit hoofdstuk om de beantwoording van de volgende vraag: 
 
(1a) Wat is autonomie? 
 
Het citaat bovenaan deze pagina van van Persie zou zo geïnterpreteerd kunnen worden als 
bedoelde hij te zeggen dat hij op een dag eens naar zichzelf keek en toen merkte dat hij eigenlijk 
best tevreden was met hoe hij zich ongemerkt en als vanzelf had ontwikkeld. Maar uit de rest van 
het interview van van Persie wordt duidelijk dat dat niet is wat hij bedoelt: hij wil zeggen dat hij 
zichzelf heeft weten te vormen in de richting die hem als ideaal voor ogen stond. Anders gezegd: 
van Persie claimt dat hij in belangrijke mate zichzelf aanstuurt, autonoom is. De vraag is wat een 
dergelijke claim precies inhoudt. Wat is dat, (persoonlijke) autonomie? In § 2.2 worden, zoals in § 
1.2 al werd aangekondigd, de opvattingen van diverse compatiblistisch georiënteerde auteurs op 
dit gebied weergegeven en van kritische kanttekeningen voorzien. 
 
2.2 Autonomie 
 
2.2.1 Compatibilistische theorieën over autonomie: een indeling 
 
Er zijn nogal wat theorieën over autonomie in omloop. En al helemaal als rekening gehouden 
wordt met het feit dat wat sommige auteurs bespreken in termen van vrijheid, door anderen als een 
behandeling van autonomie wordt gezien. Zo is het mogelijk dat Berofsky opmerkt15: “One man’s 
autonomy is another woman’s freedom and vice-versa.” Een voorbeeld is de behandeling van 
autonomie door Gerald Dworkin16 en Harry G. Frankfurt17. De eerste gebruikt de term 
“autonomie”, terwijl de tweede de termen “vrijheid” en “vrije wil” hanteert. Niettemin is het 
duidelijk dat zij het over hetzelfde concept hebben, zodat Christman naar hun opvatting van 
autonomie kan verwijzen als het DF model18. Ik neem hier bij mijn overzicht van theorieën over 
autonomie dan ook de theorieën mee die in termen van “vrijheid” geformuleerd zijn, maar in de 
literatuur gewoonlijk besproken worden als opvattingen over autonomie. 
 Voor het overzicht is het handig om de dimensies die volgens S.E. Cuypers te onderscheiden 
zijn bij compatibilistische concepties van autonomie over te nemen19. Hij onderscheidt twee 
                                                
15 Berofsky, B., Liberation from Self. A Theory of Personal Autonomy. Cambridge, 1995, pag. 13. 
16 Dworkin, G., “The concept of autonomy”, in: Christman, J. (ed), The inner citadel. Essays on Individual Autonomy. 
Oxford, 1989, pag. 54-62. 
17 Frankfurt, H.G., “Freedom of the Will and the Concept of a Person”, in: Christman, J. (ed), The inner citadel. Essays 
on Individual Autonomy. Oxford, 1989, pag. 63-76. 
18 Christman, J., “Introduction”, in: Christman, J. (ed), The inner citadel. Essays on Individual Autonomy. Oxford, 1989, 
pag. 10. 
19 Cuypers, S.E., “Taylors conceptie van persoonlijke autonomie in de morele psychologie”, in: Cuypers, S.E. en W. 
Lemmens, Charles Taylor. Een mozaiek van zijn denken. Kampen, 1997, pag. 68. 
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dimensies: (1) internalisme / (2) externalisme en (a) descriptief / (b) normatief. Om de eerste 
dimensie die Cuypers noemt wat nauwkeuriger te omschrijven, maak ik gebruik van de invulling 
die Mele geeft aan de termen internalisme en externalisme20. Het externalisme meent dat er bij de 
beoordeling van de persoonlijke autonomie van (sommige) individuen gedurende een bepaalde 
periode naar meer gekeken moet worden dan wat er zich gedurende die periode binnen hun psyche 
afspeelde. Hun autonomie hangt bijvoorbeeld ook af van hoe de waarden en wensen in het licht 
waarvan zij beslissingen nemen, tot stand zijn gekomen. Kortom, volgens het externalisme doet de 
causale geschiedenis van actoren ertoe. Het internalisme ziet die geschiedenis hooguit als relevant 
voor zover die bijdraagt aan de totstandkoming van functionele eigenschappen zoals het vermogen 
tot kritische reflectie. Zijn die eigenschappen aanwezig, dan is voor de analyse verder alleen 
relevant wat zich gedurende de te onderzoeken periode in de actor afspeelde21. Bij de tweede 
dimensie die Cuypers noemt, is de vraag of descriptieve of normatieve criteria gehanteerd moeten 
worden om te bepalen of een actor autonoom is of handelt. Op basis van deze dimensies zijn er 
vier typen concepties van autonomie mogelijk: 
(1a) Descriptief internalisme (bijv. het DF model), 
(1b) Normatief internalisme (bijv.  G. Watson, L. Waddell Ekstrom en Susan Wolf), 
(2a) Descriptief externalisme (bijv. de opvatting van J. Christman), 
(2b) Normatief externalisme (bijv. Charles Taylor en B. Berofsky). 
 
2.2.2 Descriptief internalisme 
 
Hét voorbeeld van descriptief internalisme is de conceptie van autonomie van Dworkin en 
Frankfurt, kortweg het DF model. Frankfurt maakt een onderscheid tussen eerste en tweede orde 
verlangens of wensen. Eerste orde wensen hebben als object een bepaalde handeling, zoals 
wanneer ik de wens heb om te gaan zwemmen o.i.d. Ik kan op hetzelfde moment meerdere eerste 
orde wensen koesteren. De wens echter die mij daadwerkelijk aanzet tot handelen, maakt mijn wil 
uit. Tweede orde wensen hebben als object een wens van de eerste orde, zoals wanneer ik wens 
dat ik mijn studie wens af te ronden. Een bijzonder type tweede orde wens is de tweede orde 
volitie, die een wens inhoudt dat een bepaalde eerste orde wens mijn wil wordt. Ik kan op enig 
moment meerdere tweede orde wensen hebben, maar slechts één tweede orde volitie. 
 Een actor die alleen eerste en/of tweede orde wensen, maar geen tweede orde volities heeft, is 
volgens Frankfurt een wanton. Zo iemand wordt steeds voortgedreven door de wens die toevallig 
de sterkste blijkt te zijn, zonder dat hij ermee bezig is of het wenselijk is dat de desbetreffende 
wens zijn wil gaat uitmaken. Het zijn de tweede orde volities die iemand tot een persoon maken. 
Dankzij dergelijke volities vormt iemand zijn eigen wil. Het is ook dankzij tweede orde volities dat 
een persoon wilsvrijheid kan hebben of missen – terwijl die bij wantons standaard afwezig is. 
Iemands wil is, aldus Frankfurt, vrij als de persoon in kwestie vrij is om te willen wat hij wenst te 
willen. “It is in securing the conformity of his will to his second-order volitions, then, that a person 
exercises freedom of the will”.22 Als iemand die tot die uitoefening van wilsvrijheid in staat is, ook 
nog handelingsvrijheid geniet, d.w.z. dat hij kan doen wat hij wil doen, dan heeft hij volgens 
Frankfurt alle vrijheid die hij maar zou kunnen wensen. 
 Om dit abstracte verhaal te illustreren, geef ik hier het voorbeeld weer dat Frankfurt gebruikt. 
Dat behelst een vergelijking tussen twee drugsverslaafden. Beiden verkeren in een vergelijkbare 

                                                
20 Mele, A.R., Autonomous Agents. From Self-Control to Autonomy. Oxford, 2001, pag. 146. 
21 Ik definieer externalisme en internalisme hier nauwkeurig, omdat dat verschil maakt bij de plaatsing van de nog te 
bespreken opvattingen van autonomie. Ik kom op dit punt terug bij mijn weergave van de opvattingen van Christman. 
22  Frankfurt, H.G., loc. cit., pag. 70. 
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fysiologische conditie, beiden zijn gedwongen geregeld toe te geven aan hun verlangen naar de 
drug waarvan ze afhankelijk zijn. De eerste vecht tegen zijn verslaving. Hij heeft conflicterende 
eerste orde verlangens: hij verlangt naar de drug, maar heeft ook de wens van het gebruik ervan af 
te zien. Maar bovendien heeft hij een tweede orde volitie: hij wenst dat zijn wens om van het 
gebruik van de drug af te zien, zijn wil gaat uitmaken. Ook al wint zijn verlangen naar de drug 
uiteindelijk, toch heeft hij door zijn tweede orde volitie zich geïdentificeerd met zijn wens om van 
het gebruik ervan af te zien en daarmee díe wens werkelijk tot de zijne gemaakt. Zijn gebruik van 
de drug is dan ook niet uit vrije wil, aldus Frankfurt. 
 De wanton kan een soortgelijk conflict ervaren als de onvrijwillig verslaafde op het niveau 
van de eerste orde wensen. Maar het is de sterkste van de wensen die wint, zonder dat de wanton 
ooit een keuze uit één van zijn wensen maakt. Omdat hij zich niet identificeert met één van beide, 
kan hij ook niet als winnaar of verliezer uit de bus komen bij de strijd tussen zijn wensen. 
 Frankfurt voorziet de mogelijkheid dat iemand wensen van een hogere orde dan van de 
tweede zou kunnen hebben, vooral als er sprake is van conflicten tussen tweede orde wensen. Hij 
meent echter dat een beslissende identificatie door iemand met één van zijn eerste orde wensen als 
het ware resoneert door heel de reeks van hogere orde wensen, zodat de vraag naar wat zich op 
dat niveau afspeelt irrelevant wordt. 
 
Dworkin maakt een soortgelijk onderscheid als Frankfurt tussen eerste en tweede orde wensen of 
preferenties. Er is sprake van autonomie als iemand zich identificeert met zijn projecten, waarden, 
doelen, wensen etc. “It is only when a person identifies with the influences that motivate 
him........that these influences are to be identified as his”23. Dworkin erkent dat het denkbaar is dat 
een dergelijke identificatie zelf onder invloed van anderen tot stand komt, zodat de identificatie 
niet werkelijk als uit de persoon zelf voortkomend kan worden beschouwd. Daarom meent hij dat 
voor echte autonomie behalve het criterium van identificatie ook nog de voorwaarde van 
procedurele onafhankelijkheid moet gelden. Het is de vraag of hier niet een overgang plaatsvindt 
naar externalisme. Dat wil zeggen: Dworkins theorie zou een soort mengvorm worden met een 
internalistisch element (iemand geldt als autonoom als er hogere orde identificatie met zijn eerste 
orde wensen plaatsvindt) én een externalistische eis (er moet sprake zijn van procedurele 
onafhankelijkheid bij die identificatie). Of de overgang naar een externalisme wel of niet 
plaatsvindt, hangt af van hoe Dworkin die onafhankelijkheid tot stand ziet komen. Ik kom daar 
later nog even op terug. Net als Frankfurt meent Dworkin dat het mogelijk is dat er ook hogere 
orde evaluaties kunnen plaatsvinden in een actor. Als dat het geval is, dan moet autonomie gezien 
worden als iemands hoogste orde identificatie met zijn lagere orde motivaties. Maar Dworkin 
meent dat in de praktijk dit soort hogere orde evaluaties maar een beperkte rol spelen. 
 
De theorieën van Frankfurt en Dworkin vertonen een sterke overeenkomst. Beide veronderstellen 
een hiërarchische orde in de wensen van een actor. Beide gaan ervan uit dat er sprake is van 
autonomie in het geval van volitionele harmonie tussen de verschillende niveaus en dat autonomie 
ontbreekt als die harmonie ontbreekt. Cuypers wijst erop dat deze manier van denken prima 
strookt met biologisch, psychisch of sociaal determinisme24: de verlangens die ik als gevolg van 
allerlei causale processen in mij vind, kan ik tot de mijne maken door me ermee te identificeren. 
Zowel Frankfurt als Dworkin meent dan ook dat in het geval van een drugsverslaafde die een 
tweede orde wens heeft om in lijn met zijn verslaving te handelen, niet gezegd kan worden dat 
diens autonomie aangetast is. Frankfurt meent dat in zo’n geval sprake is van een zekere 
                                                
23 Dworkin, G., loc. cit., pag. 60. 
24 Cuypers, S.E., loc. cit., pag. 69. 



Hoofdstuk 2: Autonomie 12  
 
overbepaaldheid van iemands gedrag: het vloeit weliswaar voort uit een niet te beheersen eerste 
orde wens, maar dat maakt niet uit: als dat niet het geval was, zou iemand hetzelfde gedrag alsnog 
voortbrengen door zijn hogere orde wens. 
 
Ik zou de volgende pro’s bij het DF model willen noemen: 
(1) Een sterk punt is dat een bepaalde ervaring die de meeste mensen bekend zal voorkomen – dat 

wij niet alleen wensen hebben die betrekking hebben op ons handelen, maar ook wensen die 
zich richten op onze verlangens en voorkeuren – als basis voor een omschrijving van 
autonomie genomen wordt. 

(2) Een goed punt is ook dat ten minste een poging wordt ondernomen om uit te leggen hoe het 
mogelijk is dat dankzij het proces van identificatie het feit dat mensen in verregaande mate 
door hun omgeving worden beïnvloed, kan samengaan met persoonlijke autonomie. 

(3) Frankfurt wijst erop dat tweede orde evaluaties niet noodzakelijkerwijs een moreel karakter 
hoeven te hebben en evenmin op een andere duidelijke basis tot stand hoeven te komen25. Het 
lijkt me van belang om te erkennen dat autonoom handelen niet altijd met uitvoerig nadenken 
of lang wikken en wegen gepaard hoeft te gaan – ik kom daar later nog op terug. 

Daar staan de volgende bezwaren tegenover: 
(1) De sterke scheiding die wordt aangebracht tussen eerste en hogere orde niveaus is niet 

aannemelijk. In werkelijkheid zullen emoties die samenhangen met eerste orde verlangens 
altijd hogere orde evaluaties en de daarmee samenhangende cognitieve processen beïnvloeden. 
Het is precies om die reden dat het voorbeeld van Frankfurt van de “willing addict” niet 
plausibel is: er is alle reden om te vermoeden dat de tweede orde wens tot stand is gekomen 
vanuit de verslaving van de actor. 

(2) Een bezwaar dat met name de uitwerking door Frankfurt van het DF model treft, is dat er 
onvoldoende rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat iemands tweede orde wensen 
onder invloed van de omgeving tot stand zijn gekomen. In dat geval is niet goed in te zien 
waarom er sprake zou zijn van het uitoefenen van wilsvrijheid als een actor erin slaagt zijn wil 
in overeenstemming te brengen met zijn tweede orde volities. Het proces van identificatie met 
de eerste orde wens die zijn wil uitmaakt vloeit dan immers niet werkelijk uit de actor zelf 
voort. Het is om die reden dat Dworkin naast de eis van identificatie de eis van procedurele 
onafhankelijkheid noemt. Maar deze poging om dit bezwaar tegen het DF model te 
ontkrachten leidt tot een nieuw probleem: het komt er nu op neer dat de eis gesteld moet 
worden dat de handeling van identificatie met eerste orde wensen autonoom is. Maar, zoals 
Christman stelt26, dit leidt tot de vraag wat die handeling van identificatie autonoom maakt. 
Gebeurt dat op dezelfde manier als bij eerste orde wensen, dan blijven we binnen de kaders 
van een internalistisch denken en moeten we verder terug naar een derde orde niveau. Daar 
rijst het hele probleem opnieuw, zodat we in een eindeloze regressie terechtkomen. Is het iets 
anders dat de handelingen van identificatie autonoom maakt, dan is het DF model incompleet 
en ligt ook een (minstens gedeeltelijke) overgang naar een externalistisch denken voor de 
hand. 

(3) Het is niet zonder meer duidelijk waarom het tweede orde niveau altijd iemands “eigenlijke 
zelf” zou moeten representeren. Stel dat iemand steeds de neiging heeft om (te) veel geld aan 
kleding uit te geven, en neem verder aan dat hij geregeld een tweede orde volitie vormt om 
niet te willen shoppen, dan zouden we volgens het DF model moeten zeggen dat zijn wens om 
kleren te kopen een wens is die van hem vervreemd is, die geen deel uit maakt van zijn 

                                                
25 Frankfurt, H.G., loc. cit., pag. 75. 
26 Christman, J., loc. cit., pag. 10-11. 
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eigenlijke zelf. Maar op die manier zou iemand zijn leven lang een dergelijk gedrag kunnen 
vertonen zonder dat wij dat als karakteristiek voor zijn ware zelf zouden kunnen beschouwen! 
Berofsky merkt dan ook op: “But we must acknowledge the importance of including desires 
as mine even when their possession disturbes me”27, en verderop: “A higher level desire need 
not be as deep or significant to the person as a first-order desire against which it is directed28.” 
 Ook Thalberg heeft twijfels op dit punt: “....why grant that a second-order attitude must 
always be more genuinely his (van de actor, K.S.) ........than those you run into at a ground 
level? Perhaps his higher attitude is only a cowardly second thought which gnaws at him”.29 
Berofsky meent dat wat aanhangers van het DF model hier parten speelt, is dat ze identificatie 
opvatten als toe-eigening én positieve evaluatie, terwijl dat laatste element niet aanwezig hoeft 
te zijn: ik kan erkennen dat iets deel uitmaakt van mijn persoonlijkheid terwijl ik dat 
tegelijkertijd betreur30. Christman wijst ook op ditzelfde punt31. 

 
Men zou kunnen denken dat deze problemen samenhangen met het feit dat het DF model 
autonomie wil omschrijven in termen van factoren die intern zijn aan de actor zonder daaraan 
bepaalde criteria op te leggen. De enige manier om te onderscheiden tussen autonomie en 
heteronomie is dan te vinden in een criterium dat zich richt op de relatie tussen die factoren: het 
eerste en hogere orde niveau. Maar zonder verdere criteria is het onduidelijk waarom het hogere 
orde niveau meer iemands ware zelf zou representeren. Het zou kunnen dat het aanbrengen van 
een normatief criterium hier uitkomst zou kunnen bieden. Dan komen we bij een vorm van 
normatief internalisme uit. 
 
2.2.3 Normatief internalisme 
 
Het is van belang onderscheid te maken tussen morele en rationele normativiteit32. In het eerste 
geval spelen morele criteria een rol bij het bepalen of een handeling al dan niet autonoom is. In het 
tweede geval gaat het erom dat de overwegingen die aan het handelen ten grondslag liggen, aan 
bepaalde criteria van rationaliteit voldoen. Beide kunnen ingezet worden om de tekortkomingen 
van het DF model te boven te komen. Ik geef hier de bespreking door G. Watson van vrij handelen 
weer33. Zijn theorie kan als een voorbeeld van normatief internalisme gezien worden, waarbij, 
zoals nog duidelijk zal worden, sprake is van rationele normativiteit. 
  
Watson maakt een onderscheid tussen een Humeaanse en een Platoonse visie op de praktische 
rede. In beide gevallen wordt een onderscheid gemaakt tussen de rationele en de irrationele delen 
van de ziel, tussen wat Hume noemt de Rede en de Passie. Maar er is, aldus Watson, een 
belangrijk verschil tussen beide visies. Voor Hume is de Rede primair instrumenteel, een middel 
om vast te stellen wat het geval is. Los van aanwezige wensen of preferenties, kan de Rede geen 
criteria voor het handelen aanreiken, en zij heeft dus ook geen motiverende kracht. Bij Plato ligt 

                                                
27 Berofsky, B., op. cit., pag. 93. 
28 Ibid., pag. 99. 
29 Thalberg, I., “Hierarchical Analyses of Unfree Action”, in: Christman, J. (ed), The inner citadel. Essays on Individual 
Autonomy. Oxford, 1989, pag. 130. 
30 Berofsky, B., op. cit., pag. 99. 
31 Christman, J., loc. cit., pag. 8. 
32 Cuypers, S.E., loc. cit., pag. 73. 
33 Watson, G., “Free Agency”, in: Christman, J. (ed), The inner citadel. Essays on Individual Autonomy. Oxford, 1989, 
pag. 109-122. 
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dat anders: de Rede kan ons laten zien welke zaken goed, de moeite waard, zijn. Als wij aan iets 
denken als iets goeds, dan zien we het als waardevol en waard om naar te streven. Bij Plato heeft 
de Rede dus zelfstandig motiverende kracht. 
 Volgens Watson is het om onderscheid te kunnen maken tussen vrij en compulsief handelen 
nodig om ervan uit te gaan dat een ruwweg Platoonse visie op de ziel correct is. In die visie is er 
immers sprake van twee motiverende systemen, de Rede en het appetitieve deel van de ziel. Het 
wordt dan mogelijk om iemands handelen als vrij te zien als het voortvloeit uit de Rede en onvrij 
als het appetitieve deel van de ziel de Rede dwarsboomt. Op die manier ontstaat een criterium dat 
niet uit hoeft te gaan van een hiërarchische ordening van wensen binnen één motivationeel 
systeem, zoals de Humeaans geïnpireerde benadering van Frankfurt34 wel gedwongen is om te 
doen. 
 Watson maakt een onderscheid tussen iemands waardensysteem (valuational system) en zijn 
motivationeel systeem. Iemands waarden zijn de principes en doelen die hij op momenten dat hij in 
alle rust zonder zichzelf te misleiden erover kan nadenken, ziet als bepalend voor een goed leven. 
Het geheel van dergelijke waarden vormt het – dus op de Rede gebaseerde – waardensysteem, dat 
in combinatie met feitelijke overtuigingen voortdurend vaststelt wat in de gegeven omstandigheden 
het beste is om te doen. Iemands – met het appetitieve deel van de ziel samenhangende - 
motivationele systeem is het geheel van afwegingen dat hem tot handelen aanzet. Omdat ook het 
waardensysteem motiverende kracht heeft, zal er volgens Watson een grote mate van overlap 
bestaan tussen iemands waardensysteem en zijn motivationeel systeem. 
 Maar ze vallen niet samen. Soms valt wat iemand het meest wenst (in de zin van: waar hij de 
meeste waarde aan toekent) niet samen met iemands sterkste wens. Dan wint het puur appetitieve 
element in het motivationele systeem. Aangezien Watson iemands waardensysteem ziet als diens 
perspectief op de wereld, een perspectief waarvan hij nooit in zijn geheel afstand van kan nemen, 
ligt het voor de hand dat hij van mening is dat een vrije actor het vermogen heeft zijn waarden te 
vertalen in handelingen. Iemand is onvrij in de mate waarin hij niet daarin slaagt. 
 Watson ziet zijn theorie niet als hiërarchisch zoals die van Frankfurt. Het onderscheid dat hij 
maakt is tussen verschillende bronnen van motivatie die concurrenten van elkaar zijn juist omdat ze 
op eenzelfde niveau werken. Dat brengt als vanzelf met zich mee dat hij het bezwaar van een 
dreigende eindeloze regressie dat tegen het DF model ingebracht kan worden, weet te voorkomen. 
 
Sterke punten van de theorie van Watson zijn: 
(1) Er wordt een verklaring door geboden voor een ervaring die wij allemaal wel kennen, namelijk 

het idee dat er bij veel beslissingen sprake is van een strijd tussen een door het verstand 
aangereikte beste optie en een optie waartoe wij ons door het gevoel aangetrokken voelen. 

(2) Een daarmee samenhangend punt is dat Watson meer oog heeft voor de diversiteit aan 
motiverende krachten in de mens. Het zijn niet alleen verlangens die daartoe in staat zijn, ook 
rationele overwegingen spelen een rol. 

(3) Niets in het betoog van Watson dwingt ons ertoe om aan te nemen dat de waarden waar hij 
het over heeft, morele waarden moeten zijn. Zodoende wordt voorkomen dat autonoom 
handelen coëxtensief wordt met moreel handelen. 

(4) Watson is, in tegenstelling tot Frankfurt en Dworkin m.b.t. tweede orde volities, in staat om 
een reden te geven waarom wij zoveel belang zouden moeten hechten aan iemands 
waardensysteem: dat vormt de min of meer stabiele kern van iemands perspectief op de 
wereld. 

                                                
34 Ook Cuypers plaatst Frankfurt in deze traditie, zie: Cuypers, S.E.,  loc. cit., pag. 69. 
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Daar staan de volgende bezwaren tegenover: 
(1) Susan Wolf wijst erop dat het teveel verlangd zou zijn om te eisen dat alleen díe handelingen 

die uit iemands waardensysteem voortvloeien, als vrij zouden mogen gelden. Er zijn in het 
leven talloze banale handelingen, zoals het inschenken van een kop koffie, die wij als vrij 
zouden willen beschouwen, maar die toch niet rechtstreeks uit iemands waardensysteem 
voortvloeien. Het zou volgens Wolf dan ook beter zijn om zo’n handeling als vrij aan te 
merken als de actor op het moment van handelen ook in staat zou zijn geweest om vanuit zijn 
waardensysteem te handelen35. 

(2) Het is de vraag of de reden die Watson geeft voor het belang van iemands waardensysteem, 
afdoende is om dat systeem als iemands “eigenlijke” zelf te zien. Een handeling die tegen 
iemands waardensysteem in voortvloeit uit zijn motivationeel systeem, is per definitie onvrij. 
Maar daarmee ontstaat een soortgelijk probleem als ik noemde bij het derde bezwaar tegen het 
DF model: iemand kan zijn leven lang een bepaald gedrag vertonen dat hij zelf vanuit zijn 
waardensysteem veroordeelt, maar desondanks volhouden dat hij “eigenlijk” niet het soort 
persoon is dat zo handelt. De mens wordt hier te veel gelijkgesteld met het rationele element 
van zijn psyche. Ook Thalberg wijst hierop36. Aan dit bezwaar wordt maar in beperkte mate 
tegemoet gekomen door Wolfs voorstel om ook commitments die om zo te zeggen vanuit het 
hart komen, tot iemands waarden te rekenen37. Dan blijft nog steeds de vraag waarom wij het 
zo gecorrigeerde waardensysteem als iemands “eigenlijke” zelf zouden moeten zien. 

(3) Een ander punt is dat Watson te weinig oog heeft voor de mate waarin iemands 
waardensysteem gevormd kan zijn door zijn opvoeding en de (sub)cultuur waarin hij zich 
bevindt. Waarden die slechts voortkomen uit bijv. acculturatie ziet Watson als vergelijkbaar 
met wensen; ze vallen dan ook buiten het waardensysteem. “Echte” waarden zijn volgens 
Watson “....those principles and ends which he (de actor, K.S.) – in a cool and non-self-
deceptive moment – articulates as definitive of the good, fulfilling and defensible life38. Het is 
sterk de vraag of deze strikte scheiding vol te houden is. En als iemands waardensysteem in 
belangrijke mate onder de ongemerkte invloed van de omgeving tot stand kan komen, dan is 
niet duidelijk waarom een actor vrij zou zijn als hij vanuit zijn waardensysteem handelt. 

 
Blijkbaar leidt het rationeel normatieve criterium van Watson niet tot voldoende helderheid m.b.t. 
wanneer iemand autonoom handelt. Het zou kunnen dat dit het gevolg is van het door hem 
aangelegde criterium en dat er een betere theorie te vinden is die binnen de kaders van het 
normatief internalisme blijft. Een alternatief wordt geboden door de theorie van L.W. Ekstrom39, 
die net als het model van Watson werkt met rationele normativiteit. 
 Ekstrom meent dat Frankfurt met zijn overtuiging dat wij in staat zijn hogere orde mentale 
oordelen te vormen, een voor het begrijpen van de menselijke geest belangrijk inzicht verwoordt. 
Maar zij meent dat Frankfurts idee van tweede orde wensen of volities onvoldoende houvast biedt 
voor het onderscheiden van autonome handelingen. De reden hiervoor is dat volgens haar niet 
gegarandeerd is dat deze tweede orde volities zelf niet onder invloed van een oncontroleerbare 
stemming of door subtiele (ongemerkte) beïnvloeding vanuit de omgeving tot stand zijn gekomen. 
Daarom kunnen tweede orde volities niet als basis voor autonoom handelen dienen. 

                                                
35 Wolf, S., Freedom Within Reason. Oxford, 1990, pag. 32-33. 
36 Thalberg, I., loc. cit., pag. 134-135. 
37 Wolf, S., op. cit., pag. 31. 
38 Watson, G., loc. cit., pag. 116. 
39 Ekstrom, L.Waddell, “Autonomy and Personal Integration”, in: Taylor, J.C. (ed), Personal Autonomy. New Essays on 
Personal Autonomy and Its Role in Contemporary Moral Philosophy, Cambridge, 2005, pag. 143-161. 



Hoofdstuk 2: Autonomie 16  
 
 Ekstrom stelt voor om in plaats daarvan het idee te nemen van “preferentie”, dat zij definieert 
als “a desire that has survived a proces of critical evaluation – in particular, with respect to an 
individual’s conception of the good40. Sommige preferenties richten zich op het hebben van 
bepaalde wensen, andere hebben betrekking op handelingen of toestanden. Preferenties laten, in 
tegenstelling tot toevallige verlangens, iets zien van wie iemand werkelijk is, omdat ze tot stand 
komen dankzij het genoemde proces van kritische evaluatie. Er blijkt dus uit wat iemand werkelijk 
belangrijk vindt. 
 Ekstrom ziet preferenties, omdat het om verlangens gaat, primair als conatieve attitudes. 
Maar toch hebben ze ook een cognitief element, omdat ze door het filter van kritische evaluatie 
zijn gegaan. Iemands zelf moet in deze visie opgevat worden als een geheel van bepaalde mentale 
toestanden, namelijk iemands preferenties samen met zijn feitelijke overtuigingen, kortom een 
karakter, waar ook het vermogen bij hoort om dat karakter te (her)vormen. En iemand handelt 
autonoom als hij handelt op basis van een preferentie die niet langs deterministische weg of onder 
dwang tot stand is gekomen. 
 Maar Ekstrom wil, om de tegenwerping te voorkomen dat niet duidelijk is hoe gegarandeerd 
kan worden dat de aan een handeling ten grondslag liggende preferentie niet zelf door 
omgevingsinvloeden tot stand is gekomen (waardoor hij moeilijk als basis voor autonoom 
handelen beschouwd zou kunnen worden), verder gaan. Garanderen dat een preferentie werkelijk 
uit de actor zelf voortvloeit door te wijzen op de aanwezigheid van een preferentie voor die 
preferentie, is natuurlijk een doodlopende weg, omdat er dan óf een eindeloze regressie ontstaat óf 
op een tamelijk willekeurige manier een einde aan de regressie gemaakt moet worden – een verwijt 
dat Ekstrom in de richting van Frankfurt maakt41. 
 Ekstrom zoekt een uitweg in de richting van een coherentieopvatting: een preferentie kan 
beschouwd worden als “echt van iemand zelf” als hij samen met iemands karaktersysteem een 
geheel van elementen vormt die elkaar wederzijds ondersteunen. Volgens deze 
coherentieopvatting is een preferentie persoonlijk geautoriseerd voor iemand dan en slechts dan 
als die preferentie coherent is met diens karaktersysteem42. Zo’n preferentie kan juist vanwege de 
coherentie met iemands karaktersysteem als representatief voor de persoon in kwestie worden 
gezien. Dit leidt dan tot de volgende omschrijving van autonoom handelen: een handeling is 
autonoom dan en slechts dan als hij op een niet afwijkende manier veroorzaakt wordt door een 
niet onder dwang gevormde, persoonlijk geautoriseerde preferentie. 
 Ekstrom geeft de volgende redenen waarom we het geheel van coherente motivaties als 
iemands eigenlijke zelf zouden moeten zien: 
(1) Met elkaar cohererende attitudes zijn relatief stabiel, juist omdat ze elkaar ondersteunen. 

Omdat ze deel uitmaken van een netwerk, is het minder waarschijnlijk dat ze gemakkelijk 
terzijde worden geschoven. 

(2) De coherente attitudes van een actor zijn weloverwogen en derhalve verdedigbaar. Het zijn 
geen houdingen die iemand zomaar komen aanwaaien. Een attitude is begrijpelijk in het licht 
van het geheel van de andere. 

(3) Een actor voelt zich tevreden over een coherent geheel van attitudes, omdat er geen sprake is 
van cognitieve dissonantie. 

Ekstrom geeft toe dat dit beeld enigszins geïdealiseerd is, omdat er in de praktijk altijd spanningen 
zullen zijn tussen diverse elementen van iemands karaktersysteem. Ze wil daarbinnen dus enige 

                                                
40 Ekstrom, L.Waddell, loc. cit., pag. 148. 
41 Ibid., pag. 150. 
42 Ik laat hier de nogal technische beschouwing van Ekstrom over wanneer een preferentie coherent is met iemands 
karakter en wanneer er sprake is van concurrerende preferenties buiten beschouwing. 
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ruimte laten voor conflicterende verlangens. Bovendien, zoals hierboven al opgemerkt, hoort bij 
het karaktersysteem ook het vermogen om zichzelf te (her)vormen. Vanuit een dergelijke 
beschrijving van iemands ware zelf plus de gedachte dat autonomie intuïtief gezien een soort 
zelfbestuur is, ligt de omschrijving die Ekstrom geeft van autonoom handelen voor de hand. 
 
Vóór de visie van Ekstrom valt te zeggen: 
(1) De theorie sluit aan bij een bekend fenomeen, namelijk dat een al te grote spanning tussen 

verlangens en/of waarden tot cognitieve dissonantie leidt en daardoor als stressvol wordt 
ervaren. 

(2) Evenals Watson heeft Ekstrom oog voor de diversiteit aan motiverende krachten in de mens. 
Preferenties zijn volgens haar hybride verschijnselen: ze hebben zowel een conatief als een 
cognitief element. 

(3) Ekstrom is, net als Watson, in staat redenen te geven waarom wij iemands karaktersysteem als 
iemands eigenlijke zelf zouden moeten zien. (Zie de drie punten op pag. 16). 

(4) De preferenties waar Ekstrom het over heeft, hoeven niet moreel van aard te zijn: autonoom 
handelen blijft iets anders dan moreel handelen. 

 
Tegen de theorie kan het volgende ingebracht worden: 
(1) Het punt dat Susan Wolf inbrengt tegen Watsons theorie (zie punt (1) op pag. 15) , is ook hier 

weer van toepassing: allerlei alledaagse handelingen zouden volgens Ekstrom, om als 
autonoom te mogen gelden, verricht moeten worden op basis van een persoonlijk 
geautoriseerde preferentie. Dat lijkt een te zware eis. 

(2) Het is opnieuw de vraag of de redenen die Ekstrom noemt om iemands karaktersysteem zoals 
dat door haar gedefinieerd wordt als diens “ware” zelf te zien, afdoende zijn. Ook Ekstroms 
opvattingen leiden ertoe dat een notoire shopper die een persoonlijk geautoriseerde 
preferentie heeft om geen kooplustig gedrag te vertonen zich als onvrij kan beschouwen en 
kan zeggen dat hij “eigenlijk” niet zo iemand is. 

(3) Het is twijfelachtig of Ekstrom erin slaagt om te garanderen dat handelen dat gebaseerd is op 
een persoonlijk geautoriseerde preferentie, werkelijk autonoom is. Coherentie is misschien een 
manier om een eindeloze regressie van preferenties te voorkomen, maar garandeert niet dat 
het karaktersysteem waaraan iemand vormgeeft, niet door een dermate ingenieus proces van 
beïnvloeding van buiten tot stand zou kunnen komen dat het niet geloofwaardig meer is om 
het als basis voor het onderscheiden van autonome handelingen te hanteren. 

(4) Ondanks het feit dat Ekstrom ruimte laat voor spanningen tussen elementen van iemands 
karaktersysteem, blijft de vraag of  dat voldoende is om een realistisch beeld te geven van hoe 
mensen in de praktijk functioneren. Wellicht zijn wij toch wat minder een goed geïntegreerd 
geheel dan Ekstrom doet voorkomen. In een samenleving met een hoge mate van structurele 
differentiatie zijn er door de diverse rollen die wij bekleden  altijd meerdere tamelijk los van 
elkaar staande clusters van preferenties etc. in onze psyche, die afhankelijk van de context 
waarin we ons bevinden, geactiveerd worden en verder vaak niet op een doordachte wijze met 
elkaar in verband gebracht worden. 

Ook Ekstroms theorie laat dus nogal wat te wensen over. Als we de bezwaren tegen de tot nu toe 
behandelde descriptief en normatief internalistische theorieën overzien, dan valt op dat er twee 
constante elementen zijn: ten eerste bieden al deze theorieën te weinig houvast om autonomie 
ondermijnende beïnvloeding van buitenaf uit te sluiten, en ten tweede plaatsen al deze theorieën 
onvrij of niet autonoom handelen automatisch buiten iemands “eigenlijke” zelf. Het kan nuttig zijn 
om te zien waaruit dit tweede probleem bij deze theorieën voortkomt. Een dergelijk inzicht zou 
kunnen helpen om helder te krijgen in welke richting naar een oplossing gezocht moet worden. 
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 Al deze theorieën gaan uit van het idee dat een handeling van mij alleen autonoom is als ik 
zelf die handeling voortbreng. Maar dat zelf kan niet zonder meer degene zijn die ik zie als ik in de 
spiegel kijk, want die persoon brengt ook allerlei niet autonome handelingen voort. Dus moet 
slechts een deel van mij als mijn “eigenlijke” zelf beschouwd worden, dat mijn autonome 
handelingen tot stand brengt. Elk van de behandelde theorieën doet dat op zijn eigen manier, zoals 
ik hierboven heb laten zien. Handelingen die volgens deze theorieën als niet autonoom beschouwd 
moeten worden, komen zo automatisch niet uit mijn “eigenlijke” zelf voort. 
 Maar dat is een consequentie die niet zomaar aanvaard kan worden. Het is heel goed 
denkbaar dat ik geregeld een bepaalde handeling verricht die niet als autonoom kan worden 
aangemerkt, terwijl dat gedrag als heel kenmerkend voor mij moet worden beschouwd! Anders 
gezegd: ook onvrije handelingen komen wel degelijk uit mij zelf voort. De hiervoor behandelde 
theorieën trekken ten onrechte de grens tussen vrije en onvrije handelingen aan de hand van het 
criterium “wel of niet uit mij zelf voortkomend”. Maar misschien zou een beter criterium zijn om 
erop te letten in hoeverre iemand op een bepaald moment in staat is om te bepalen of hij een 
bepaalde handeling al dan niet zal verrichten. Is hij daartoe in staat en verricht hij de handeling, dan 
handelt hij autonoom. Is hij daartoe niet in staat en verricht hij de handeling, dan is hij niet 
autonoom, maar hij is het wel zelf die handelt. Verderop (3.2.7) zal blijken dat een omschrijving 
van autonomie als controle over zichzelf niet een “eigenlijk” zelf veronderstelt. 
 Zoals gezegd, hebben de tot nu toe behandelde theorieën ook nog het nadeel dat ze te weinig 
in staat zijn om autonomie ondermijnende beïnvloeding van buitenaf uit te sluiten. Totnogtoe 
hebben we nog geen voorbeeld behandeld van moreel normatief internalisme. Misschien zou een 
een dergelijke opvatting het op dit punt beter doen. En wellicht zou die de grens tussen autonoom 
en niet autonoom handelen ook beter trekken, meer langs de lijnen zoals bedoeld in de vorige 
alinea. Daarom richt ik nu de blik op de theorie van Susan Wolf. 
 
 
Wolf neemt het idee van Watson van een onderscheid tussen iemands waardensysteem en zijn 
motivationeel systeem als uitgangspunt43. Wij hebben het vermogen om onze waarden te kiezen, 
aldus Wolf, dankzij iets anders, namelijk “a faculty or method for making judgments and decisions 
that is somehow higher than the faculties, methods and other processes by which our mere desires 
and other dispositions are formed.”44.  Dit “hogere” vermogen noemt Wolf de Rede, waaronder zij 
de praktische rede verstaat. De Rede heeft een moreel normatieve lading: “’Reason’ as it is being 
used in this book, however, is an explicitly and essentially normative term. It refers to.....whatever 
faculties are properly thought to be most likely to lead to true beliefs and good values.”45 Volgens 
deze visie is een handeling vrij als een actor handelt op basis van wat de Rede hem ingeeft, of 
althans (omdat er ook heel veel alledaagse handelingen zijn waarover niet uitgebreid wordt 
nagedacht) als niets een actor op het moment van handelen in de weg stond om op basis van de 
Rede te handelen. 
 Maar dit zou volgens Wolf geen enkele garantie geven dat de actor ook autonoom zou zijn 
op het moment van handelen. Want de zojuist gegeven beschrijving laat de mogelijkheid open dat 
wij niet anders kunnen dan in overeenstemming met de Rede te handelen, en dat idee is strijdig met 
het concept van autonomie dat Wolf hanteert. Want autonomie brengt volgens haar met zich mee 

                                                
43 Wolf, S., op. cit., pag. 49. 
44 Ibid., pag. 51. 
45 Ibid., pag. 56, zie ook wat Wolf zegt op pag. 71: “The ability to act in accordance with Reason might then be 
redescribed as the ability to act in accordance with, and on the basis of, the True and the Good.” 
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dat de inhoud van de wil van de actor volledig zijn eigen zaak is.46 En dat betekent dat een 
werkelijk autonome actor niet gebonden kan zijn door de Rede. Wil een handeling die op basis van 
de Rede tot stand komt, werkelijk autonoom zijn, dan moet de actor op het moment van handelen 
ook in staat zijn om anders te kiezen. “To suppose this is to suppose that we have the ability to act 
in accordance with Reason or not.” Kortom: wie autonomie wil, wil het vermogen hebben om op 
niets gebaseerde keuzes te maken zelfs als er een basis is op grond waarvan keuzes gemaakt 
zouden kunnen worden. 
 Volgens Wolf is dit een onaantrekkelijke mogelijkheid. Wie een dergelijke autonomie wil, wil 
niet gedetermineerd worden door de Rede. Maar gedetermineerd worden door de Rede betekent 
gedetermineerd worden door welke redenen er ook maar zijn. Wie zich bang maakt dat hij door 
een dergelijke determinatie iets mist, lijkt volgens Wolf op iemand die bang is blind te zijn voor 
wat er niet is. En zo komt ze tot de conclusie dat een vrije actor geen autonomie nodig heeft: hij is 
vrij als hij in staat is om in overeenstemming met de Rede te handelen47. Dat de theorie van Wolf 
als een vorm van moreel normatief internalisme gezien moet worden, is omdat zij zegt dat het 
erom gaat dat de actor in staat is in overeenstemming met zijn eigen Rede te handelen, dat hij zelf 
de capaciteiten heeft om het Ware en Goede te herkennen en zijn handelen op die basis aan te 
sturen48. 
 Het voornaamste verschil met de theorie van Watson is dus dat Wolf de Rede meer in 
objectivistische termen ziet. Niets in wat Watson zegt, dwingt ons om aan te nemen dat de 
waardensystemen van verschillende personen niet enorm verschillend kunnen zijn – al is het ook bij 
Watson zo dat er veel overlap zal zijn, al was het alleen maar omdat we door hoe we biologisch 
gezien in elkaar zitten, bepaalde verlangens delen die we positief waarderen.49  Het gaat Watson er 
primair om wat een actor zelf bij goed nadenken van waarde vindt. Maar hij sluit onvoldoende de 
mogelijkheid uit dat iemands waardensysteem tot stand komt als gevolg van ongemerkte invloed 
vanuit de omgeving (zie ook mijn derde bezwaar tegen Watsons theorie op pag. 15). Dat laat 
volgens Wolf de mogelijkheid open dat iemand met een normale intelligentie etc. die als gevolg 
van een traumatische jeugd algemeen als abject beschouwde waarden heeft,  vrij is als hij in 
overeenstemming met die waarden handelt. Haar eis dat iemand in staat moet zijn in 
overeenstemming met de Rede te handelen, sluit die mogelijkheid uit. 
 Het zou echter een vergissing zijn om te denken dat Wolf bedoelt te zeggen dat er maar één 
opvatting mogelijk is van het Goede. Haar idee van het Goede kan op allerlei manieren ingevuld 
worden en is bijvoorbeeld te combineren met allerlei vormen van moreel relativisme. Alleen een 
compleet subjectivistische positie is niet te combineren met de opvattingen van Wolf, omdat er dan 
geen enkel niet arbitrair criterium overblijft om te beslissen of een actor normatief competent is. 
Dat is het waar het Wolf om gaat: er moet vastgesteld kunnen worden of een actor de intellectuele 
etc. capaciteiten heeft die nodig zijn om betere in plaats van slechtere waarden te kunnen vormen. 
Een implicatie van de theorie van Wolf is dat de vraag of een actor vrij is, tot op zekere hoogte 
een (meta)ethische kwestie wordt. 

                                                
46 Ibid., pag. 13. 
47 Het lijkt, gezien Wolfs afwijzing van autonomie als voorwaarde voor vrijheid, misschien vreemd dat ik haar theorie 
hier opneem bij een overzicht van opvattingen van autonomie. Maar Wolf probeert met haar omschrijving van vrijheid 
wel degelijk iets te omschrijven dat door anderen met de term “autonomie” zou worden aangeduid – zie ook de 
opmerking van Berofsky die ik op pag. 10 heb aangehaald. 
48 Ibid., pag. 75. 
49 Watson, G., loc. cit., pag. 114. 
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Ik zet de pro’s en contra’s van Wolfs theorie op een rijtje. Vóór: 
(1) Het probleem van een “eigenlijk” zelf waaruit vrije handelingen zouden moeten voortkomen, 

doet zich hier niet voor. Daarmee verdwijnen ook de bij de bespreking van eerdere theorieën 
van vrijheid genoemde problemen die met het idee van zo’n zelf samenhangen. Ik moet daar 
wel bij zeggen dat bij dit punt een voorbehoud gemaakt moet worden. Sommige 
formuleringen van Wolf doen vermoeden dat ze haar theorie (de “Reason View”) als een 
aanvulling ziet op die van Watson (die zij de “Real Self View” noemt)50. Dan zouden de 
problemen die samenhangen met het idee van een “eigenlijk” zelf ook bij Wolf blijven bestaan. 
Maar over het algemeen wijzen haar formuleringen toch niet in die richting51. 

(2) Wolf weet ook het zojuist genoemde probleem van ongemerkte beïnvloeding vanuit de 
omgeving - dat zich overigens niet alleen bij Watsons visie, maar bij diverse van de besproken 
theorieën voordoet – te omzeilen. 

Tegen: 
(1) Merkwaardig genoeg komen we met het 2e punt vóór de theorie van Wolf meteen ook bij een 

belangrijk nadeel terecht. Want ze weet het probleem van beïnvloeding door de omgeving 
alleen maar te omzeilen door te poneren dat iemand per definitie vrij handelt als hij in staat is 
om in overeenstemming met de Rede te handelen. En dat betekent dat iemand die een 
zodanige opvoeding genoten heeft dat hij niet anders kan dan in overeenstemming met de 
Rede handelen, volgens Wolf tóch als vrij gezien moet worden. Iemand kan volgens haar 
psychisch gedetermineerd zijn om het Goede te doen en desondanks vrij en verantwoordelijk 
zijn!52 Dit lijkt tegenstrijdig te zijn. 

(2) Die indruk wordt nog sterker als we letten op een andere consequentie van Wolfs Reason 
View, en wel het asymmetrische van haar theorie: iemand die psychisch gedetermineerd is om 
het Goede te doen, is vrij, maar iemand die psychisch gedetermineerd is om het verkeerde te 
doen, is onvrij, ook al heeft de laatste metafysisch gesproken niet minder controle over zijn 
handelen dan de eerste53. 

(3) Deze beide punten hangen samen met het feit dat voor Wolf de vraag of iemand vrij is, 
(meta)ethisch van aard is. Wolf meent dat het gegeven dat wij iemand die niet anders kan 
doen dan het Goede (“hij kan geen vlieg kwaad doen”) gewoonlijk prijzen, terwijl wij iemand 
die niet anders kan dan verkeerd handelen, in het algemeen niet verantwoordelijk houden, 
haar opvatting ondersteunt dat vrijheid geen kwestie van metafysische vrijheid kan zijn54. Dan 
zouden wij immers beide gevallen op één lijn moeten zien. Maar dat wij iemand die “geen 
vlieg kwaad zou kunnen doen” prijzen, hangt ermee samen dat wij die uitdrukking in het 
algemeen zo interpreteren dat hij niet betekent dat iemand daadwerkelijk niet de metafysische 
vrijheid zou hebben om het verkeerde te doen, terwijl wij iemand die niet anders kan doen dan 
het verkeerde (bijv. een kleptomaan) niet (volledig) verantwoordelijk houden vanwege de 
inperking van zijn metafysische vrijheid.  De voor verantwoordelijkheid relevante vorm van 
vrijheid  is wel degelijk wat Wolf metafysische vrijheid noemt.  

 
De theorie van Wolf weet dus wel een aantal nadelen van eerder besproken theorieën te 

                                                
50 Wolf, S., op. cit., pag. 78: “....a real self is responsible if it is governed by the right...” 
51 Zo zegt Wolf op pag. 74 van Freedom Within Reason bijvoorbeeld: “The views differ simply with respect to which 
quality they take to be so important. According to the Real Self View, it is the ability to act in accordance with one’s Real 
Self, according to the Reason View, it is the ability to act in accordance with Reason.” 
52 Ibid., pag. 79. 
53 Ibid., pag. 79. 
54 Ibid., pag. 80. 
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vermijden, maar introduceert tegelijkertijd weer een aantal nieuwe problemen. Het zou kunnen dat 
de problemen met de diverse internalistische theorieën ontstaan doordat ze allemaal het criterium 
voor autonomie binnen de actor zelf zoeken. Het lijkt de moeite waard om naar wat 
externalistische opvattingen van autonomie te kijken. Ik ga daarom nu eerst over naar een 
voorbeeld van descriptief externalisme: de theorie van John Christman. 

 
2.2.4 Descriptief externalisme 
 
Cuypers ziet Christman als het prototypische voorbeeld van descriptief externalisme55. Dit lijkt op 
het eerste gezicht wat vreemd, omdat Christman zelf56 zijn theorie als internalistisch57 positioneert. 
Maar het is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat Cuypers een indeling in 
internalisme/externalisme hanteert die aansluit bij de omschrijvingen van die begrippen door Mele, 
terwijl Christman internalisme net iets anders definieert58. Hoe dan ook, gezien de omschrijving 
van externalisme die ik hier hanteer, moet Christman inderdaad als een representant van het 
descriptief externalisme beschouwd worden. 
 Christman sluit aan bij hiërarchische opvattingen van autonomie als die van Frankfurt en 
Dworkin, maar probeert de kritiek die op bijvoorbeeld het DF model mogelijk is dat het model te 
weinig rekening houdt met de mogelijkheid dat iemands tweede orde wensen onder (ongemerkte) 
invloed van de omgeving tot stand zouden kunnen zijn gekomen, op te vangen door een historisch 
element toe te voegen. “Yet we want a theory of autonomy to somehow be able to distinguish 
those processes of development that secure authentic desire sets for us from those that do not.”59 
 Autonomie kan niet los gezien worden van het doorlopende, narratief gestructureerde project 
van een menselijk leven. Een persoon is ingebed in, wordt misschien wel geconstitueerd door, de 
stroom van gebeurtenissen die zijn leven vormen. De conclusie is dan ook dat er bij het beoordelen 
van iemands autonomie ook criteria gehanteerd moeten worden die betrekking hebben op het 
proces van karaktervorming. 
 Twee typen criteria komen in aanmerking: 
(1) Subjectivistische, die de houding van de actor t.o.v. de processen die deel uitmaken van zijn 

persoonlijke ontwikkeling als bepalend voor de autonomie ervan voorstellen. 
(2) Niet-subjectivistische, die de autonomie van de processen van persoonlijke ontwikkeling van 

een actor proberen te garanderen los van de evaluatie van die processen door de actor zelf. 
Een probleem voor de niet-subjectivistische aanpak is volgens Christman dat het moeilijk is om 
criteria te formuleren die in alle gevallen opgaan. Een voorbeeld is dat vaak continue cognitieve 
evaluatie van karakterveranderingen wordt geëist. Maar dikwijls ontwikkelen we ons min of meer 
vanzelf en merken we na verloop van tijd dat we een bepaalde ontwikkeling hebben doorgemaakt 
en accepteren die. Als kind hebben we helemaal niet de vereiste cognitieve vaardigheden om onze 
ontwikkeling steeds te beoordelen.Bovendien is het altijd mogelijk dat een actor bewust een 
methode kiest om een bepaald doel te bereiken die ertoe leidt dat volgens het door een 
beoordelaar gekozen niet-subjectivistisch criterium het handelen niet als autonoom gezien kan 
worden.  
 Christman concludeert dan ook dat een subjectivistisch criterium de voorkeur verdient. Hij 

                                                
55 Cuypers, S.E., loc. cit., pag. 70. 
56 Christman, J., “Autonomy, History and the Subject of Justice”, Social Theory and Practice 33 (2007), pag. 11. 
57 Christman noemt zijn theorie subjectivistisch, maar eerder stelt hij dat subjectivisme en internalisme in dit verband 
hetzelfde zijn. 
58 Zie ook de omschrijvingen van internalisme en externalisme op pag. 10 en noot 21 op die pagina. 
59 Christman, J., loc. cit., pag. 6. 
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meent dat gesteld kan worden dat een persoon autonoom is m.b.t. een bepaalde eigenschap als de 
persoon in kwestie, indien reflectie op die eigenschap in het licht van de geschiedenis van de 
ontwikkeling ervan zou plaatsvinden, zich niet diep vervreemd zou voelen van die eigenschap60. 
Vervreemding is een afwijzende reactie die een combinatie is van een cognitief oordeel en een 
affectieve respons. Het moet daarbij gaan om een afwijzing die meer inhoudt dan een ongunstige 
evaluatie. Bedoeld is dat de eigenschap die de actor afwijst voor hem onacceptabel is als element 
van zijn autobiografie. Een actor is heteronoom als hij zich na reflectie in de hierboven aangegeven 
zin diep vervreemd voelt van een bepaalde eigenschap en hij tóch die eigenschap niet van zich af 
kan schudden. 
 Duidelijk is dat Christman in dit criterium een hiërarchisch element combineert met een 
historisch element. De tweede orde evaluatie vindt bij hem plaats in het licht van (persoonlijk) 
historische overwegingen. Maar de tweede orde evaluatie hoeft volgens hem niet, zoals bij het DF 
model, uit te monden in identificatie met een bepaalde eigenschap om te kunnen zeggen dat een 
persoon autonoom is m.b.t. die eigenschap. Dit omdat in iemand allerlei neigingen aanwezig 
kunnen zijn waarmee hij zich niet werkelijk identificeert, maar die hij toch niet als vreemde 
elementen beschouwt. Het gaat ook om hypothetische reflectie: ook als een actor helemaal niet 
over een bepaalde eigenschap nadenkt, kan vastgesteld worden of hij autonoom is door te kijken 
wat er zou gebeuren als reflectie in de beschreven zin zou plaatsvinden. Dit hypothetisch karakter 
van de vereiste reflectie maakt dat het criterium ruimte laat voor autonomie in het alledaagse, 
routinematige bestaan. 
 Helemaal gegarandeerd is iemands autonomie nog niet als hij aan het criterium van Christman 
voldoet. Het zou, aldus Christman, ten eerste kunnen dat de in dat criterium bedoelde reflectie zelf 
op een bepaalde manier verloopt als gevolg van bijv. manipulatieve krachten. En ten tweede  is het 
ook als er geen sprake is van manipulatie denkbaar dat we bij reflectie met rationalisaties van ook 
voor een actor verborgen motieven te maken hebben, of dat het proces te veel beïnvloed wordt 
door tijdelijke impulsen. Het is dan ook nodig om aanvullende eisen te stellen aan het proces van 
reflectie die niet zelf weer een beroep doen op reflectie, omdat we anders in een eindeloze 
regressie terecht zouden komen – een verwijt dat eerder al in de context van het DF model aan de 
orde is geweest61. Daarom moet, om het eerste probleem te ondervangen, als aanvullende voor-
waarde een competentie-eis gesteld worden aan de reflectie: die moet vrij van beperking, 
pathologie of manipulatie plaatsvinden. En wat het andere probleem betreft: om ervoor te zorgen 
dat het proces van reflectie een weerspiegeling is van ons karakter en zodoende wat Christman 
noemt “agential authority” (actor-autorisatie) heeft, is een tweede aanvullend criterium nodig. 
 Hiervoor wil Christman aansluiten bij de denkvormen die bij ieder van ons resulteren in het 
organiseren van onze informatie over de wereld in scripts en denkschema’s en over onszelf in zelf-
schema’s. Volgens hem zijn deze denkvormen sterk geïndivualiseerd en hangen ze met onze 
autobiografie samen. “.....each of us has a certain pattern of thinking and reacting that.......is ours 
alone, it marks our character and personality.”62 Sluit reflectie aan bij deze denkvormen, dan heeft 
die actor-autorisatie. We weten dat dat het geval is, als er sprake is van wat Christman noemt 
“sustained critical reflection” (SCR), d.w.z. dat de oordelen die na reflectie gevormd worden, in 
een diversiteit van omstandigheden gehandhaafd blijven. De conceptuele test voor autonomie is 
dus, heel  kort  gezegd, “non-alienation upon sustained critical relection.”63 En  die  reflectie  mag 

                                                
60 Ibid., pag. 13. 
61 Zie hierboven, pag. 12. 
62 Christman, J., loc. cit., pag. 16. 
63 Ibid., pag. 18. 
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dus, zoals hiervoor duidelijk is geworden, niet langs manipulatieve weg o.i.d. tot stand komen. 
 Christman stelt tenslotte ook nog een op meer dan de reflectie gerichte competentie-eis. Een 
actor moet het vermogen hebben om intenties te vormen plus de cognitieve capaciteiten die 
daarvoor vereist zijn. Het is niet nodig dat de met de intenties samenhangende handelingen ook 
daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Waar dat niet mogelijk is, gaat het om een beperking 
van iemands vrijheid, niet om een beperking van iemands autonomie, aldus Christman. 
 
Wat zijn de voors en tegens van Christmans visie? Vóór: 
(1) Zijn theorie heeft er oog voor dat het bij de beoordeling van de mate van autonomie van 

iemands handelen van belang is om erop te letten of niet de aan dat handelen ten grondslag 
liggende motieven door indoctrinatie o.i.d. tot stand zijn gekomen. 

(2) Het afzwakken van de eis van identificatie zoals die in het DF model geldt tot een eis van niet-
vervreemding heeft als voordeel dat wat minder hecht geïntegreerde elementen van iemands 
persoonlijkheid niet meteen buiten het domein van iemands autonomie vallen. 

(3) Het hypothetisch karakter van het criterium van niet-vervreemding biedt op een elegantere 
manier plaats aan allerlei gedachteloos uitgevoerde handelingen waarvan wij niet zouden 
willen zeggen dat ze niet autonoom zijn dan het DF model. Zo is Frankfurt, om zich niet al te 
veel van de werkelijkheid te verwijderen, gedwongen om te zeggen dat tweede en hogere orde 
verlangens niet opzettelijk gevormd hoeven te worden, dat bij sommigen de aanpassing van de 
wil aan de hogere orde volities gedachteloos verloopt.64 Maar door deze manoeuvre gaan de 
tweede en hogere orde volities een wel erg schimmig karakter krijgen. 

 
Tegen: 
(1) Christman wil door de voorwaarde van niet-vervreemding bij hypothetische kritische reflectie 

duidelijk maken wat maakt dat een actor autonomie bezit m.b.t. een bepaalde eigenschap. 
Maar de verdere vraag wat maakt dat die reflectie autonoom verloopt, voorkomt hij door te 
postuleren dat het om niet gemanipuleerde reflectie moet gaan. Maar waarom dan niet direct 
op het eerste orde niveau, dat van de eigenschap waarom het begonnen was, gezegd dat het 
om een niet gemanipuleerde eigenschap moet gaan? Christman lijkt hier op een tamelijk 
willekeurige manier een eindeloze regressie te willen voorkomen. 

(2) Bovendien rijst de vraag of Christman met zijn competentie-eis waaraan reflectie moet 
voldoen, niet de grenzen van wat hij subjectivisme noemt, overschrijdt. Immers, volgens een 
subjectivistisch criterium voor autonomie gaat het om de houding van de actor zelf t.o.v. de 
processen die deel uitmaken van zijn persoonlijke ontwikkeling. Daar lijken de elementen van 
de competentie-eis die Christman stelt, namelijk vrijheid van beperking, manipulatie en 
pathologie, niet aan te voldoen, zodat we hier op een incoherentie stuiten. 

(3) Maar als Christman erin zou slagen binnen het door hemzelf aangegeven subjectivistische 
kader te blijven, geldt dat uiteindelijk de vraag of er al dan niet illegitieme, autonomie 
ondermijnende, beïnvloeding vanuit de omgeving heeft plaatsgevonden, beantwoord moet 
worden aan de hand van het – momentane - criterium van niet-vervreemding van een 
eigenschap, zodat er toch weer een terugkeer naar het internalisme en de daarmee 
samenhangende problemen plaatsvindt. Dan rijst echter de vraag of reflectie op de causale 
voorgeschiedenis er werkelijk toe doet. Ook Cuypers wijst hierop.65 

 
Blijkbaar maakt ook een descriptief externalisme niet zomaar helder wat autonomie nu eigenlijk 
                                                
64 Frankfurt, H.G., loc. cit., pag. 72. 
65 Cuypers, S.E., loc. cit., pag. 72. 
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inhoudt. Rest nog de mogelijkheid van normatief externalisme. Net als bij het normatief 
internalisme moet ook hier weer een onderscheid gemaakt worden tussen rationele en morele 
normativiteit. Een voorbeeld van moreel normatief externalisme is de theorie van Charles Taylor. 
 
2.2.5 Normatief externalisme 
 
Taylor neemt het onderscheid dat Frankfurt maakt tussen eerste en tweede orde verlangens over. 
Hij stemt ermee in dat met dit onderscheid iets wordt aangeduid dat kenmerkend is voor een 
menselijke actor oftewel een persoon. Hij meent echter dat dit kenmerk nauwkeuriger omschreven 
kan worden als het genoemde onderscheid wordt aangevuld met een tweede, en wel tussen twee 
soorten evaluatie. De eerste soort noemt Taylor zwakke evaluatie. Die heeft betrekking op het 
tegen elkaar afwegen van verschillende verlangens met het oog op aan welk verlangen voorrang 
gegeven zal worden. De tweede is de sterke evaluatie, die verlangens weegt in termen van wat 
waardevol is.66 In het eerste geval geldt dat het voldoende is dat iets verlangd wordt om eventueel 
als goed te worden aangemerkt, terwijl in het tweede geval het feit dat iets verlangd wordt niet 
voldoende is om de term “goed” of een soortgelijke evaluatieve term te gebruiken. Tweede orde 
afweging kan nu zowel de vorm aannemen van sterke als van zwakke evaluatie. 
 In samenhang met deze distinctie maakt Taylor onderscheid tussen een afweger (“simple 
weigher”), die alleen zwakke evaluaties hanteert, en sterke evalueerders. De afweger kent reflectie, 
evaluatie en wil en heeft dus belangrijke kenmerken die noodzakelijk zijn om van een persoon te 
kunnen spreken. Maar hij mist vergeleken met de sterke evaluator ook iets belangrijks dat tot 
uitdrukking kan worden gebracht met de metafoor van “diepte”. Want de sterke evaluator staat 
een rijkere taal ter beschikking. Moet de afweger uiteindelijk een keuze maken tussen 
incommensurabele verlangens, zodat nooit volledig onder woorden te brengen is wat uiteindelijk 
de doorslag geeft, de sterke evaluator beschikt over de taal die samengaat met waarderen: iets is 
moedig of laf, eerlijk of gemeen, enz. En door die rijkere taal is de sterke evaluator in staat een 
oordeel over een verlangen uit te spreken dat dat verlangen in verband brengt met een bepaalde 
kwaliteit van leven en met verschillende manieren van mens zijn. Kortom, hij reikt dieper. De 
capaciteit voor sterke evaluatie beschouwt Taylor als essentieel voor een menselijk subject.67 
 Taylor maakt nu een onderscheid tussen persoonlijke autonomie en authenticiteit. 
Persoonlijke autonomie houdt radicale zelfbepaling in los van externe overwegingen, dus ook los 
van normatieve criteria. Authenticiteit is het resultaat van (a) kritische reflectie en sterke 
zelfevaluatie, en (b) de uitoefening daarvan binnen een sociale context. Het eerste element is 
ervoor verantwoordelijk dat Taylors positie als normatief gezien moet worden, het tweede maakt 
dat het om een externalisme gaat.68 Autonomie is een narcistische verwording van authenticiteit. 
Een persoon kan zich alleen maar werkelijk ontwikkelen binnen een sociale context, zodat die als 
constitutief gezien moet worden voor diens authenticiteit. De abstraherende isolatie van de 
persoon uit zijn sociale context leidt tot het denken van autonomie in termen van radicale 
zelfbepaling. 
 Net als bij Susan Wolf heeft autonomie voor Taylor dus een negatieve lading. Maar ook hier 
geldt weer dat het bij wat Taylor met zijn idee van authenticiteit probeert uit te drukken, wel 
degelijk gaat om datgene waar het principe van respect voor autonomie aandacht voor vraagt. 
Vandaar dat een bespreking van zijn visie hier op zijn plaats is. 

                                                
66 Taylor, Ch., “What is human agency?”, in: Human Agency and Language. Cambridge, 1985. 
67 Ibid., pag. 28. 
68 Cuypers, S.E., loc. cit., pag. 77. 
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Argumenten vóór Taylors visie: 
(1) De aanvulling van Frankfurts onderscheid tussen eerste en tweede orde evaluaties met de 

distinctie tussen zwakke en sterke evaluatie maakt dat Taylor, net als Watson69, beter dan 
Frankfurt in staat is om aan te geven waarom een bepaald type evaluaties van bijzonder belang 
is bij het bepalen of er sprake is van autonomie (of in Taylors termen: authenticiteit). 

(2) Taylor heeft meer oog voor de positieve, constitutieve rol van de sociale context in de 
voortgaande zelfarticulatie van de actor. Terwijl ook de tot nu toe besproken auteurs uiteraard 
oog hadden voor de sociale inbedding van de actor, gebeurde dat toch primair vanuit de 
gedachte dat die inbedding een gevaar kan vormen voor diens autonomie. 

 
Argumenten tegen: 
(1) De sterke evaluatie waar Taylor het over heeft, is moreel in brede zin.70 Daardoor komt ook 

een koppeling tot stand tussen autonomie (Taylor: authenticiteit) en moraal. Het lijkt echter 
wenselijk om die twee zaken duidelijk gescheiden te houden – zie ook het derde bezwaar 
tegen de theorie van Susan Wolf op pagina 20. De vraag of iemand autonoom handelt is een 
andere dan de vraag of iemand moreel handelt. Ook Cuypers wijst erop dat Taylor een 
overdreven moralisme wordt verweten.71 Een gevolg van de koppeling tussen autonomie en 
moraal is dat het niet mogelijk is om te zeggen dat er een verschil in autonomie en een mede 
daarop gebaseerd verschil in morele beoordeling is tussen iemand die psychisch 
gedetermineerd is om sterke evaluaties te verrichten en iemand die niet psychisch 
gedetermineerd is om dat te doen, maar het niettemin doet. Autonomie heeft intuïtief iets te 
maken met de mate waarin iemand zichzelf aanstuurt. Maar terwijl de mate waarin de beide 
personen uit het voorbeeld zichzelf aansturen heel verschillend is, zouden ze volgens Taylor in 
gelijke mate autonoom kunnen zijn. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat Taylors authenticiteit 
niet het model van autonomie kan zijn waarnaar we op zoek zijn, 

(2) De belangrijke rol die Taylor toekent aan sterke evaluatie leidt tot te veel nadruk op het 
cognitieve in iemands ontwikkeling. In tegenstelling tot Christman is Taylor daardoor niet 
goed in staat al het toevallige en vanzelfsprekende in de ontwikkeling van een autonoom (of 
om met Taylor te spreken: authentiek) persoon plaats te geven. 

(3) Taylors omschrijving van autonomie als radicale zelfbepaling los van normatieve criteria en 
sociale context schetst een nodeloos negatief beeld van wat autonomie als een element van 
zelfaansturing binnen de actor zou moeten inhouden. In de eerste plaats vindt die 
zelfaansturing uiteraard altijd binnen een sociaal veld plaats en heeft de actor ook altijd allerlei 
normatieve criteria geïnternaliseerd, zodat een volledig los van de invloed van dergelijke 
factoren staande zelfaansturing ondenkbaar is. In de tweede plaats is het heel goed denkbaar 
dat een autonome actor zichzelf in belangrijke mate aanstuurt dankzij een expliciet meewegen 
van het belang van die sociale omgeving en normatieve criteria, zonder dat die aansturing 
overgaat in een aangestuurd worden door die beide factoren. 

 
 
Er zitten dus nogal wat bezwaren aan de koppeling tussen autonomie en moraal. Maar er is ook 
nog de mogelijkheid om binnen de kaders van het externalisme te blijven, maar ons te beperken tot 

                                                
69 Zie pag. 14 hierboven, het 4e pro argument bij Watsons theorie. 
70 Cuypers, S.E., loc. cit., pag. 77. Cuypers stelt in voetnoot 9 dat “moraal in enge zin slechts betrekking heeft op rechten 
en plichten en de relatie tot andere personen. In brede zin heeft moraal ook betrekking op, onder andere, deugden, morele 
sensibiliteit, zorg, conventioneel ethos, het goede leven en de relatie tot zichzelf.” 
71 Ibid., pag. 81. 
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rationele normativiteit, zoals B. Berofsky doet. 
 
Uit de titel van het boek72 waarin Berofsky zijn theorie uiteenzet (“Liberation from Self”), wordt 
meteen al iets duidelijk over de opvattingen waartegen hij zich wil afzetten. Dat betreft twee typen 
van theorie: 
(1) Hiërarchische opvattingen van autonomie, die, zoals de bespreking van bijv. Frankfurt 

duidelijk heeft gemaakt73, het idee van een “eigenlijk” zelf met zich meebrengen. 
(2) Incompatibilistische opvattingen van autonomie, die aan autonome handelingen de eis stellen 

dat ze werkelijk zijn voortgekomen uit het zelf op een manier die niet door de natuur of 
socialisatie gedetermineerd is. 

Van dergelijke “zelven” wil Berofsky ons bevrijden. Hij meent dat er geen overtuigende manier is 
om een “eigenlijk” of metafysisch zelf te omschrijven om vervolgens aan de hand van het criterium 
of iemands handelingen en beslissingen aan diens zelf ontspringen, te kunnen vaststellen of de 
persoon in kwestie autonoom is. Daarom neemt Berofsky het begrip “zelf” ook heel ruim: het 
omvat alles wat zich afspeelt in een persoon. 
 Een autonome actor is een actor wiens beslissingen genomen worden onder omstandigheden 
van (1) vrijheid, (2) kennis, (3) rationaliteit, (4) (procedurele) onafhankelijkheid, (5) objectiviteit 
en (6) persoonlijke integratie.74 Berofsky besteedt veel aandacht aan de vraag in hoeverre een 
actor die aan deze voorwaarden voldoet, gemotiveerd moet worden door waarden. Hij maakt 
onderscheid tussen twee opvattingen van waarden. Volgens de eerste, de “Motivational 
Conception” van waarde, zijn iemands sterkste verlangens, mits ze redelijk stabiel zijn, 
ondersteund worden door goede informatie en niet uit plotselinge emotie voortkomen, de waarden 
van die persoon. Volgens de tweede, de “Evaluation Conception” van waarde, is een hypothetisch 
of werkelijk tweede orde oordeel over een verlangen met het oog op de werkelijke waarde ervan 
essentieel om van een waarde te kunnen spreken. Berofsky meent dat een autonome actor altijd 
gemotiveerd wordt door waarden in de zin van de motivationele opvatting, maar niet 
noodzakelijkerwijs door waarden in de zin van de evaluatieve opvatting. Dat laatste betekent dat 
er geen vanzelfsprekende koppeling bestaat tussen autonomie en moraal: een autonome actor is 
niet altijd een moreel hoogstaande actor. 
 Degenen die uitgaan van de evaluatieve opvatting van waarden, zoeken iemands “eigenlijke 
zelf” op het niveau van de waarden, tweede orde oordelen dus. Maar volgens Berofsky is dat ten 
onrechte en verwarren zij hier hoogte met diepte. Een tweede orde oordeel kan oppervlakkiger 
verankerd zijn in een actor dan het eerste orde verlangen waarop het zich richt. Het is dan ook heel 
goed denkbaar dat een actor autonoom in strijd handelt met zijn tweede orde evaluatie. Dat 
betekent dat een “eigenlijk” zelf niet zomaar af te grenzen is aan de hand van iemands tweede orde 
oordelen. Vandaar dat Berofsky, zoals ik hierboven al opmerkte, hiërarchische opvattingen van 
autonomie afwijst. Onze persoonlijkheid bevindt zich primair op het eerste orde niveau. 
 Er is volgens Berofsky handelingsvrijheid wat een bepaalde handeling betreft  als een actor 
het daadwerkelijke vermogen (token power) heeft om die handeling te verrichten. Vrijheid is een 
mix van positieve vrijheid – een cluster van vaardigheden die een actor in een gunstige omgeving 
kan gebruiken om zijn doelen te vertalen in beslissingen en handelingen – en negatieve vrijheid – 
de afwezigheid van omstandigheden in de omgeving die de actor belemmeren bij het uitoefenen 
van die vaardigheden. Kennis wordt door Berofsky enerzijds als een element van positieve vrijheid 
gezien, maar anderzijds ook afzonderlijk als voorwaarde voor autonomie genoemd. 
                                                
72 Berofsky, B., Liberation from Self, A Theory of Personal Autonomy. Cambridge, 1995. 
73 Zie de bespreking van bezwaren tegen het DF model op pag. 13. 
74 Berofsky, B., op. cit., pag. 14. 
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 Rationaliteit is een voorwaarde voor autonomie omdat een actor het vermogen moet hebben 
om zijn principes en preferenties kritisch te evalueren. Dat is de weg waarlangs procedurele 
onafhankelijkheid bereikt wordt: principes en preferenties die ik bijv. in de loop van mijn 
opvoeding op gezag van anderen heb aangenomen, hoeven autonomie niet in de weg te staan als ik 
na kritische evaluatie de redenen zie om zo’n principe of preferentie te aanvaarden en op grond 
van die redenen tot toepassing ervan overga. 
 Dat neemt niet weg dat er in ons leven een belangrijke rol is weggelegd voor contingente 
factoren die dikwijls niet zomaar openstaan voor kritische evaluatie, zoals de acceptatie van een 
bepaalde levensbeschouwing. Daarom kan niet volstaan worden met de tot dusver genoemde 
criteria. Berofsky vult die aan met de eis van objectiviteit: openheid voor de wereld zoals hij is en 
een dispositie om het gedrag aan te passen in het licht van nieuwe informatie. Dankzij objectiviteit 
zijn we in staat om onze causale voorgeschiedenis te overstijgen. “Objectivity is the transcendence 
of and liberation from origin.”75 
 Autonomie moet niet gezien worden als de vrijheid om ons zelf tot uitdrukking te brengen; 
autonomie is de vrijheid van ons zelf  – in die zin dat wij niet rigide vasthouden aan ons verleden. 
Zo is autonomie een soort doorlopende bevrijding van het zelf. 
 
Vóór de theorie van Berofsky pleit: 
(1) Er is voldoende oog voor de complexiteit van een menselijke actor. Conflicten spelen zich af 

binnen het zelf, niet tussen een “eigenlijk” zelf en verlangens die “niet echt” de mijne zijn. 
Hogere orde verlangens kunnen oppervlakkiger zijn dan eerste orde verlangens: een tweede 
orde verlangen kan voortvloeien uit de wens om mijzelf mooier voor te stellen dan ik ben. 

(2) Berofsky heeft oog voor de mogelijkheid dat waarden langs een veel minder reflectieve weg 
tot stand komen dan de evaluatieve opvatting van waarde suggereert. 

(3) De manier waarop conditionering door de omgeving kan samengaan met autonomie wordt 
aannemelijk gemaakt door het idee van de procedurele onafhankelijkheid die een kritisch 
competente actor kan bereiken. 

(4) Een noodzakelijk verband tussen autonoom en moreel handelen wordt afgewezen. 
 
Het volgende valt er tegenin te brengen: 
(1) De voorwaarde van objectiviteit in de zin van openheid voor de wereld brengt nogal wat 

problemen met zich mee. Een vooronderstelling daarvan is dat de wereld gezien kan worden 
“zoals hij is”. En alhoewel Berofsky toegeeft dat hier geen zwart/wit tegenstelling gemaakt 
kan worden tussen onjuiste en juiste beschrijvingen van de wereld, dreigt hier toch wel 
degelijk het gevaar dat iemand als niet autonoom aangemerkt wordt omdat wij zijn kijk op de 
wereld niet delen. 

(2) Een soortgelijke opmerking geldt voor het tweede aspect van objectiviteit, namelijk 
flexibiliteit, de bereidheid van een actor zijn gedrag aan te passen in het licht van veranderende 
omstandigheden. Hierbij zouden sommige mensen erop wijzen dat een al te grote flexibiliteit 
juist wel eens een teken zou kunnen zijn van een gebrek aan autonomie en een al te grote 
afhankelijkheid van de waan van de dag. 

(3) Berofsky blijft met de meeste van de door hem genoemde voorwaarden te veel naar de 
buitenkant van een autonome actor kijken. Een actor die bijvoorbeeld aan de door hem 
genoemde voorwaarde van objectiviteit voldoet, vertoont, zoals ik in het volgende hoofdstuk 
probeer duidelijk te maken, flexibel gedrag op grond van een daarachter liggende eigenschap, 
namelijk zelfcontrole. Berofsky verwart hier een manier waarop wij een indicatie kunnen 
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krijgen van de mate waarin iemand autonoom is met een dimensie van autonomie zelf, of 
anders gezegd: hij verwart een epistemologische met een metafysische kwestie. 

 
Hiermee is een eind gekomen aan ons rondje langs de velden. Bij dit overzicht heb ik geen 
rekening gehouden met een onderscheid dat Young maakt tussen wat hij “occurrent autonomy” 
noemt, en “dispositional autonomy”.76 Het eerste, dat ik handelingsautonomie zou willen noemen, 
betreft het al dan niet autonoom uitgevoerd worden van individuele handelingen. Het tweede, dat 
met actorautonomie aangeduid zou kunnen worden, betreft de autonomie van de actor. Ik had dit 
onderscheid ook nog als een dimensie kunnen nemen aan de hand waarvan verschillende theorieën 
van autonomie onderscheiden kunnen worden. Dat zou het nadeel gehad hebben van een wel erg 
complex overzicht van theorieën. 
 Bovendien is het onderscheid, hoewel niet zonder belang, ook weer niet doorslaggevend. 
Vanuit een theorie die inzet bij handelingsautonomie is een omschrijving van actorautonomie te 
ontwikkelen door te veronderstellen dat daarvoor de handelingen van een actor in alle of de 
meeste domeinen aan de voorwaarde van handelingsautonomie moeten voldoen. En omgekeerd, 
vanuit een theorie die begint bij actorautonomie kan handelingsautonomie omschreven worden 
door te stellen dat een handeling autonoom verricht wordt als de actor althans op het betreffende 
handelingsdomein de eigenschappen vertoont die bij een autonome actor horen. 
 
Een bevredigende theorie van wat autonomie inhoudt, heeft het voorgaande overzicht nog niet 
opgeleverd. Van Persie kan er nog niet gerust op zijn dat hij met zijn in het begin van dit 
hoofdstuk aangehaalde uitspraak iets zinnigs heeft gezegd. Daar kan natuurlijk niet zomaar in 
berust worden. Daarom probeer ik in hoofdstuk 3 een model van autonomie te ontwikkelen in 
termen van de mate van controle die een actor over zichzelf heeft. 

                                                
76 Young, R., Personal Autonomy, beyond negative and positive liberty. Londen, 1986, pag. 8. 
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Autonomie als zelfcontrole 

 
3.1 Inleiding 
 
In wat volgt probeer ik ter beantwoording van vraag (1a) van pagina 6 aan de hand van de 
beschrijving door Dennett van controle77 met een omschrijving van autonomie te komen in termen 
van de mate waarin iemand controle over zichzelf heeft. In § 1.2 heb ik al gesteld dat die 
omschrijving 
(a) filosofisch gezien aanvaardbaar moet zijn, en 
(b) aanknopingspunten moet bieden voor een formulering van het principe van respect voor 

autonomie die een toetsing mogelijk maakt van de manier waarop reclameuitingen mensen 
beïnvloeden. 

Om te beoordelen of aan voorwaarde (a) voldaan wordt, ga ik na of de door mij gegeven 
omschrijving immuun is voor de kritiek die tegen de in hoofdstuk 2 besproken opvattingen over 
autonomie ingebracht kan worden. Bovendien ga ik na in hoeverre aan de hand van die 
omschrijving verklaard kan worden waarom sommige van die opvattingen een intuïtief plausibel 
element bevatten. Als met de door mij gegeven omschrijving daarvoor een verklaring gegeven kan 
worden, dan is dat een verdere aanwijzing dat die omschrijving aanvaardbaar is. 
 Vervolgens wordt in § 3.3 vraag (1b) van pagina 6 behandeld. Uiteraard probeer ik een 
zodanige formulering van het principe van respect voor autonomie te geven dat een toetsing van 
beïnvloeding door reclame mogelijk wordt. Zodoende blijkt hier dan ook weer in hoeverre de door 
mij gegeven omschrijving van autonomie voldoet aan voorwaarde (b) hierboven. 
 
3.2 Autonomie als controle over zichzelf 
 
3.2.1 Controle als uitgangspunt. 
 
Bij diverse auteurs die zich bezighouden met autonomie valt de term “controle” als het erom gaat 
aan te geven wat autonomie behelst. Zo stelt Marina A.L. Oshana: “.....to describe a person as 
autonomous is to claim that the person exercises the facto control over the choices and actions 
relevant to the direction of her life”.78 En Michael McKenna merkt op: “...this suggests that 
autonomous agency.......requires a control condition of some sort”.79 Ik wil in wat hierna volgt dan 
ook proberen te komen tot een beschrijving van autonomie in termen van de controle die iemand 
over zichzelf heeft. 
 Dit past meteen ook mooi  bij een opmerking die Daniel Dennett maakt in Elbow Room. Op 
pag. 55 van dat boek stelt hij in voetnoot 9: "….the engineers figured out how to release the 
Viking spacecraft from their control, and make it "autonomous", after it was already circling 
Mars". Het ruimtevaartuig Viking werd dus autonoom toen het controle over zichzelf kreeg! Een 
verdere aanwijzing dat autonomie en controle over zichzelf iets met elkaar te maken hebben. Hoe 
zou nu controle het beste omschreven kunnen worden? Voor het antwoord op deze vraag sluit ik 
in eerste instantie aan bij wat Dennett hierover zegt in hoofdstuk 3, en met name op pag. 52, van 
                                                
77 Dennett, D.C., op. cit., pag. 50-73. Zie wat ik hierover in § 1.2, pag. 6, heb opgemerkt. 
78 Oshana, M.A.L., “Autonomy and Free Agency”, in: Taylor, J.C., (ed), Personal Autonomy. New Essays on Personal 
Autonomy and Its Role in Contemporary Moral Philosophy, Cambridge, 2005, pag. 183. 
79 McKenna, M., “The Relationship between Autonomous and Morally Responsible Agency”, in: Taylor, J.C., (ed), 
Personal Autonomy. New Essays on Personal Autonomy and Its Role in Contemporary Moral Philosophy, Cambridge, 
2005, pag. 208. 
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Elbow Room. Ik laat een uitvoerige behandeling van Elbow Room achterwege: Dennett probeert 
een aantal argumenten tegen het compatibilisme te weerleggen en tracht aan te tonen dat vrijheid - 
of tenminste een vrijheid waarvan het zinnig is om die te willen hebben - te combineren valt met 
determinisme. In § 1.2 heb ik al opgemerkt dat ik me niet wil wagen op het gebied van het 
probleem van vrije wil en determinisme. 
 Dennett omschrijft controle als volgt: "A controls B if and only if the relation between A and 
B is such that A can drive B into whichever of B's normal range of states A wants B to be in". Hij 
merkt daarbij nog op dat als B in een toestand s kan raken, terwijl A B niet in die toestand kan 
brengen als A dat wenst, A in dat opzicht geen controle heeft over B. Ook vestigt hij er de 
aandacht op dat om controle te kunnen uitoefenen, blijkens deze definitie het hebben van 
voorkeuren of wensen een voorwaarde is, terwijl wat gecontroleerd wordt een aantal mogelijke 
toestanden moet kennen. Ik zou willen voorstellen om deze definitie van controle wat exacter te 
maken, zodat hij een nauwkeurige omschrijving van wat controle over zichzelf is, mogelijk maakt. 
 Om te beginnen stel ik voor om ervan uit te gaan dat A en B uit de definitie hierboven allebei 
systemen zijn. Dat heeft de volgende voordelen: 
(1) het wordt duidelijk dat bij A niet noodzakelijkerwijs aan een persoon gedacht hoeft te worden 

- ook een computer kan een bepaald apparaat aansturen, zoals bijv. de verfspuit in een 
autofabriek. 

(2) daarnaast blijkt dat bij B niet aan een concreet apparaat gedacht hoeft te worden. Een grote 
groep mensen of dieren kan ook als een systeem beschouwd worden en soms gecontroleerd 
worden. 

(3) door autonomie te beschrijven in termen van de controle die een actor over zichzelf heeft, en 
in de definitie van controle te spreken over systemen die controle hebben of gecontroleerd 
worden, wordt expliciet duidelijk gemaakt dat autonomie niet alleen een zaak is waarvan bij 
mensen sprake is - ook bijv. een Marslander (denk aan het voorbeeld hierboven) kan tot op 
zekere hoogte autonoom zijn. 

(4) bovendien brengt het gebruiken van het begrip "systeem" het hanteren van een aantal andere 
concepten met zich mee die hier en daar de bespreking van controle over zichzelf en van de 
relatie tussen autonomie en zo'n controle vergemakkelijken. 

Ik ga daarom in 3.2.2 eerst wat verder in op wat een systeem is80. 
 
3.2.2 Systemen 
 
 Ik stel voor de volgende definitie van een systeem te hanteren: 
  

Een systeem is een verzameling van elementen en hun onderlinge relaties waarbij er 
geen deelverzameling van elementen bestaat die geen relatie heeft met de overige 
elementen. 

 
Voorbeelden  van  systemen  zijn: een  boom,  een  fiets,  een  ruimtevaartuig,  een  computer- 

                                                
80 Zie voor een theoretisch georiënteerd overzicht van de meeste van de hier gebruikte concepten: Bertalanffy, L. von, 
“An Outline of General Systems Theory”. The British Journal for the Philosophy of Science, jrg. 1, nr. 2 (1950), pag. 
134-165. En: Chang-Gen Bahg, “Major System Theories throughout the World”. Behavioral Science, jrg. 35, nr. 2 
(1990), m.n. pag. 98-101. Zie ook: Ackoff, R.L. en F.E. Emery, On Purposeful Systems. An Interdisciplinary Analysis of 
Individual and Social Behavior as a System of Purposeful Events. Londen, 1972, pag. 18 en 19.  Meer praktisch gericht 
is de behandeling  bij: Man, H. de en M. Coun, Kennismaking met de organisatiekunde. Utrecht, 1995, pag. 154-166. 
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programma, een mens en een bedrijf. Een systeem wordt dus gekenmerkt door (1) een 
verzameling elementen, en (2) een samenhang tussen die elementen. Wat als de elementen van een 
systeem wordt genomen, hangt af van het perspectief van waaruit naar dat systeem gekeken 
wordt. Zo zal het bij het bestuderen van het stresssyndroom bij de mens vermoedelijk zinnig zijn 
om uit te gaan van de organen van de mens als elementen81, terwijl ik me voor kan stellen dat bij 
andere vormen van medisch onderzoek (naar kanker, bijv.) de cellen als elementen beschouwd 
worden. Welke samenhang binnen een systeem bekeken wordt, hangt ook af van het perspectief: 
de samenleving kan bekeken worden vanuit een economisch perspectief, waardoor bijv. de 
productie- en geldstromen als samenhang naar voren komen, of vanuit een communicatief 
perspectief, waardoor de samenhang gevonden wordt in de communicatiestromen. 
 Elk systeem wordt gekenmerkt door een structuur, d.w.z. een min of meer stabiel geheel van 
relaties tussen de elementen. Zo bestaat er tussen bijv. de verschillende afdelingen van een bedrijf 
een tamelijk constant geheel van relaties. Het gedrag van een systeem wordt voor een belangrijk 
deel bepaald door zijn structuur. De structuur van veel systemen is hiërarchisch van opbouw, 
d.w.z. dat die systemen zijn opgebouwd uit deelsystemen, die weer uit deelsystemen bestaan, etc. 
Zo bestaan organismen uit organen, organen uit weefsels, weefsels uit cellen, etc. 
 De omgeving van een systeem bestaat uit alles wat zich buiten het systeem bevindt, maar er 
wel mee verbonden is. De scheiding tussen systeem en omgeving heet de systeemgrens. Waar die 
getrokken wordt, is net als bij de elementen en de samenhang van een systeem een kwestie van 
perspectief. Een systeem kan meer of minder relaties met de omgeving hebben. Als een systeem 
geen relaties onderhoudt met een omgeving is het gesloten. Het gedrag van een gesloten systeem 
kan dus verklaard worden zonder verwijzing naar een omgeving. Elk systeem dat niet gesloten is, 
is per definitie open. Voorbeelden van open systemen zijn motoren, mensen, of bedrijven. Een 
open systeem neemt in de loop van de tijd input in de vorm van zaken uit de omgeving (energie, 
informatie, materiaal) in zich op, verwerkt die in processen binnen het systeem (throughput), en 
bezorgt de output  in de vorm van de uitkomst van die processen terug bij de omgeving. Een 
bijzondere groep van open systemen wordt gevormd door díe systemen waarvan het gedrag 
operaties omvat die ertoe leiden dat ze hun eigen componenten (re)produceren. Planten, dieren en 
mensen zijn voorbeelden van dergelijke autopoietische systemen82.  
 Er zijn op elk moment allerlei toestanden waarin een systeem kan verkeren – uiteraard vaak 
ook meerdere tegelijkertijd. Welke toestanden ik op een gegeven moment als mogelijke toestanden 
van een systeem beschouw, is weer een kwestie van perspectief. Zo kan een inbreker voor zijn 
doel een waakhond als een systeem beschouwen met twee mogelijke toestanden, namelijk "blaffen 
aan" en "blaffen uit"83. Deze toestanden kunnen zich niet tegelijkertijd voordoen: tegengestelde 
toestanden sluiten elkaar logischerwijs uit. Het geheel van mogelijke toestanden waarin een 
systeem vanuit een gekozen perspectief  eventueel kan verkeren, is de toestandsruimte. Die 
toestandsruimte is niet stabiel: er kunnen van buitenaf nieuwe mogelijke toestanden aan 
toegevoegd worden (zoals wanneer ik mijn computer van extra geheugen voorzie) of er kunnen 
zich door interne ontwikkelingen binnen een systeem nieuwe mogelijke toestanden voordoen 
(zoals wanneer ik iets nieuws leer). 
 Ik stel voor een ruime interpretatie aan het begrip “toestand” te geven. McFarland en Bösser 
werken met een nauwe opvatting ervan84 en reserveren het gebruik van de term voor interne 

                                                
81 Dat is ook precies wat H. Selye doet in zijn boek Stress. Utrecht, 1978. Zie bijv. het schema op pag. 97. 
82 Een door de biologen en neurofysiologen H.R. Maturana en F.J. Varela geïntroduceerd concept, zie Kneer, G. en  A. 
Nassehi, Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme. München, 1994, pag. 47 – 51. 
83 Het betreft hier een voorbeeld van Dennet uit Elbow Room, pag. 110 en 111. 
84 McFarland, D. en Th. Bösser, Intelligent Behavior in Animals and Robots. Londen, 1993, pag. 73. 
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systeemtoestanden. Maar ik zou de term ook willen hanteren voor allerlei waarneembare 
gedragingen van systemen en voor mentale eigenschappen die hun toegedicht kunnen worden. 
Deze strategie sluit aan  bij wat Dennett “the intentional strategy” noemt. “...the intentional 
strategy consists of treating the object whose behavior you want to predict as a rational agent with 
beliefs and desires and other mental states......”.85 Voorbeelden van toestanden waarin een 
ruimtevaartuig dat onderweg is naar Mars, kan verkeren, zijn zo gezien: "zonder koerswijziging 
rechtdoor gaan", "met stuurraket 1 bijsturen", of "met boordcomputer berekening maken m.b.t. de 
eigen positie", evenals "het in de computer opslaan van de informatie dat de afstand t.o.v. de aarde 
op dit moment 25.000.000 km is". (Uiteraard kan, net als bij het voorbeeld van het al dan niet 
blaffen van de hond, ook het tegenovergestelde van deze voorbeelden als een mogelijke toestand 
gezien worden). 
 Uit het laatste voorbeeld blijkt dat een werkelijkheidsrepresentatie als een toestand van een 
informatieverwerkend (en dus open) systeem beschouwd kan worden. Iets soortgelijks geldt voor 
het hebben van een preferentie en (het uitvoeren van) een selectieprocedure. Werkelijkheids-
representaties zijn feitelijke "overtuigingen" m.b.t. of modellen van (een deel van) het systeem zelf 
of  zijn omgeving. Ze kunnen beschouwd worden als constructies. Van een preferentie is sprake 
als binnen een systeem een bepaald (type) element als beter wordt beschouwd binnen een 
verzameling van alternatieven86. Een selectieprocedure maakt het mogelijk om door het volgen 
van een aantal welomschreven stappen vast te stellen welk (type) element uit een verzameling van 
alternatieven overeenstemt met een bepaalde preferentie. Zo’n selectieprocedure maakt daarbij 
ook weer gebruik van werkelijkheidsrepresentaties. De selectieprocedures en preferenties van een 
systeem vormen samen een deelruimte van de toestandsruimte: de motivationele ruimte87. 
 In een selectieprocedure zit, zo blijkt uit de omschrijving hiervoor, als het ware een bepaalde 
preferentie "ingebakken", die niet los van de selectieprocedure in het systeem aanwezig hoeft te 
zijn. Zo kan ik een computer uit de getallen van 1 t/m 40 de priemgetallen laten selecteren, maar 
dat betekent natuurlijk niet dat de computer op elk moment een voorkeur voor priemgetallen 
heeft! Maar de preferentie kan wel permanent aanwezig zijn. Dat ik, als iemand mij een 
koektrommel voorhoudt, bij voorkeur een koekje met chocola kies, duidt vermoedelijk op een 
voorkeur die ook aanwezig is als ik niet direct voor de keuze sta. Een min of meer permanente 
preferentie kan weer het resultaat zijn van een selectieprocedure: mijn voorkeur voor volkoren 
producten kan voortvloeien uit een selectieprocedure waarin ik afweeg welke voorkeur het meest 
leidt tot een keuze voor gezonde etenswaren. 
 Hetzelfde geldt voor werkelijkheidsrepresentaties: die kunnen min of meer permanent, 
onafhankelijk van hun functie in een selectieprocedure, aanwezig zijn, maar ze kunnen ook in het 
kader van zo'n procedure (tijdelijk) gevormd worden. Zelfs zo'n min of meer permanente 
werkelijkheidsrepresentatie is toch afhankelijk van een selectieprocedure in die zin dat hij 
doorgaans het resultaat van zo'n procedure is, waarbij gekeken wordt welke voorstelling van 
zaken het best overeenstemt met de werkelijkheid. Op een vergelijkbare manier kan ook een 
selectieprocedure weer het resultaat zijn van een andere selectieprocedure waarin beoordeeld 
wordt welke uit een verzameling selectieprocedures het beste resultaat oplevert. 
 In het geval van levende systemen als mensen en dieren zijn er nog allerlei andere typen 

                                                
85 Dennett, D.C., “True Believers: The Intentional Strategy and Why it Works”, in: Lycan W.G., (ed.), Mind and 
Cognition, a reader. Oxford, 1992, pag. 152. 
86 Preferenties zijn noodzakelijk in een systeem dat een ander systeem moet kunnen controleren, zie Dennett, D.C., 
Elbow Room. The Varieties of Free Will Worth Wanting. Oxford, 1984, pag. 52: “....for something to be a controller its 
states must include desires – or something ‘like’ desires – about the states of something (else).” 
87 McFarland, D. en Th. Bösser, op. cit., pag. 76. 
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toestanden in de toestandsruimte, zoals een veelheid aan fysiologische toestanden en deels 
daarmee samenhangende emoties en stemmingen. Die emoties en stemmingen kunnen uiteraard 
weer op allerlei manieren in verbinding staan met selectieprocedures en preferenties, zodat het 
uitvoeren van een selectieprocedure door een mens of dier niet als een klinische rationele operatie 
gezien moet worden. 
 
3.2.3 Controle 
 
Na dit uitstapje over systemen nu terug naar de definitie van Dennett van controle. Neem aan dat 
er twee (open) systemen zijn, A en B. Neem verder aan dat er een aantal toestanden T1, T2, 
T3,….., Tn is waarin B kan verkeren, waarbij n minstens 2 is. Laten we vervolgens aannemen dat 
er in A een aantal selectieprocedures S1, S2, S3, ……., Sm bestaat, waarbij m minstens 1 is, aan de 
hand waarvan steeds een toestand geselecteerd kan worden uit een deelverzameling van T1 t/m 
Tn

88
 die mogelijke toestanden bevat die in het kader van de selectieprocedure als alternatieven 

gelden. Die selectieprocedures kunnen heel ruim opgevat worden: het kan gaan, als A een mens is, 
om een selectie aan de hand van het criterium "wat vind ik het leukst", maar ook om een complexe 
analyse om vast te stellen wat in overeenstemming met de wet is. En als A bijv. een thermostaat is, 
neemt de selectieprocedure de vorm aan van een automatische selectie van de toestand  van B (een 
verwarmingsinstallatie) die leidt in de richting van de gewenste temperatuur. We zouden de 
definitie van Dennett van controle nu als volgt kunnen preciseren: 
 

Systeem A heeft controle over systeem B dan en slechts dan als de relatie tussen A en 
B zodanig is dat A na selectie aan de hand van welke ook maar van A's 
selectieprocedures S1 t/m Sm van welke ook maar van de toestanden T1 t/m Tn waarin 
B kan verkeren, B zodanig kan beïnvloeden dat B in de door A geselecteerde toestand 
gebracht of daarin gehouden wordt. 

 
Voor zover A er niet in slaagt om B in een binnen A geselecteerde toestand uit de reeks T1 t/m Tn 
te brengen, heeft A geen controle over B. Uit de definitie blijkt meteen dat controle geen bewust 
proces hoeft te zijn. Het is ook heel goed denkbaar dat zich parallelle controle door A van B 
voordoet, d.w.z. dat binnen A meerdere selectieprocedures tegelijk lopen om toestanden van B die 
zich onafhankelijk van elkaar tegelijkertijd kunnen voordoen, te selecteren. Er zijn natuurlijk 
voorbeelden te over van controle: de piloot heeft, als zich geen bizarre weersomstandigheden o.i.d. 
voordoen, op de bedoelde manier controle over zijn vliegtuig, een demagoog kan op die manier 
controle hebben over de massa, en een computer kan zo een vulinstallatie in een frisdrankenfabriek 
controleren. En, om op een eerder aangehaald voorbeeld terug te komen, stel dat A een inbreker is 
en B een waakhond die de wacht houdt bij een huis waar de inbreker wil binnendringen, dan zal de 
belangrijkste vraag voor de inbreker vermoedelijk zijn: hoe krijg ik zoveel controle over de hond 
dat ik hem in de toestand "blaffen uit" krijg en houd?89 
 Het is belangrijk om op te merken dat de definitie niet inhoudt dat er in A daadwerkelijk 
selectieprocedures aanwezig zijn om uit elke deelverzameling van mogelijke toestanden van B die 
in het kader van een selectieprocedure als alternatieven zouden kunnen gelden, een selectie te 
maken. Wat eenvoudiger gezegd: het is denkbaar dat A bepaalde typen mogelijke toestanden van 
B buiten beschouwing laat en daardoor mogelijkheden van B niet benut. Iedere beginnende 

                                                
88 Het kan, gezien de in de wiskunde gebruikelijke definitie van deelverzameling, dus ook om heel de verzameling T1 t/m 
Tn gaan. 
89 Zie voetnoot 83. 
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computergebruiker begrijpt wat ik met de laatste zin bedoel. Maar dat betekent niet dat A geen 
controle heeft over B, zolang bij de selecties díe plaatsvinden, maar geldt wat in de definitie 
hierboven gesteld werd. Wel zouden we kunnen zeggen dat het bereik van de controle van A over 
B in zekere mate beperkt is. Het gaat hier dan over het relatieve bereik van de controle van A over 
B: de mate waarin A het scala aan mogelijke toestanden van B bij de uitoefening van zijn controle 
gebruikt. Het relatieve bereik - en daarmee het bereik - van A's controle kan dus vergroot worden 
door A van selectieprocedures en/of preferenties en/of werkelijkheidsrepresentaties te voorzien die 
zich richten op typen toestanden uit B die eerst buiten beschouwing bleven, kortom door een 
geschikte aanpassing van (het gebruik van) A’s motivationele ruimte. Een andere manier om het 
bereik van de controle van A te vergroten is het vergroten van het absolute bereik ervan door 
nieuwe reeksen mogelijke toestanden in B aan te brengen waarop A’s selectieprocedures van 
toepassing zijn, door een geschikte uitbreiding van B’s toestandsruimte dus. Het bereik van de 
controle die iemand met voldoende kennis van software over zijn computer heeft, wordt in die zin 
vergroot als hij behalve een tekstverwerkingsprogramma ook nog een spreadsheetprogramma erop 
installeert. Als A alle mogelijke toestanden van B benut, dan is zijn controle totaal. 
 Verder is het van belang om bij deze definitie de kanttekening te maken dat A B niet 
controleert door alle causale invloeden die op B inwerken te controleren90. Een piloot heeft 
controle over zijn vliegtuig, maar niet over de wind, de zwaartekracht etc., die wel degelijk invloed 
hebben op zijn vliegtuig. Zolang het echter gaat om voorspelbare causale invloeden, kan de piloot 
de controle over zijn vliegtuig houden. Komt hij echter in een hevig onweer met de ermee gepaard 
gaande turbulentie terecht, dan dreigt hij de controle over zijn vliegtuig geheel of gedeeltelijk te 
verliezen. Vandaar dat hij aan het plannen van zijn controle zal doen: hij zal proberen situaties te 
vermijden waarin hij de controle over zijn vliegtuig zou kunnen kwijtraken. 
 
3.2.4 Controle over zichzelf 
 
Met de definitie van controle is nu eenvoudig in te zien wanneer een systeem controle heeft over 
zichzelf: A en B moeten dan gewoon hetzelfde systeem zijn. Meer formeel: 
 

Systeem A heeft controle over zichzelf dan en slechts dan als A na selectie aan de 
hand van welke ook maar van zijn selectieprocedures S1 t/m Sm van welke ook maar 
van de toestanden T1 t/m Tn waarin hij kan verkeren, zichzelf zodanig kan 
beïnvloeden dat hij in de geselecteerde toestand gebracht of gehouden wordt. 

 
En uiteraard: voor zover A er niet in slaagt om zichzelf in een door A geselecteerde toestand uit de 
reeks T1 t/m Tn te brengen, heeft A geen controle over zichzelf. Ook hier geldt weer dat de 
controle niet bewust hoeft te zijn. En parallelle zelfcontrole is uiteraard mogelijk. Het is goed 
denkbaar dat de controle die A over zichzelf heeft maar een beperkt relatief en/of absoluut bereik 
heeft. Daarbij kan het gaan om een beperking in de breedte of een beperking in de diepte. Om met 
het laatste te beginnen: A's selectieprocedures zouden zich uitsluitend kunnen richten op zijn 
output en wat daar direct mee te maken heeft. Om met Frankfurt te spreken: A beperkt zich tot 
eerste orde afwegingen. In het eerste geval beperken A’s selectieprocedures zich tot een bepaald 
domein, maar binnen dat domein richten ze zich ook op bijvoorbeeld tweede of hogere orde 
preferenties. En op een vergelijkbare manier als wanneer het ene systeem controle uitoefent over 
het andere, kan het bereik van de zelfcontrole van A vergroot worden91, zowel in de breedte als in 
                                                
90 Zie: Dennett, D.C., Elbow Room. The Varieties of Free Will Worth Wanting. Oxford, 1984, pag. 54. 
91 Zie 3.2.3. 
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de diepte. Omvat het bereik van de zelfcontrole van A alle mogelijke toestanden van A, dan is zijn 
zelfcontrole totaal. 
 
3.2.5 Autonomie als zelfcontrole 
 
Eerder heb ik opgemerkt92 dat wat ik als toestanden van een systeem beschouw, afhangt van het 
perspectief dat ik kies. Als ik naar een systeem ga kijken omdat ik iets te weten wil komen over de 
mate van autonomie ervan niet in een bepaald opzicht, maar in het algemeen, dan moet ik de 
toestandsruimte zo ruim mogelijk nemen. Die omvat dan alle mogelijke toestanden die ik vanuit 
elk denkbaar perspectief aan het systeem kan onderscheiden. We zouden nu eerst aan de hand van 
de definitie van zelfcontrole kunnen omschrijven wat vrijheid is: 
 

Definitie VA: De vrijheid van een systeem op tijdstip t is een term voor de mate van 
controle die het op dat moment over zichzelf heeft. Die vrijheid is evenredig met de 
omvang op tijdstip t van het relatieve en absolute bereik van de zelfcontrole van het 
systeem zowel in de breedte als in de diepte. 

 
Deze vrijheid is de resultante van de positieve vrijheid van een systeem op tijdtip t (dat is de mate 
van zelfcontrole die het systeem op dat moment heeft als afgezien wordt van factoren uit de 
systeemomgeving die uitoefening van die zelfcontrole in de weg staan) en negatieve vrijheid op 
tijdstip t (dat is de afwezigheid van zelfcontrole belemmerende factoren in de systeemomgeving op 
dat moment). 
 De positieve vrijheid van een systeem kan wisselend zijn als gevolg van allerlei toevallige 
interne factoren. Ook Tiger Woods heeft wel eens een off-day. En omdat de systeemomgeving aan 
verandering onderhevig is, kan ook de negatieve vrijheid van een systeem schommelen93. Dus ook 
de vrijheid van een systeem wisselt van moment tot moment. Onder de vrijheid van een systeem 
kunnen we het beste een soort gemiddelde door de tijd van vrijheid in de zin van de definitie 
verstaan. 
 Autonomie kunnen we nu in aansluiting hierbij omschrijven: 
 

Definitie AA: De autonomie van een systeem is een term voor de mate van controle 
die het daadwerkelijk over zich uitoefent. Die autonomie is evenredig met de omvang 
 van het relatieve en absolute bereik van de daadwerkelijk uitgeoefende zelfcontrole 
van het systeem zowel in de breedte als in de diepte. 

 
Autonomie kan niet omschreven worden als daadwerkelijk uitgeoefende zelfcontrole op een 
bepaald tijdstip, omdat op elk moment steeds maar een beperkt aantal mogelijke toestanden 
gerealiseerd kan worden. Daarom moet een systeem gedurende langere tijd gevolgd worden om de 
mate van autonomie te kunnen vaststellen. 
 De zojuist gegeven definities van vrijheid en autonomie richten zich op vrijheid van de actor 
en op wat ik in hoofdstuk 2 actorautonomie heb genoemd.94 Uit die beide definities kunnen ook 
definities voor handelingsvrijheid en handelingsautonomie afgeleid worden. 

 
Definitie VH: De vrijheid van een systeem op tijdstip t om een bepaalde handeling H 

                                                
92 Zie pag. 31. 
93 Berofsky maakt om die reden onderscheid tussen type en token ability, zie Berofsky, B., op. cit., pag. 37-38. 
94 Zie pag. 28. 
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te verrichten is een term voor de mate van controle die het systeem op dat moment 
heeft over zichzelf binnen het domein D waarin H zich bevindt. De vrijheid om H te 
verrichten is evenredig met de omvang op  t van het relatieve en absolute bereik van 
de zelfcontrole van het systeem zowel in de breedte als in de diepte binnen D. 

 
Definitie AH: Een systeem verricht een handeling H autonoom op tijdstip t dan en 
slechts dan als H het resultaat is van op dat moment door het systeem uitgeoefende 
zelfcontrole én het systeem autonoom is in de zin van definitie AA binnen het domein 
D waarin H valt. 

 
Zoals uit de omschrijvingen van vrijheid en autonomie blijkt, gaat het daarbij niet om absolute 
zaken: een systeem kan meer of minder vrij of autonoom zijn. Tegelijkertijd kunnen de termen 
“vrijheid” en “autonomie” ook gehanteerd worden om aan te geven dat een systeem een bepaald 
minimum aan vrijheid of autonomie zoals in VA en AA omschreven bezit. Dan worden ze dus als 
drempelbegrippen gebruikt.95 Daarbij is het per type systeem verschillend welke mate van 
autonomie zo’n systeem moet hebben om boven de voor dat type systeem vereiste drempel uit te 
komen. Bij een robotarm wordt veel sneller dan bij een mens over autonomie gesproken. 
 En zelfs binnen één systeem, bijv. een mens, kunnen er subsystemen zijn die aan geringere 
eisen van daadwerkelijk uitgeoefende zelfcontrole hoeven te voldoen om als autonoom bestempeld 
te worden, zoals het autonome zenuwstelsel en de daardoor aangestuurde processen. Deze kijk op 
autonomie maakt het ook mogelijk om om te gaan met een radicaal modulaire opvatting van de 
menselijke geest, zoals door P. Carruthers is voorgesteld.96 De diverse subsystemen (modules) 
zouden allemaal tot op zekere hoogte autonoom zijn in de zin van de definitie hierboven, alleen 
zou het per type module kunnen verschillen wanneer we vinden dat hij boven het drempelniveau 
uitkomt en als autonoom bestempeld kan worden. Dat brengt in het geval van de mens soms met 
zich mee dat van dezelfde toestand tegelijkertijd kan worden gezegd dat hij autonoom wordt 
voortgebracht door een actor – zolang de vraag is of die toestand niet door de omgeving, maar 
door een subsysteem binnen de actor wordt gegenereerd dat als autonoom beschouwd kan worden 
– én dat de actor de toestand niet autonoom voortbrengt – als de vraag is of die toestand op 
systeemniveau aan voldoende zelfcontrole onderworpen is om aan de op dat niveau geldende 
zwaardere eisen voor autonomie te kunnen voldoen. Zo wordt een reflex enerzijds autonoom door 
(een subsysteem in) mij niet door, maar wel in reactie op mijn omgeving tot stand gebracht, maar 
gaat het daarbij toch niet om een autonome handeling van mij. 
 De autonomie van een systeem is noodzakelijkerwijs beperkt, als was het alleen maar omdat 
niet vanuit elke (verzameling) toestand(en) binnen een systeem een overgang mogelijk is naar elke 
willekeurige andere (verzameling) toestand(en). En er zijn, zoals ik zojuist al opmerkte, vaak 
allerlei subsystemen die een betrekkelijk geringe mate van zelfcontrole hebben. Een systeem heeft 
altijd maar een beperkte informatieverwerkingscapaciteit, zodat op enig moment steeds maar een 
klein deel van alle mogelijke toestanden van dat systeem in het kader van het uitoefenen van 
zelfcontrole aan bod kan komen.97 En informatieverwerking kost energie, zodat systemen die 
                                                
95 Ook J. Feinberg wijst op dit onderscheid tussen autonomie als een gradueel begrip en als een drempelbegrip, in: 
Feinberg, J., “Autonomy”, in: Christman, J. (ed), The inner citadel. Essays on Individual Autonomy. Oxford, 1989, pag. 
29-30. 
96 In: Carruthers, P., The Architecture of the Mind. Oxford, 2006. 
97 Zie: Berofsky, B., op. cit., pag. 124: “A fully autonomous agent, no matter how rational, cannot review all his canons 
at once.” Berofsky ziet als reden hiervoor dat elke redenering bepaalde vooronderstellingen heeft, zodat iemand nooit al 
zijn opvattingen tegelijkertijd kan herzien. Dat is juist, maar een tweede reden voor deze beperking is de beperkte 
informatieverwerkingscapaciteit. 
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gekenmerkt worden door een hoge mate van autonomie in de zin van definitie AA, die tot stand 
brengen door alleen daadwerkelijk uitgebreide zelfcontrole uit te oefenen op strategisch gekozen 
momenten en op andere momenten te volstaan met minder vergaande vormen van zelfcontrole98. 
Populair gezegd: ze schakelen indien mogelijk over op de automatische piloot. 
 Toegepast op de mens, ontstaat een complex beeld van een systeem dat bestaat uit diverse 
subsystemen met wisselende graden van autonomie in de zin van AA. Er zijn de lichamelijke 
toestanden die via een meer “eenvoudige” zelfcontrole in de vorm van allerlei terugkoppelings-
effecten de fysieke basis van het systeem in stand houden. Basale fysieke autonomie zou hiervoor 
een geschikte aanduiding zijn. Er is een geheel van deels door erfelijkheid bepaalde, deels door 
opvoeding en ervaring ontwikkelde psychische toestanden (zoals preferenties etc.) en subsystemen 
(modules) die de vanzelfsprekende achtergrond vormen voor een systeem bij het uitoefenen van 
zelfcontrole, maar die zelf minder gemakkelijk via daadwerkelijk uitgeoefende controle bij te 
sturen zijn99. Dat is de basale psychische autonomie. Samen geven de beide vormen van basale 
autonomie een mens een zekere geslotenheid t.o.v. de omgeving, een identiteit, op basis waarvan 
eventueel handelingsautonomie en actorautonomie gerealiseerd kan worden. Als we het over de 
autonomie van een mens hebben, bedoelen we gewoonlijk één van die beide laatste vormen van 
autonomie.100 Interessant is dat biologische soorten onder meer van elkaar kunnen verschillen door 
wat voor de zelfhandhaving is toevertrouwd aan toestanden die binnen de basale autonomie vallen 
en wat aan toestanden die binnen de handelingsautonomie vallen. Zo wordt bij zoogdieren de 
lichaamstemperatuur “automatisch” geregeld, terwijl een slang daarvoor iets moet doen: hij moet 
zorgen dat hij opwarmt door in de zon te gaan liggen. 
 Ik kom nu op een punt uit 1.2.101 Sommige incompatibilisten (bijv. dualisten of degenen die 
menen dat er zoiets is als actorcausaliteit102) zullen bezwaar maken tegen mijn omschrijving van 
autonomie, omdat die ervan uitgaat dat zinnig over autonomie kan worden gesproken binnen een 
door causaliteit beheerst systeem. Zij zullen zeggen dat, aangezien een systeem niet de causale 
factoren kan controleren op basis waarvan op elk moment de systeemtoestanden tot stand komen, 
er binnen een dergelijk systeem nooit echte zelfcontrole kan plaatsvinden, zodat er geen sprake 
kan zijn van autonomie. 
 In antwoord daarop zou ik zeggen dat een systeem met zijn toestanden tot stand komt op 
basis van allerlei causale processen. Het systeem wordt geconstitueerd door die causale processen, 
maar bevindt zich niet op dat niveau. Het gaat erom dat een systeem door een bepaalde organisatie 
van interne causale processen kans ziet voor wat betreft te realiseren toestanden zich tot op zekere 
hoogte een zekere zelfstandigheid te verschaffen t.o.v. de causale processen van de 
systeemomgeving. Kort gezegd: een systeem gebruikt de causale wetten zoals die nu eenmaal zijn 
om zichzelf als het ware los te weken van de omgeving. We moeten daarom kijken op het niveau 

                                                
98 Dat is precies de reden waarom T. Vierkant een onderscheid maakt tussen wat hij noemt “narrative control” en “know-
how control”. Zie: Vierkant, T., “Owning intentions and moral responsibility”, Ethical Theory and Moral Practice 8 
(2005), pag. 514-515. 
99 De redenen daarvoor zijn het argument van Berofsky uit voetnoot 97 en het punt van de prijs in termen van 
energieverbruik bij informatieverwerking uit de vorige alinea. Bovendien is het zo dat bij herziening van bepaalde 
fundamentele psychische toestanden dat in allerlei situaties ertoe zou leiden dat opnieuw bedacht moet worden hoe in het 
licht van die herziening gehandeld moet worden. Maar als wat binnen het bereik van de basale psychische autonomie 
valt, helemaal niet herzien kan worden, dan gaat dat ten koste van de “overall” autonomie van een persoon en hebben we 
met iemand met een rigide karakterstructuur te maken. 
100 Daarbij weegt dus ook mee in hoeverre iemand in staat is tot een (geleidelijke) herziening van wat binnen het bereik 
van zijn basale psychische autonomie valt, zie voetnoot 99. 
101 Zie pag. 6. 
102 Zie: Kane, R., A Contemporary Introduction to Free Will. Oxford, 2005, pag. 40-47. 
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van door de causale processen gerealiseerde systeemtoestanden en hun relaties als we te weten 
willen komen in hoeverre een systeem m.b.t. hoe systeemtoestanden elkaar opvolgen inderdaad 
een zekere mate van zelfstandigheid t.o.v. de omgeving oftewel autonomie heeft.  
 Ik begrijp dat dit argument voor de bedoelde incompatibilisten niet afdoende zal zijn. Maar 
misschien is een compromis mogelijk. Zij zouden wellicht toch met de door mij gegeven definitie 
van autonomie kunnen werken door ervan uit te gaan dat het bij de toestanden van een systeem 
niet persé hoeft te gaan om toestanden die door causale processen tot stand komen (in het geval 
van dualisten) of door aan te nemen dat allerlei systeemtoestanden “spontaan” geactiveerd kunnen 
worden. 
 Een andere mogelijke tegenwerping tegen mijn omschrijving van autonomie zou kunnen zijn 
dat op deze manier wel heel weinig eisen gesteld worden. Berofsky komt, zoals in hoofdstuk 2 
gebleken is, met een hele lijst aan voorwaarden. Zou bijvoorbeeld niet rationaliteit als eis gesteld 
moeten worden? Ik denk van niet, en wel omdat door de eis van daadwerkelijke zelfcontrole die in 
de definitie gesteld wordt, systemen die niet een zekere mate van rationaliteit vertonen, af zouden 
vallen, omdat bij het ontbreken daarvan het handhaven van een redelijke hoeveelheid zelfcontrole 
onmogelijk is. Een systeem dat at random werkelijkheidsrepresentaties over de omgeving vormt, 
zal zich niet lang kunnen in stand kunnen houden! En met mijn definitie is vanzelf zeker dat er 
voldaan wordt aan Berofsky’s voorwaarde van procedurele onafhankelijkheid, omdat er ook 
daadwerkelijke zelfcontrole plaats moet vinden op het niveau van de hogere orde toestanden 
waarvan Berofsky de onafhankelijkheid via procedurele onafhankelijkheid wil garanderen. 
 
3.2.6 Een paar voorbeelden 
 
Een paar voorbeelden helpen misschien om het bovenstaande wat abstracte verhaal te verhelderen. 
Neem het voorbeeld van een ruimtevaartuig: stel dat we een ruimtevaartuig richting Jupiter willen 
sturen. Dan zal dat de planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter moeten passeren, waardoor het 
wellicht bij een botsing met een brok steen beschadigd zou kunnen worden. Voorzichtig geworden 
door diverse mislukkingen van Marsmissies van de Nasa besluiten we daarom ons ruimtevaartuig 
een zekere mate van controle over zichzelf te geven, waardoor het zelf zijn koers kan bijstellen in 
het geval van een dreigende botsing. Het zou geen zin hebben om te proberen om dat vanaf de 
aarde te doen, omdat een signaal naar het ruimtevaartuig zolang onderweg is dat na het ontdekken 
van de mogelijkheid van een botsing het te laat zou kunnen zijn om nog in te grijpen103. 
 We zouden dan ons ruimtevaartuig eens per zoveel tijd de omgeving kunnen laten scannen 
naar rondzwevende brokken steen. Volgens een ingebouwde procedure zou de boordcomputer 
aan de hand van deze input de afstand tot en de koers van eventuele brokken steen kunnen 
bepalen, alsmede de kans op een botsing en de koerscorrectie die nodig is om die te vermijden, 
waarna voor een bepaalde actie gekozen zou kunnen worden. Welke selectieprocedures hierbij aan 
bod komen, welke preferenties een rol spelen ligt, evenals de meeste van de hierbij betrokken 
werkelijkheidsrepresentaties, vast. Alleen de werkelijkheidsrepresentaties die betrekking hebben op 
de positie van eventuele brokken steen en de benodigde koerscorrectie vallen binnen het bereik 
van de daadwerkelijk uitgeoefende zelfcontrole van het ruimtevaartuig. Dus er is enige autonomie, 
maar die is beperkt. 

                                                
103 Voor alle duidelijkheid: het betreft hier een door mij verzonnen voorbeeld. In hoeverre dit soort zaken werkelijk een 
rol spelen bij het uitvoeren van een ruimtevlucht, weet ik niet. Het gaat me nu erom iets duidelijk te maken over het idee 
van controle over zichzelf. 
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 We zouden de zelfcontrole van ons ruimtevaartuig kunnen uitbreiden door dat wat zojuist 
meer op de achtergrond lag, de gebruikte selectieprocedures, preferenties en werkelijkheids-
representaties voor zover die in de selectieprocedures verondersteld worden, binnen het bereik van 
de zelfcontrole te brengen. Zo zouden we het een selectieprocedure S kunnen geven die kiest uit 
twee mogelijke clusters van selectieprocedures en de erbij behorende preferenties en 
werkelijkheidsrepresentaties, C1 en C2. C1 brengt bijvoorbeeld een wat ruimer afstand houden tot 
eventuele objecten in de omgeving met zich mee, terwijl C2 een hogere frequentie van scannen met 
zich meebrengt, naast een op kortere afstand passeren van voorwerpen. S kiest, zolang uit de 
resultaten van het scannen van de omgeving een vrij geringe dichtheid van planetoïden blijkt, voor 
C1, maar bij een hoge dichtheid van planetoïden voor C2. Daarmee hebben we het bereik van de 
daadwerkelijke zelfcontrole  van ons ruimtevaartuig in de diepte uitgebreid104 en is dus ook de 
autonomie vergroot. En als we dan nog tijd en geld over hebben, zouden we de autonomie verder 
kunnen vergroten door het bereik van de zelfcontrole nóg verder in de diepte uit te breiden, 
bijvoorbeeld door een selectieprocedure in te bouwen die aan de hand van de resultaten van een 
aantal selectieprocedures die de plaats van S kunnen innemen, bekijkt welke het beste gekozen zou 
kunnen worden. Enzovoorts. Ook zouden we de autonomie kunnen vergroten door het bereik van 
de zelfcontrole van onze satelliet in de breedte uit te breiden, misschien door hem zelf allerlei 
zaken te laten afhandelen waarvoor nu vanaf de aarde instructies worden gegeven. 
 Maar het moet natuurlijk niet te gek worden. Hoeveel controle over zichzelf we ons 
ruimtevaartuig ook willen geven, we zullen toch altijd willen dat bepaalde fundamentele 
preferenties overeind blijven, zoals bijv. de "voorkeur" van het ruimtevaartuig om zichzelf intact te 
houden en het "voornemen" om naar Jupiter te gaan. We zouden wel heel vreemd opkijken als 
onze satelliet zich plotseling in een suïcidale bui op een planetoïde zou storten of ineens op het 
idee kwam om bij nader inzien maar naar Saturnus te gaan in plaats van naar Jupiter! 
 Een tweede voorbeeld: het geval van de vrijwillig verslaafde, de onvrijwillig verslaafde en de 
“wanton” verslaafde van Frankfurt105. De wanton verslaafde heeft geen preferenties m.b.t. zijn 
eerste orde verlangens. Zijn daadwerkelijk uitgeoefende zelfcontrole is daarom doorlopend in de 
diepte beperkt. Vandaar dat hij volgens mijn definitie niet als in grote mate autonoom gezien kan 
worden. De vorming van een tweede orde preferentie m.b.t. zijn eerste orde verlangens (hij geeft 
er de voorkeur aan geen drugs te wensen) door de onvrijwillig verslaafde kan geïnterpreteerd 
worden als een mislukte poging zelfcontrole uit te oefenen over zijn eerste orde wensen. Zijn 
autonomie is dan beperkt, maar niet zó beperkt dat hij zelfs geen zelfcontrole meer kan uitoefenen 
op het gebied van het vormen van een preferentie m.b.t. wat eigenlijk het beste zou zijn om te 
willen. Maar de situatie van de onvrijwillig verslaafde kan ook zó geïnterpreteerd worden dat het 
bij de vorming van de tweede orde preferentie helemaal niet gaat om een werkelijk inzicht in wat 
het beste zou zijn om te willen, maar om een poging het zelfbeeld in overeenstemming te houden 
met lang geleden geïncorporeerde normen. In dat geval is de autonomie nog wat beperkter, maar 
omvat de zelfcontrole nog wel toestanden binnen het domein van het zelfbeeld. 
 Uit dit voorbeeld blijkt al dat het soms ingewikkeld kan zijn om vast te stellen in welke mate 
iemand autonoom is. Ook als de vraag beantwoord is waaruit autonomie eigenlijk bestaat, dan is 
er dus nog steeds een epistemologisch probleem: hoe weten we in welke mate iemand autonoom 
is? De enige manier om die vraag te beantwoorden is door langdurige en zorgvuldige observatie 
van iemand. Dat geldt ook voor de situatie van de vrijwillig verslaafde. Er is behoorlijk wat kennis 
voor nodig om te kunnen vaststellen of het inderdaad gaat om iemand die zijn verslaving zelf wil of 

                                                
104 Ik realiseer me dat ik me hiermee ongetwijfeld ver van de praktijk verwijder, maar nogmaals, het gaat me erom het 
idee van controle over zichzelf te verhelderen. 
105 Frankfurt, H.G., loc. cit., pag. 68 en 74. 
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dat zijn hogere orde preferenties etc. geheel of gedeeltelijk gecorrumpeerd zijn door zijn 
verslaving. 
 Bij het oplossen van de epistemologische vraag zijn er bepaalde zaken waarop gelet kan 
worden die signaalwaarde hebben voor het ontbreken of het bestaan van autonomie. Wanneer 
iemand bijvoorbeeld onder een enorme diversiteit aan omstandigheden steeds weer hetzelfde 
gedrag vertoont (zoals de koopverslaafde), dan zou dat een teken kunnen zijn dat er sprake is van 
een geringe mate van zelfcontrole. Of omgekeerd, als iemand in in de relevante opzichten gelijke 
omstandigheden in staat is om de ene keer voor een ander soort gedrag te kiezen dan de andere 
keer, dan is dat een eerste voorzichtige aanwijzing dat hij over enige mate van autonomie 
beschikt106. Zoals ik bij punt (3) op pagina 27 en 28 al heb opgemerkt, zie ik ten minste een deel 
van de voorwaarden voor autonomie die Berofsky noemt meer als manieren om de 
epistemologische vraag op te lossen. Zo is het steeds weer los kunnen laten van het verleden ook 
een eerste aanwijzing voor het bestaan van een redelijke mate van autonomie. 
 
3.2.7 Een vergelijking met andere theorieën 
 
Hoe doet de hier gegeven definitie van autonomie het als we hem op mensen toepassen in 
vergelijking met de omschrijvingen in andere theorieën? Een eis was107 dat de hier gegeven 
omschrijving immuun moest zijn voor de nadelen die met de in hoofdstuk 2 beschreven theorieën 
samenhangen. Ik bespreek hier vanwege de beschikbare ruimte alleen de voornaamste bezwaren, 
die zich bij diverse theorieën voordeden. 
 Een belangrijk bezwaar is dat veel ervan de mogelijkheid openlaten dat 2e orde oordelen of 
volities zelf op hun beurt door beïnvloeding buiten de controle van de actor om tot stand zouden 
kunnen zijn gekomen. Doordat in mijn definitie van autonomie de eis gesteld wordt dat dergelijke 
oordelen ook onder de daadwerkelijke zelfcontrole van de actor moeten vallen, geldt dit bezwaar 
hier niet. 
 Een ander punt is dat diverse theorieën leiden tot de gedachte van een “eigenlijk”zelf. 
Daarvan is bij de hier gehanteerde definitie ook geen sprake: alle toestanden die zich binnen een 
systeem voordoen, vallen binnen het zelf. 
 Sommige theorieën leggen te veel de nadruk op de rol van het cognitieve bij het handelen. 
Dat is bij autonomie in de zin van definitie AA niet het geval: zoals ik op pagina 37 stelde, laat de 
definitie toe dat autonomie samengaat met periodes van op de automatische piloot handelen. En 
bovendien heb ik op pagina 33 de aandacht gevestigd op de rol die emoties bij onder meer 
beslissingsprocedures kunnen spelen. 
 Een andere eis was dat de hier gegeven definitie in staat moest zijn eventuele plausibele 
elementen in andere theorieën te verklaren. En ook dat is inderdaad het geval. Om maar eens wat 
voorbeelden te noemen: een logisch gevolg van de definitie is dat mensen niet alleen eerste, maar 
ook hogere orde preferenties hebben. Ook laat de definitie zien dat omgevingsinvloeden binnen 
een persoon samen kunnen gaan met autonomie: alles wat nodig is dat toestanden die aanvankelijk 
onder invloed van de omgeving tot stand zijn gekomen, zich binnen het bereik van de 
daadwerkelijk uitgeoefende controle van een actor bevinden. En autonomie wordt hier ook niet 
beperkt tot het domein van het morele handelen. 
 Kortom, een confrontatie met de eerder behandelde theorieën hoeft zeker niet in het nadeel 
van de hier gegeven visie op autonomie uit te pakken. Daar staat bovendien een heel groot 

                                                
106 Ackoff, R.L. en F.E. Emery, op. cit., pag. 31: “a purposeful system is one that can change its goals in constant 
environmental conditions.......It thus displays will.” 
107 Zie pag. 29. 
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voordeel tegenover: er wordt voor allerlei mogelijk systemen één kernbetekenis aangegeven van 
autonomie. Een ander voordeel is dat de definitie niet veronderstelt dat zelfcontrole persé via het 
bewustzijn moet verlopen. De hier geboden opvatting van autonomie is verenigbaar met ideeën als 
die van Dijksterhuis en Wegner, die menselijk gedrag opvatten als in belangrijke mate aangestuurd 
vanuit het onbewuste en voor het bewuste slechts een bescheiden rol reserveren.108 
 Hiermee sluit ik het gedeelte over autonomie als zelfcontrole af. Nog even terug naar de 
uitspraak van van Persie uit het begin van hoofdstuk 2. In het licht van de definitie van autonomie 
als zelfcontrole moet zijn uitspraak zo geïnterpreteerd worden dat hij is geworden wie hij is 
dankzij daadwerkelijk uitgeoefende controle met het oog op een door hemzelf gewenste 
eindtoestand. Maar als hij het zo gezegd had, had de uitspraak waarschijnlijk de krant niet 
gehaald..... Natuurlijk is het voorgaande erg schetsmatig en zou er nog van alles verder uitgewerkt 
moeten worden. Niettemin is hiermee een antwoord op vraag (1a) van pag. 6 gegeven dat 
voldoende is om vraag (1b) te kunnen beantwoorden, waarin het gaat om wat het principe van 
respect voor autonomie van ons vraagt. Daarover gaat het hierna. 
 
3.3 Het principe van respect voor autonomie 
 
Zoals op pag. 4 al gesteld is, vraagt het principe van respect voor autonomie (prima facie109) van 
ons om personen hun leven te laten leiden zoals zij dat zelf willen. “Respect voor autonomie 
betekent.....respect voor de keuzen die mensen zelf maken ten aanzien van hun eigen leven en 
levensinrichting...”110 In het licht van definitie AA betekent het dat wij respecteren dat de bij het 
proces van daadwerkelijke uitoefening van zelfcontrole betrokken (systeem)toestanden door 
selectie door de actor en dankzij beïnvloeding van die actor door zichzelf tot stand komen. 
 Er zit een passieve en een actieve kant aan het principe van respect voor autonomie.111 De 
passieve kant vraagt dat wij niets doen dat het relatieve of absolute bereik van de daadwerkelijk 
door iemand uitgeoefende zelfcontrole beperkt. De actieve kant brengt met zich mee dat wij doen 
wat mogelijk is om de autonomie van  mensen te bevorderen, bijvoorbeeld door hen van de juiste 
informatie te voorzien in het licht waarvan zij op een zodanige manier hun 
werkelijkheidsrepresentaties en preferenties etc. kunnen aanpassen of vormen dat op basis daarvan 
daadwerkelijk zelfcontrole uitgeoefend kan worden. 
 Gezien de relatie tussen de definities van vrijheid en autonomie zou dit ook zo gesteld kunnen 
worden dat de passieve kant van ons vraagt iemands vrijheid niet in te perken, terwijl de actieve 
kant van ons vraagt die vrijheid zo groot mogelijk te maken. Maar zo gezien zouden we beter over 
het principe van respect voor vrijheid spreken. Dat is een aanwijzing dat hiermee nog niet alles 
onder woorden is gebracht wat het principe van respect voor autonomie vergt. Dat vraagt naast 
het respecteren van vrijheid dat wij de persoonlijkheid respecteren die een medemens dankzij zijn 
autonomie van zichzelf heeft gemaakt. Populair gezegd: je moet van iemand niet iemand anders 
willen maken. Van Persie is nu eenmaal geen Robben. Een belangrijke manier om dat respect voor 
iemands persoonlijkheid te tonen is weer het respecteren van iemands vrijheid. Tot zover vraag 
(1b). Nu eerst de vraag naar de aard van reclame (1c) en de beïnvloeding erdoor (1d). Daarover 
gaat het volgende hoofdstuk. 

                                                
108 In: Wegner, D., The Illusion of Conscious Will. Londen, 2002, en: Dijksterhuis, A., Het slimme onbewuste. Denken 
met gevoel. Amsterdam, 2007. 
109 Er kunnen uiteraard redenen zijn om iemands autonomie niet te respecteren, bijv. als hij de autonomie van een ander 
op ontoelaatbare wijze aantast of als er andere morele principes in het geding zijn. 
110 Willigenburg, T. van, A. van den Beld et al., op. cit., pag. 39. 
111 Ibid., pag. 39-40. 
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Reclame en de werking ervan 

4.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk gaat het eerst in 4.2.1 over wat hier onder reclame(uitingen) verstaan wordt 
(vraag (1c)112). Vervolgens wordt in 4.2.2 en 4.2.3 reclame in de context van (massa)-
communicatie gezet, waarna in § 4.3 ter beantwoording van vraag (1d) wordt bekeken welke 
technieken theoretisch gesproken de werking van reclame verklaren. 
 
4.2 Reclame 
 
4.2.1 Een definitie 
 
Reclameuitingen zijn individuele gevallen van reclame. Maar wat is reclame? Enige begrenzing van 
wat daaronder verstaan moet worden is wenselijk. De term “reclame” kan immers heel verschillend 
worden opgevat. Zo worden kleinere advertenties van particulieren in een krant soms in de 
volksmond ook als reclame beschouwd. En wat door insiders niet als reclame wordt gezien, wordt 
door buitenstaanders vaak wel als zodanig opgevat, zoals bij sponsoring.113 En soms worden ook 
publiciteitscampagnes door de overheid “overheidsreclame” genoemd. 
 Zoals ik op pag. 3 al heb aangegeven, beperk ik mij hier tot de commerciële reclame. Een 
plaatsbepaling helpt om tot een zekere afpaling te komen. Reclame is een element van wat wel de 
“marketing mix” wordt genoemd, het geheel van activiteiten dat ondernomen wordt om het 
product van een bedrijf te verkopen.114 Een onderdeel daarvan is, naast Product (verpakking, 
kwaliteit etc.), Prijs, en Plaats (modale of exclusieve winkels) de Promotie, het geheel van 
verkoopstimulerende technieken waar reclame deel van uitmaakt. Doorgaans worden die 
aangeduid met de term “marketing-communicatietechnieken”. Naast reclame horen daar onder 
meer ook elementen als sponsoring en public relations bij. 
 Tegen de achtergrond hiervan is een geschikte definitie die van Floor en van Raaij115: 
 

Reclame is door een adverteerder betaalde informatie in massamedia over 
producten, diensten, organisaties en ideeën, met als doel kennis, attitude en mogelijk 
het gedrag van de doelgroep (handel, consumenten of andere afnemers) in een voor 
de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. 

 
Ik teken hierbij aan dat het mij in wat volgt gaat om op consumenten gerichte reclame. Twee 
punten die uit deze definitie naar voren komen, zijn de moeite van het vermelden waard: Reclame 
is communicatie. Dat wil zeggen dat het zinnig is om kort iets over communicatie en de werking 
ervan te zeggen. Dat gebeurt in 4.3.1. Reclame is massamediaal. Vandaar dat ik in 4.3.2 stilsta bij 
theorievorming over massamedia. 
 
4.2.2 Communicatie 
 
Fiske definieert communicatie als “sociale interactie door middel van boodschappen” en merkt op 

                                                
112 Zie pag. 6 en pag. 8. 
113 Fauconnier, G. en A. v.d. Meiden, op. cit., pag. 11. 
114 Keegan, W.J., S.E. Moriarty et al., Marketing. New Jersey, 1992, pag. 5. 
115 Floor,K. en W.F. v. Raaij, Marketing-communicatiestrategie. Houten, 1995, pag. 23. 
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dat er twee belangrijke stromingen in de studie van communicatie zijn te onderscheiden, waarvan 
de ene met een procesmodel van communicatie werkt en de andere met een semiotisch model.116 
Het procesmodel ziet communicatie als het verzenden van boodschappen. Dit begint met een 
zender, die besluit welke boodschap hij wil verzenden. Die boodschap wordt met behulp van een 
medium gecodeerd tot een signaal, dat via een kanaal de ontvanger bereikt, die de boodschap weer 
decodeert. Alles wat buiten de intentie van de zender om aan het signaal wordt toegevoegd tussen 
het verzenden en ontvangen, is ruis. In het geval dat ik mijn vrouw wil meedelen dat ik van haar 
houd, wordt die boodschap door mij als  zender via het medium van mijn stem gecodeerd tot 
geluidsgolven – het kanaal – die mijn vrouw als ontvanger via het gehoor decodeert tot de door 
mij bedoelde boodschap, die hopelijk gunstig ontvangen wordt. Zou er tegelijk met het uitspreken 
van mijn boodschap een vrachtauto langsrijden, dan worden de geluidsgolven die daardoor 
veroorzaakt worden vermengd met mijn boodschap en ontstaat ruis. Kortom, het procesmodel is 
een sterk lineair model, waarin veel aandacht bestaat voor de intentie van de zender: de boodschap 
is wat de zender wil overdragen. Een belangrijke vraag voor het procesmodel is ook hoe 
miscommunicatie mogelijk is en in welke stadia van het communicatieproces oorzaken daarvoor 
gevonden kunnen worden. Van het procesmodel 
bestaan een aantal varianten.117 

De semiotische stroming heeft veel aandacht 
voor de manier waarop betekenissen tot stand 
komen en uitgewisseld worden. Centraal staat de 
rol van boodschappen, of teksten, in onze cultuur. 
Een boodschap is een uit tekens samengesteld 
geheel dat betekenis produceert door interactie 
met een ontvanger, die daarbij zijn eigen culturele 
achtergrond en betekenissen inbrengt. De zender 
staat in deze visie minder centraal: hij staat in een 
relatie tot de tekst die meer te vergelijken is met 
die van de ontvanger, omdat hij ook deel uitmaakt van een cultuur en zodoende met een vooraf 
gegeven geheel aan betekenissen te maken heeft. Er is geen sprake van een lineair proces, maar 
van een dynamische structuur waarin betekenissen centraal staan en waarvan de elementen elkaar 
voortdurend beïnvloeden (zie de afbeelding hierboven). 
 Het is van belang dit onderscheid in gedachten te houden bij het bestuderen van de werking 
van reclame. Een interpretatie van reclame in het kader van het ene of het andere model van 
communicatie kan nogal wat uitmaken voor de macht die reclame wordt toegedicht. Als het 
inderdaad zo is dat, zoals Fiske zegt118, de beide benaderingen als complementair gezien moeten 
worden en naast elkaar gehanteerd dienen te worden, dan brengt dit met zich mee dat de macht 
van reclamemakers beperkt wordt doordat ook zij maar één speler zijn in de zojuist geschetste 
dynamische structuur. 
 
4.2.3 Massamedia 
 
Reclame werkt via de massamedia en richt zich dus op de massa, een sociaal geheel dat uit grote 
aantallen mensen bestaat die wijd verspreid zijn. Het betreft een heterogeen collectief zonder 
duidelijke identiteit waarvan de leden elkaar niet kennen. Massacommunicatie wordt gekenmerkt 
                                                
116 Fiske, J., Introduction to communication studies. Londen, 1993, pag. 2-4. 
117 Ibid., pag. 6 – 37. 
118 Ibid., pag. 4. 
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door grootschaligheid en eenzijdigheid van de communicatiestroom. Het heeft een onpersoonlijk 
karakter en een gestandaardiseerde inhoud.119 Dit beeld van massacommunicatie is aan het 
veranderen door de opkomst van onder meer het Internet. Zo is er daar sprake van interactiviteit 
tussen zender en ontvanger. Van Wijk stelt op grond daarvan dat massacommunicatie het best 
omschreven kan worden als “openbare communicatie.”120 
 In lijn met de hiervoor beschreven twee stromingen in de studie van communicatie in het 
algemeen, ziet McQuail bij de studie van massacommunicatie een dominant en een alternatief 
paradigma.121 Het dominante paradigma gaat uit van het procesmodel van communicatie. Het 
alternatieve paradigma is een los geheel dat een aantal varianten kent: 
(1) Een ritueel of expressief model. De nadruk ligt in dit model meer op communicatie vanwege 

het plezier dat eraan beleefd kan worden, niet op geïntendeerde effecten zoals bij het 
dominante paradigma. 

(2) Een publiciteitsmodel, waarbij ervan wordt uitgegaan dat media erop uit zijn om de aandacht 
van een publiek gevangen te houden, dit omdat ze daar zelf rechtstreeks geld aan kunnen 
verdienen en omdat ze zo meer reclamegeld kunnen binnenhalen. Het belang van de inhoud van 
de communicatie beperkt zich hier tot het vermogen de aandacht gevangen te houden. 

(3) Een receptiemodel, dat de constructie van betekenis in belangrijke mate bij de ontvanger van 
een boodschap lokaliseert. 

De eerste en met name de derde benadering sluiten aan bij de semiotische stroming (zie 4.3.1). 
 In de loop van de geschiedenis van het onderzoek van massamedia is een verschuiving te 
constateren van het procesmodel in de richting van het alternatieve paradigma. In de eerste fase 
wordt uitgegaan van de almacht van de media. De verzamelnaam voor de theorieën uit deze fase is 
“one-step-flow-theory”, die media voorstelt als een soort injectienaalden die hun boodschap 
inspuiten bij passieve ontvangers. In de tweede fase wordt dit beeld onder invloed van 
sociologische studies genuanceerd: de communicatiestroom loopt van de massamedia naar 
opinieleiders, en dan van de opinieleiders naar de rest van het publiek (“two-step-flow-theory”). 
De macht van de media bleek minder groot te zijn dan eerst werd gedacht. In de derde fase kwam 
er meer aandacht voor de rol van de ontvanger. Een belangrijke groep theorieën in deze fase kan 
worden aangeduid met de term “uses-and-gratifications-approach”: centraal stond daarin het 
gebruik dat ontvangers maakten van de media, zoals voor ontspanning of als middel om status te 
krijgen. Het besef dat de macht van de media beperkt was, drong nog verder door doordat 
duidelijk werd dat massamedia moeten functioneren in een sociale context met een zelfstandige 
dynamiek. In de vierde fase ontstond een hernieuwde aandacht voor de macht van de media: 
daaraan werd wel degelijk een bepaalde macht toegedicht, bijvoorbeeld doordat ze de 
maatschappelijke agenda kunnen bepalen. Fase vijf heeft veel aandacht voor de opkomst van de 
nieuwe media zoals Internet en de daarmee samenhangende mogelijkheden van interactiviteit.122 
 De diversiteit aan theorieën die zich met de massamedia bezighouden, onderstreept nog eens 
het belang van de opmerking die ik aan het einde van 4.2.2 maakte. Ter illustratie van mijn 
opmerking daar over de soms maar beperkte macht van reclame kan dienen wat Fiske vertelt over 
het verschijnsel van “proletarian shopping”: mensen die te weinig geld hebben om iets te kopen en 
uitsluitend naar een winkel gaan om van de aanblik van producten in de etalages te genieten. Ook 
reclame op televisie wordt volgens hem door proletarian shoppers louter voor amusement 

                                                
119 McQuail, D., Mass Communication Theory. An introduction. Londen, 1994, pag. 36-39. 
120 Wijk, K. van, De media-explosie. Trends en issues in massacommunicatie. Schoonhoven, 2001, pag. 52. 
121 McQuail, D., op. cit., pag. 41-54. 
122 Wijk, K. van, op. cit., pag. 106-149. 
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gebruikt.123 Dat maakt nog eens duidelijk dat mensen zo hun eigen agenda hebben bij het gebruik 
dat ze van massamedia maken. Met deze kanttekening in gedachten, kunnen we nu gaan kijken 
welke technieken reclamemakers ten dienste staan bij hun pogingen om ons te beïnvloeden. 
 
4.3 Reclamewerking 
 
4.3.1 De kracht van herhaling 
 
J. O’Shaughnessy en N.J. O’Shaughnessy merken in het voorwoord bij hun boek Persuasion in 
Advertising op dat effectieve reclame bijna altijd persuasieve reclame is. “...and advertising that 
does not seek to persuade.....is really missing an opportunity.”124 Ik gebruik hierna hun 
behandeling van persuasieve technieken om mijn overzicht van de manieren waarop reclame 
beïnvloedt te structureren. De door hen behandelde technieken vergelijk ik in diverse gevallen met 
de bespreking ervan in andere literatuur over de werking van reclame. Zo ontstaat een redelijk 
beeld van de theorievorming op dit terrein. 
 Maar ik begin hier met een beïnvloedingstactiek die de beide zojuist genoemde auteurs niet  
als persuasief beschouwen. Dit omdat de persuasieve kracht van de reclameboodschap niet 
ontstaat door de inhoud en vormgeving van de boodschap, maar door frequente herhaling ervan. 
Soms vertrouwen reclamemakers er gewoon op dat het vaak geconfronteerd worden met een 
reclameboodschap voldoende is om de houding en/of het gedrag van mensen te beïnvloeden. Dat 
dit zo is, wordt ondersteund door tests waarbij bijv. blijkt dat proefpersonen pasfoto’s mooier 
vonden naarmate ze ze vaker hadden gezien.125 Herhaalde confrontatie met een reclameboodschap 
leidt ertoe dat iemands houding t.o.v. het gepresenteerde product positiever wordt. “Familiarity 
breeds attraction, liking, and even ‘truth’”126, het zogenaamde “repeated exposure effect”. 
 Natuurlijk kan herhaalde confrontatie met een reclameboodschap ook tot irritatie leiden. Maar 
het blijkt dat dergelijke effecten al na een week wegebben en dat dan tóch een positievere houding 
t.o.v. het product is ontstaan. Toch zijn reclamemakers ervoor op hun hoede dat zeer frequente 
confrontatie met bijv. een advertentie tot “wear-out” (irritatie) kan leiden. Er wordt dan weer 
geprobeerd dat te voorkomen door kleine variaties aan te brengen in de reclameuiting. Het succes 
van deze strategie blijkt af te hangen van de mate waarin iemand betrokken is bij het product waar 
het om gaat. Betrokkenheid is “de belangstelling van een persoon voor een domein van 
samenhangende verschijnselen, objecten en activiteiten die in nauwe relatie staan tot de 
belangrijkste normen en waarden van deze persoon.”127 Betrokkenheid kent twee componenten: 
intensiteit en richting (iemand kan zowel in positieve als in negatieve zin bij iets betrokken zijn). 
Bij mensen met een lage betrokkenheid leiden kleine variaties in een reclameboodschap ertoe dat 
wear-out wordt voorkomen. Maar sommige reclamemakers vertrouwen dus niet (alleen) op de 
kracht van herhaling en hanteren bepaalde persuasieve technieken. Daarover nu meer. 
 
4.3.2 Overreding: definitie en achtergronden 
 
O’Shaughnessy en O’Shaughnessy definiëren overreding als “het proces van trachten het belang 

                                                
123 Fiske, J., Television Culture. Londen, 1987, pag. 262-263. 
124 O’Shaughnessy, J. en N.J. O’Shaughnessy, Persuasion in Advertising. Londen, 2004, pag. ix. 
125 Pratkanis, A. en E. Aronson, Age of Propaganda. The Everyday Use and Abuse of Persuasion. New York, 2001, 
pag. 181. 
126 Ibid., pag. 180. 
127 Pieters, R. en W.F. v. Raaij, Reclamewerking. Leiden, 1992, pag. 87. 
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van de waarden, wensen, overtuigingen en handelingen van anderen aan te passen of te 
veranderen.”128 Overreding is een vorm van beïnvloeding, maar lang niet alle beïnvloeding betreft 
overreding. Beïnvloeding kan per ongeluk plaatsvinden, terwijl overreding altijd veronderstelt dat 
iemand (A) opzettelijk probeert de waarden, overtuigingen en handelingen van een ander (B) te 
beïnvloeden in een door A gewenste richting. Een ander verschil tussen beïnvloeding en overreding 
is dat voor beïnvloeding vertrouwen niet persé nodig is, maar voor overreding wel. Dat laatste 
heeft gevolgen voor reclame: “Advertising....must engender trust to be effective.”129 Overreding is 
ook wat anders dan het bewerkstelligen van inschikkelijkheid door dwang of materiële beloning. 
Dwang leidt hoogstens tot minimale en materiële beloning slechts tot tijdelijke inschikkelijkheid. 
 Mensen willen graag bevestiging krijgen voor hun waarden en overtuigingen van voor hen 
belangrijke personen. Reclame waarin een product geassocieerd wordt met waardering door 
anderen, wordt daarom eerder geaccepteerd. Aan de ene kant willen mensen graag overgaan tot 
acceptatie, want zo wordt de met afwijzing samenhangende negatieve emotie vermeden. Aan de 
andere kant heeft iedereen met zijn geheel van overtuigingen en preferenties samenhangende 
“schilden” tegen overreding. Er zijn twee groepen schilden te onderscheiden: 
(1) Externe schilden, zoals het behoren tot een bepaalde cultuur of sociale klasse of het gebruiken 

van een bepaalde groep als referentiegroep. Ook bepaalde sterk emotioneel gekleurde 
ervaringen kunnen bijdragen aan het bestaan van een schild. 

(2) Interne schilden, en wel het geheel van iemands overtuigingen, waarden, en emoties, kortom: 
iemands perspectief. 

Het zal duidelijk zijn dat er een verband is tussen de beide groepen: het behoren tot een bepaalde 
cultuur vormt in belangrijke mate iemands perspectief, evenals het horen tot een bepaalde klasse. 
Het gebruiken van een groep als (positieve) referentiegroep houdt in dat een individu het gedrag 
en de overtuigingen binnen die groep gebruikt als richtlijn voor zijn gedrag en overtuigingen, zodat 
ook in dit geval zijn perspectief mede gevormd wordt door dat van de referentiegroep. 
 Naast het perspectief waarvan zojuist sprake was, dat we het beste iemands overall 
perspectief kunnen noemen, heeft iemand een veelheid aan perspectieven op allerlei concrete 
zaken. De activering van dergelijke perspectieven varieert van moment tot moment, afhankelijk 
van de context waarin hij moet functioneren. Ook deze perspectieven hangen samen met iemands 
cultuur, sociale klasse enz. Pieters en van Raaij gebruiken hiervoor de term schema, waaronder zij 
netwerken van associaties rond een object, persoon, idee, merk, product of situatie verstaan130. 
 Het is van groot belang voor mensen die iemand willen overreden – en dus ook voor 
reclamemakers – dat ze rekening houden met iemands perspectief op de zaak waarvoor ze 
aandacht vragen. Een reclameboodschap die niet de indruk wekt dat het perspectief van de 
reclamemaker hetzelfde is als dat van de consument, loopt het gevaar op diens externe en/of 
interne schild af te ketsen. Het is dan toch mogelijk dat schild te omzeilen door iemands 
perspectief  op een bepaalde zaak te veranderen door die zaak op een nieuwe manier met het 
overall perspectief van de persoon in kwestie in verband te brengen (“reframen” ofwel een “spin” 
aan iets geven). Zo benadrukken milieuactivisten vaak het belang van het beschermen van het 
regenwoud door te wijzen op de aanwezigheid daar van geneeskrachtige planten. 
 Het feit dat vaak iemands perspectief veranderd moet worden door aan te sluiten bij diens 
overall perspectief, maakt begrijpelijk waarom emoties een belangrijke rol spelen in 
reclameuitingen. “Anything that impacts our core concerns or values has the potential to stir the 

                                                
128 O’Shaughnessy, J. en N.J. O’Shaughnessy, op. cit., pag. 5. 
129 Ibid., pag. 6. 
130 Pieters, R. en W.F. v. Raaij, op. cit., pag. 36. 
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emotions....”131 Een veelheid aan middelen staan de reclamemaker ter beschikking om een publiek 
te overreden, zoals: 
(1) Het “strategisch” presenteren van statistisch bewijs, waardoor de betekenissen die eruit 

afgeleid worden, veranderen en dikwijls een meer emotionele lading krijgen. 
(2) Het gebruik van verhalen is geschikt om emotionele betrokkenheid op te roepen en is 

tegelijkertijd een goede manier om allerlei informatie samenhang te geven, zodat het 
onthouden ervan bevorderd wordt. 

(3) Een goed gekozen beschrijving: consumenten zijn geneigd te reageren op basis van de termen 
die gebruikt worden om een product te beschrijven. Een geschikte term (“anti-aging”) kan, 
doordat een verbinding gelegd wordt met belangrijke waarden, sterke emoties oproepen en 
iemands perspectief en perceptie beïnvloeden. 

(4) Visueel bewijs: foto’s hebben soms meer impact dan woorden. 
(5) Vergelijkingen en classificatie: een geschikte vergelijking kan ertoe leiden dat iets in een geheel 

nieuw perspectief wordt geplaatst. En door iets in een bepaalde categorie onder te brengen, 
krijgt het als vanzelf de eigenschappen toegedicht die bij die categorie horen. 

(6) Zelfoverreding: door iemand ertoe te brengen erover te fantaseren hoe het zou zijn om een 
product te gebruiken, kan hij zichzelf van de aantrekkelijkheid ervan overtuigen. Een variant is 
om mensen vragen over een product te laten beantwoorden, waardoor ze als vanzelf over de 
voordelen van het gebruik ervan gaan nadenken. 

(7) Afleiding in de vorm van humor of muziek helpen om te voorkomen dat eventuele 
tegenargumenten bij de ontvanger opkomen. “Distraction is also used to break down the 
resistance of the consumer.”132 

(8) Het gebruik van factoïden, als feiten gepresenteerde claims die veel minder zeker zijn dan de 
manier waarop ze gepresenteerd worden, zou doen vermoeden.133 

(9) De zogenaamde granfalloon techniek (Granfalloon verwijst naar een groep die op grond van 
triviale criteria als groep wordt bestempeld) speelt in op het gevoel van eigenwaarde dat aan 
het behoren tot een groep ontleend kan worden. Er wordt gedaan alsof er een bepaalde groep 
bestaat waar iemand zich mee kan identificeren of waarin hij opgenomen kan worden. Eigenlijk 
is er echter vanwege de triviale criteria op grond waarvan de groep onderscheiden wordt, 
(zeker aanvankelijk) niet echt sprake van een groepsband. Het gevoel van echtheid van de 
groep wordt gecreëerd door de verschillen tussen groepsleden en niet-groepsleden te 
overdrijven en de verschillen tussen groepsleden te maskeren.134 Pratkanis en Aronson zien de 
granfalloon techniek als onderdeel van wat zij “pre-persuasion” noemen, het proces van 
zodanig beheersen van de omstandigheden dat een gunstig klimaat ontstaat voor het overreden 
van mensen.135 

Veel aandacht bij de inzet van deze middelen krijgt de symbolische betekenis van producten. De 
symbolische betekenis is de extra betekenis die bijvoorbeeld een merknaam kan oproepen naast 
zijn referent. Een Rolls-Royce roept behalve de gedachte aan een auto ook nog het idee van 
rijkdom op. Symbolen kunnen een enorme hoeveelheid directe informatie vervangen. Ze hebben 
daardoor een zekere vaagheid, maar dat kan voor reclamedoeleinden ook juist weer een voordeel 

                                                
131 O’Shaughnessy, J. en N.J. O’Shaughnessy, op. cit., pag. 28-29. 
132 Brierley, S., The Advertising Handbook. Londen, 2002, pag. 161. 
133 Pratkanis, A. en E. Aronson, op. cit., pag. 103-118. 
134 Ibid., pag. 216-223. In Nederland hebben we deze techniek onlangs kunnen aanschouwen bij de lancering van Trots 
op Nederland van Rita Verdonk. De televisiebeelden van een massale bijeenkomst moeten suggereren dat wie voor 
Verdonk kiest, gesteund wordt door een grote groep mensen. 
135 Ibid., pag. 51. 
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zijn. Een symbool kan immers door verschillende mensen op heel uiteenlopende wijzen in verband 
gebracht worden met hun overall perspectief, zodat het een heel scala aan mogelijkheden heeft om 
emoties op te roepen. Bij producten die qua fysieke eigenschappen sterk lijken op producten in 
dezelfde categorie136, wordt het creëren van symbolische betekenis van groot belang. Niet alleen 
taal, maar ook muziek en beelden kunnen daarbij een rol spelen. 
 Er zijn een aantal strategieën die reclamemakers kunnen gebruiken om iemand te overreden. 
Daarbij wordt op één of andere manier gebruik gemaakt van de zojuist besproken middelen. Over 
die strategieën gaan de volgende subparagrafen. 
 
4.3.3 Associaties 
 
Eén zo’n strategie is het tot stand brengen van associaties tussen een product en iets anders, het 
ervoor zorgen dat een merk of product symbolische betekenis (zie hierboven) krijgt. Het woord 
dat als merknaam fungeert roept al associaties op. Zo suggereert Viagra kracht, maar rijmt het (in 
elk geval in het Engels) ook met Niagara, waardoor het beelden oproept van een krachtige 
stroom.137 
 Een manier waarop merken met associaties verbonden kunnen worden is dat ze steeds samen 
getoond worden met iets dat bepaalde associaties oproept. Een merk dat steeds in de context van 
een luxe levensstijl getoond wordt, zal met luxe geassocieerd worden. De reden dat die verbinding 
tot stand komt, is volgens de Gestaltpsychologie dat wij stimuli als een geheel waarnemen. 
Daarnaast is er het halo effect: een opvallend element in een reclameboodschap, zoals een mooie 
vrouw, beïnvloedt de perceptie van de rest ervan. Een gunstige associatie kan voldoende reden zijn 
om tot aankoop van een bepaald merk over te gaan. “Consumers are cognitive misers and often 
act on what comes most vividly to the mind, ‘at the moment when the impulse to decisive action 
becomes extreme’”.138 
 De effectiviteit van associaties hangt af van de mogelijkheid om bepaalde typen associaties te 
gebruiken. O’Shaughnessy en O’Shaughnessy noemen de volgende categorieën: 
(1) Associaties die verbonden zijn met de sociale normen of waarden van de doelgroep. Veel 

persuasieve reclame probeert te bereiken dat de consument een merk associeert met de normen 
en/of waarden van de groep waartoe hij behoort. “Persuasion here eschews facts and 
arguments and resorts instead to the presentation of symbols that stand on their own as 
effective persuaders...”139 Pieters en van Raaij wijzen erop dat reclame inhaakt op de schemata 
die samenhangen met de populaire cultuur. Ook kan reclame volgens hen aansluiten bij het 
ideale zelfschema van de consument, het geheel van diens aspiraties en verlangens. Producten 
kunnen worden voorgesteld als middelen om gewenste identiteiten te bereiken en ongewenste 
te vermijden.140 

(2) Associaties die te maken hebben met een gevoel van solidariteit met anderen. Reclame kan een 
gemeenschappelijk belang suggereren tussen degene die zich tot het publiek richt en dat 
publiek. Zo heeft een Franse ondernemer “Mecca Cola” gelanceerd, daarmee inspelend op een 
door velen gedeelde afkeer van Amerika. Soms kan het suggereren dat consumenten van een 
product tot een bepaalde groep behoren, voldoende zijn om hen zich zo te laten gedragen: de 

                                                
136 Bij veel producten is dat tegenwoordig inderdaad het geval. “The result is a market of indifferentiated products. It is 
the situation we commonly find today.” O’Shaughnessy, J. en N.J. O’Shaughnessy, op. cit., pag. 5. 
137 Ibid., pag. 57. 
138 Ibid., pag. 60. 
139 Ibid., pag. 64. 
140 Pieters, R. en W.F. v. Raaij, op. cit., pag. 37-41. 
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zogenaamde granfalloon techniek van pagina 47. Een manier waarop van deze techniek 
gebruik gemaakt wordt is het oprichten van een club van mensen die een bepaald product 
gebruiken. Als iemand eenmaal is toegetreden tot een rond een product georganiseerde club, 
zal hij meer openstaan voor de gunstige besprekingen van het product binnen die club. Immers, 
anders moet hij toegeven dat hij lid is geworden van een club waarin onzin wordt uitgekraamd! 

(3) Associaties die over positie en prestige gaan. Producten die geassocieerd worden met mensen 
die hoger op de sociale ladder staan, hebben meestal extra aantrekkingskracht. Dit omdat voor 
veel mensen groepen hoger in de hiërarchie als positieve referentiegroep dienst doen. Vandaar 
het optreden van filmsterren in reclames. 

(4) Associaties die gerelateerd zijn aan mentale toestanden van opwinding of ontspanning. Deze 
strategie hangt samen met “reversal theory”. Deze theorie gaat ervan uit dat mensen op twee 
manieren in een staat van hoge geprikkeldheid kunnen verkeren: angst, waarbij toenemende 
geprikkeldheid steeds onaangenamer wordt, en opwinding, waarbij dat juist aangenamer 
wordt. Lage geprikkeldheid kan ook op twee manieren ontstaan: ontspanning, die als 
aangenaam wordt ervaren, en verveling, die onaangenaam is. Mensen zijn nu altijd óf 
gemotiveerd om angst te vermijden en ontspanning en de daarmee samenhangende lage 
geprikkeldheid te zoeken, óf verveling te vermijden en opwinding en de daarmee 
samenhangende hoge geprikkeldheid te zoeken. Nog een ander onderscheid binnen de 
motivatiestructuur van mensen is van belang: iemand is altijd óf in een telische toestand, 
waarbij hij primair gericht is op het bereiken van een bepaald doel, óf in een paratelische 
toestand, waarbij het primair gaat om het aangename van een activiteit als zodanig. De telische 
toestand brengt een gerichtheid op het vermijden van angst met zich mee, terwijl een 
paratelische toestand samengaat met het zoeken van opwinding. Een overgang van de ene naar 
de andere toestand kan plaatsvinden (a) doordat er verzadiging van een toestand plaatsvindt, 
(b) doordat het handelen in een toestand tot frustratie leidt, of (c) door invloed vanuit de 
omgeving. Het belang van dit alles voor reclamemakers is dat ze zullen willen vermijden dat 
producten die vooral gebruikt gaan worden terwijl de consument in een telische toestand is, 
met opwinding geassocieerd gaan worden, terwijl dat bij producten die in een paratelische 
toestand gebruikt worden, in hun ogen juist wel wenselijk is. 

(5) Associaties die met positieve of negatieve feedback te maken hebben. Het gaat hierbij zowel 
om klassieke als operante conditionering. Beide zijn vormen van elementair leren, dat wil 
zeggen leerprocessen waarbij mensen niet actief betrokken zijn en die vaak minder bewust of 
onbewust verlopen.141 Klassieke conditionering werkt door een reactie (de ongeconditioneerde 
reactie) die zich bij een bepaalde stimulus (de ongeconditioneerde stimulus) voordoet, zich ook 
bij een andere stimulus (de geconditioneerde stimulus) te laten voordoen waarbij dat normaal 
gesproken niet zou gebeuren. Dit effect wordt bereikt door de beide stimuli gedurende een 
bepaalde tijd steeds samen aan te bieden. Na verloop van tijd is het aanbieden van alleen de 
geconditioneerde stimulus voldoende om de (inmiddels geconditioneerde) reactie op te roepen. 
Wie vaak een aantrekkelijke dame in een reclame op de motorkap van een auto ziet zitten, zal 
na verloop van tijd de auto aantrekkelijk gaan vinden. Operante conditionering werkt door 
gewenst gedrag te laten volgen door een beloning die dat gedrag versterkt. Op basis van 
operante conditionering kan gewoontevorming plaatsvinden, waarbij iemand ertoe gebracht 
wordt een bepaald product te gaan gebruiken. Hij krijgt bijv. 50 % korting op de eerste 
aankoop van een fles shampoo, waar dan weer een waardebon bij zit voor 25 % korting op de 
tweede fles. “Klassieke conditionering wordt op grote schaal toegepast in reclame....... De 

                                                
141 Antonides, G. en W.F. v. Raaij, Consumentengedrag. Utrecht, 1994. Pag. 225. 
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bedoeling is dat consumenten de merken......leren associëren met positieve gevoelens.”142 
 
4.3.4 Cognitieve benaderingen 
 
Er staan reclamemakers  een aantal strategieën ter beschikking die gebaseerd zijn op inzichten uit 
de hoek van de cognitieve psychologie. Die stroming binnen de psychologie concentreert zich op 
de mentale processen die met weten te maken hebben. Er wordt bestudeerd hoe wij onze aandacht 
op iets richten, hoe overtuigingen ontstaan enz.143 Met de opkomst van de computer en de 
daarmee gepaard gaande aandacht voor informatieverwerking heeft de cognitieve psychologie een 
sterke impuls gekregen.  
Door deze stroming geïnspireerde strategieën kunnen gebaseerd zijn op: 
(1) Modellen van effectenhiërarchie. Deze modellen gaan ervan uit dat attitudes m.b.t. een product 

drie componenten hebben, (a) een cognitieve, (b) een affectieve, en (c) een conatieve. De 
consument wordt bij confrontatie met een reclameboodschap geacht een drietal stadia te 
doorlopen die met de genoemde componenten van attitudes corresponderen. Eerst ontstaat 
aandacht en begrip (het cognitieve element), daarna overtuigdheid (het affectieve element), en 
tenslotte handelen (het conatieve element). Er bestaat vrij veel kritiek op deze voorstelling van 
zaken. Zo wordt erop gewezen dat cognitie altijd vooraf wordt gegaan door een onbewuste, 
affectief geladen evaluatie. Ook zijn alternatieve volgordes van de hiërarchie van effecten 
voorgesteld.144 Niettemin is het model voor reclamemakers van belang, omdat het kan helpen 
een strategie doelbewust te richten op de ingang die men bij de consument zoekt. 

(2) Het elaboration likelihood model (afgekort ELM, dat zich richt op de waarschijnlijkheid van 
informatieverwerking). Volgens het ELM leidt waarneming van een reclameuiting  lang niet 
altijd tot een cognitief informatieverwerkingsproces waarbij de voor- en nadelen van een 
product en/of de argumenten in een boodschap afgewogen worden. Is dat wél het geval, dan is 
er volgens het ELM sprake van informatieverwerking via de centrale route. Het ELM kent 
daarnaast een beperkt informatieverwerkingsproces via de zogenaamde perifere route,  waarbij 
meer gelet wordt op tekens in de (omgeving van de) boodschap, zoals het aantal argumenten 
in de boodschap of de status van degene die de boodschap brengt. Attitudes die via de centrale 
route gevormd zijn, zijn duurzamer dan attitudes die langs de perifere route tot stand zijn 
gekomen. Of een consument de centrale dan wel de perifere route bewandelt bij  een 
reclameboodschap hangt volgens het ELM af van (a) diens betrokkenheid bij de boodschap of 
het product, (b) zijn bekwaamheid om de boodschap te verwerken (die mede afhankelijk is van 
kennis en opleidingsniveau), en (c) de gelegenheid om de informatie te verwerken.145 Bij lage 
betrokkenheid en/of geringe kennis zal informatieverwerking via de perifere route 
plaatsvinden. Dat kan een heel effectieve manier van beïnvloeding zijn: de voorkeur voor bijv. 
een balpen kan beïnvloed worden door aantrekkelijke muziek in de reclameboodschap voor die 
pen. Als mensen achteraf gevraagd wordt waarom ze voor díe balpen kiezen, geven ze allerlei 
redenen op die te maken hebben met eigenschappen van de balpen. “Uit dit voorbeeld blijkt dat 
consumenten  beïnvloed  kunnen  worden  door  een teken  en de  perifere  route  volgen, maar  

                                                
142 Ibid., pag. 229. 
143 Wade, C. en C. Travis, Psychology. New York, 1987, pag. 19-20. 
144 O’Shaughnessy, J. en N.J. O’Shaughnessy, op. cit., pag. 123-126. 
145 Zie: Schiffman, L.G. en L. Lazar Kanuk, Consumer Behavior. New Jersey, 1997, pag. 217-220, en: Pieters, R. en 
W.F. van Raaij, op. cit., pag. 168-180. 
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achteraf een rationalisatie opgeven, alsof ze de centrale route hebben afgelegd.”146 “Tekens 
kunnen krachtige elementen zijn in een reclameuiting. Ze werken als het ware zonder dat de 
consument het merkt.”147 

(3) De persuasieve communicatie benadering148, die ervan uitgaat dat overreding afhangt van (a) 
de ontvanger van de communicatie, (b) de bron van de communicatie, en (c) de inhoud en 
presentatie van de communicatie.  
(a) Wat de ontvanger betreft, is het krijgen van aandacht vaak een probleem. Dikwijls is 
frequente herhaling van een reclameboodschap daarvoor noodzakelijk. Als eenmaal de 
aandacht getrokken is, kan indien nodig voorkomen worden dat tegenargumenten verzonnen 
worden door het middel van afleiding (zie pag. 47). Pieters en van Raaij geven de resultaten 
weer van een experiment dat volgens hen aantoont “....dat het afleiden van de aandacht een 
positief en een negatief effect op de effectiviteit van reclame kan hebben, en dat de richting van 
het effect afhangt van de kwaliteit van de boodschap (sterke dan wel zwakke argumenten).”149 
Uiteraard kunnen tegenargumenten ook ondervangen worden door rekening te houden met 
iemands perspectief of door, als dat veranderd moet worden, aan te sluiten bij zijn overall 
perspectief.150 Logica moet daarbij niet een al te grote rol worden toegedicht: “In order to 
change perspectives, it is better not to attempt to debate the logic of a position but simply to 
suggest a more appealing perspective...... With imagination, an alternative narrative or ‘spin’ 
can always be put on an issue. The concept of ‘spin’ is that of fixing an interpretation onto a 
fluid situation in the hope that opinion will converge on it, with bandwagon effects.”151 
Kortom, bij het beïnvloeden van iemands perspectief speelt retoriek een grote rol. Maar het 
moet iemand niet te duidelijk worden dat een advertentie hem probeert te beïnvloeden. “...the 
audience must not realize the speech act is trying to manipulate them........ Audiences need to 
feel autonomous in their decision making, so the best rhetoric is that which leads them without 
their perceiving the advertiser’s persuasive strategy...”152 Metaforen zijn een krachtig retorisch 
hulpmiddel. “Metaphors defamiliarize the familiar to reorient thinking”.153 
(b) De bron van de communicatie moet, wil overreding kans van slagen hebben, als 
geloofwaardig en/of attractief gezien worden. Het eerste is het geval als de bron als 
betrouwbaar en voorzien van voldoende expertise wordt geaccepteerd en is vooral nuttig als 
het gaat om het vergroten van de kennis rondom een merk. Het tweede kan een kwestie van 
uiterlijk zijn, maar de beleving dat bepaalde waarden gedeeld worden is minstens zo belangrijk. 
De attractiviteit van een bron is vooral van belang als beïnvloeding van iemands attitude het 
doel van communicatie is. Daarnaast kan ook bekendheid van de bron van communicatie een 
rol spelen als het doel ervan vergroten van de merkbekendheid is154. 
(c) Wat de inhoud en presentatie van de reclameboodschap betreft: daarvoor staat de 
reclamemaker het hele op pagina 47 besproken scala aan middelen ter beschikking. 

(4) Consistentie theorie. Hiervan bestaan drie varianten: 
(a) Het balansmodel gaat ervan uit dat mensen een balans zoeken tussen hun emoties en hun 

                                                
146 Ibid., pag. 174. 
147 Ibid., pag. 173. 
148 O’Shaughnessy, J. en N.J. O’Shaughnessy, op. cit., pag. 130-150. 
149 Pieters, R. en W.F. van Raaij, op. cit., pag. 110. 
150 Zie pagina 46. 
151 O’Shaughnessy, J. en N.J. O’Shaughnessy, op. cit., pag. 137. 
152 Ibid., pag. 144. 
153 Ibid., pag. 144. 
154 Pieters, R. en W.F. van Raaij, op. cit., pag. 229. 
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feitelijke overtuigingen. Daarvan kan door een reclamemaker gebruik gemaakt worden bij het 
overreden van mensen door bepaalde emoties bij hen op te roepen, waarna ze om hun balans te 
herstellen hun overtuigingen bijstellen in de door hem gewenste richting. 
(b) Het congruentiemodel gaat ervan uit dat mensen hun attitude tegenover de bron van een 
reclameboodschap in overeenstemming zullen willen brengen met datgene wat met die bron 
verbonden is. Een gunstige houding van iemand tegenover een bron die reclame maakt voor 
een product dat een licht negatieve houding bij hem oproept, kan ertoe leiden dat zijn houding 
tegenover het product in gunstige zin wordt bijgesteld: een extra reden voor de effectiviteit van 
associatieve processen. 
(c) Het model van cognitieve dissonantie gaat ervan uit dat iemand die twee overtuigingen of 
een overtuiging en een vorm van gedrag heeft die moeilijk te combineren zijn, zich daarover 
ongemakkelijk zal voelen en gemotiveerd zal zijn om één van beide (of eventueel allebei) bij te 
stellen. Zo kan iemand die zegt van dieren te houden erop gewezen worden dat hij dan ook een 
shampoo moet gebruiken waarvan niet via tests op dieren is vastgesteld of de ogen erdoor 
geïrriteerd raken. 

 
4.3.5 Het onbewuste 
 
Een aantal strategieën gaat ervan uit dat effectieve overreding werkt via het onbewuste. Eerder 
kwam de rol van het onbewuste al ter sprake in het kader van informatieverwerking via de perifere 
route volgens het elaboration likelihood model.155 Wordt daar de rol van onbewuste 
informatieverwerking slechts als een mogelijkheid gezien die zich voordoet bij lage betrokkenheid, 
terwijl daarnaast de centrale route de mogelijkheid biedt van uitgebreide – bewuste – 
informatieverwerking, hier gaat het om strategieën die zich exclusief op het onbewuste richten. Ze 
zijn gebaseerd op: 
(1) De psychoanalytische benadering, die zijn oorsprong vindt bij Freuds indeling van de 

menselijke geest in drie systemen die in interactie met elkaar het gedrag beïnvloeden, (a) het id 
(het geheel van met name lichamelijke driften), (b) het superego (het geheel van 
geïnternaliseerde sociale normen, het geweten), en (c) het ego (het publieke en bewust 
toegankelijke zelf). Het ego speelt als het ware een bemiddelende rol tussen de conflicterende 
eisen van het id en het superego, en controleert verlangens om te zien of ze binnen een 
acceptabel zelfbeeld vallen. Soms ontsnapt een wens tot handelen die verboden is vanuit het 
perspectief van het superego, aan de controle van het ego. Dan is er sprake van onbewuste 
motivatie, die kan worden toegedekt door rationalisatie, waarbij iemand een acceptabele reden 
als bron van motivatie voor zijn gedrag voorstelt. Freud ging ervan uit dat objecten onbewuste 
betekenissen kunnen hebben. Het zogenaamde motivatieonderzoek sluit aan bij de 
psychoanalyse en gaat op zoek naar de verborgen betekenissen van producten. Hulpmiddelen 
daarbij zijn onder meer associatietechnieken (vragen welke associaties een bepaald woord bij 
iemand oproept) en constructietechnieken (waarbij iemand het verhaal rond een plaatje moet 
construeren). Het doel daarvan is om in reclame te kunnen aansluiten bij de zo ontdekte 
betekenissen van producten. Het hoogtepunt van het motivatieonderzoek lag in de vijftiger en 
zestiger jaren. De “godfather” van deze benadering is dr. Dichter, die een prominente rol speelt 
in het boek The Hidden Persuaders van V. Packard156, dat nogal wat stof deed opwaaien door 
de suggestie dat reclamemakers een enorme invloed op consumenten hadden via het 
onbewuste. Met name het idee van beïnvloeding via subliminale perceptie sprak tot de 

                                                
155 Zie pag. 50. 
156 Packard, V., The Hidden Persuaders. Londen, 1981. 
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verbeelding. Een vorm daarvan is om tijdens het vertonen van een film heel kort even beelden 
te tonen van een zin als “Drink Coke”, te kort om bewust te worden waargenomen. Niettemin 
zouden mensen er toch door aangezet worden om Coca Cola te gaan kopen. Er is echter nooit 
bewijs gekomen dat subliminale perceptie op grote schaal gebruikt wordt in de reclame, en ook 
de effectiviteit ervan lijkt minder groot te zijn dan door Packard gesuggereerd werd.157 

(2) “Zaltman Metaphor Elicitation Technique” (ZMET). Deze techniek, ontwikkeld door G. 
Zaltman, sluit meer aan bij de psychologie van Jung en gaat ervan uit dat (a) de motivatie van 
ons gedrag voor verreweg het grootste deel onbewust is, en (b) onbewuste gedachten visueel 
van aard zijn. Bij het gebruiken van deze techniek horen onderzoeken naar de beelden die het 
onbewuste van consumenten gebruikt bij het omgaan met bepaalde producten, om op die 
manier in reclame daarop te kunnen inspelen. 

(3) De theorie van het adaptieve onbewuste, die het onbewuste niet in Freudiaanse zin opvat, maar 
eerder ziet als een verzameling modules waarin informatieverwerking plaatsvindt die van 
hetzelfde type kan zijn als wat via het bewuste verwerkt wordt. Dijksterhuis betoogt zelfs dat 
meer complexe beslissingen zoals de aankoop van een huis beter aan het onbewuste 
overgelaten kunnen worden, omdat dat veel meer verwerkingscapaciteit heeft dan het bewuste 
en bovendien in staat is om argumenten mee te wegen die moeilijk geverbaliseerd kunnen 
worden.158 Elders spreekt hij over het “moderne onbewuste” – in tegenstelling tot de 
Freudiaanse opvatting ervan.159 Een prominent vertegenwoordiger van de theorie van het 
adaptieve onbewuste is de psycholoog T.D. Wilson. Volgens hem domineert het onbewuste de 
aansturing van ons handelen. Wat er leeft in het onbewuste, is per definitie niet voor het 
bewuste toegankelijk, zodat de redenen die mensen zelf opgeven voor hun handelen niet als 
betrouwbaar gezien moeten worden. Het gaat daarbij om constructies die mensen hanteren om 
hun eigen gedrag te verklaren. Wel kunnen iemands motieven via vergelijkbare tests als 
hierboven bij de psychoanalytische benadering besproken werden, achterhaald worden. Daarbij 
komen drie vormen van motivatie naar voren die een belangrijke rol spelen in het onbewuste: 
het verlangen naar (a) vriendschap en intimiteit, (b) prestatie, en (c) macht. Reclamemakers 
zouden dus te weten moeten zien te komen welk type motivatie voor consumenten belangrijk 
is bij de aanschaf van een bepaald product om daarop bij hun reclameboodschap te kunnen 
inspelen. Ze zouden daarnaast ook nog enigszins rekening kunnen houden met de door mensen 
aan zichzelf toegeschreven redenen voor gedrag. 

(4) Het lage betrokkenheid informatieverwerkingsmodel160, dat ervan uitgaat dat heel veel reclame 
onder lage betrokkenheid wordt waargenomen. Dat heeft gevolgen voor het soort leren dat 
plaatsvindt bij het geconfronteerd worden met reclame. Volgens dit model zijn er twee vormen 
van leren, (a) met het bewuste verbonden actief leren, dat ook allerlei analytische vaardigheden 
omvat, en (b) buiten het bewuste om verlopend impliciet leren, dat erin resulteert dat 
waarnemingen en eenvoudige daarmee samenhangende concepten in het evenmin voor het 
bewuste toegankelijke impliciete geheugen worden opgeslagen. Het impliciete geheugen heeft 
een welhaast onbeperkte opslagcapaciteit en slaat data veel duurzamer op dat het expliciete 
geheugen. Bij informatieverwerking onder lage betrokkenheid vindt uitsluitend impliciet leren 
plaats, bij informatieverwerking onder hoge betrokkenheid vindt zowel actief als impliciet leren 

                                                
157 Pieters, R. en W.F. van Raaij, op. cit., pag. 122-124. 
158 Dijksterhuis, A., “Think Different: The Merits of Unconscious Thought in Preference Development and Decision 
Making”, Journal of Personality and Social Psychology 87 (2004), pag. 586-598. 
159 Dijksterhuis, A., Het slimme onbewuste. Denken met gevoel. Amsterdam, 2007, pag. 40. 
160 Zie: Heath, R., The Hidden Power of Advertising. How low involvement processing influences the way we choose 
brands. Henley-on-Thames, 2001. 
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plaats. “Implicit learning is not under our control. We cannot choose to switch it on or off, 
because it is on all the time.”161 “Because implicit learning is automatic, you will use it every 
time you see or hear an ad.”162 Het impliciete leren leidt tot het opslaan van met een merk 
samenhangende associaties. “In most cases ....... we mentally switch off when we watch TV 
ads. But we cannot switch off our implicit learning. It carries on collecting brand learning, 
whether we like it or not.”163 Veel beslissingen van consumenten worden intuïtief genomen. De 
met een merk samenhangende associaties in het impliciete geheugen die inspelen op emoties, 
kunnen, aangezien emoties een belangrijke rol spelen in het intuïtieve besluitvormingsproces, 
het verloop van dat proces beïnvloeden. 

Hiermee sluit ik het overzicht van hoe beïnvloeding door reclame verloopt, af. Er is, zo blijkt wel 
uit dat overzicht, niet zoiets als de manier waarop reclame mensen beïnvloedt. Er is een heel 
spectrum van technieken en strategieën met daaraan ten grondslag liggende theorieën. Maar er is 
toch wel een gemeenschappelijke noemer te ontdekken: nogal wat strategieën spelen in op vrij 
elementaire vormen van informatieverwerking, zoals het streven naar de vorming van associaties 
(zie 4.3.3), het gebruik van de perifere route van informatieverwerking bij het elaboration 
likelihood model (4.3.4), of het proberen de werking van het onbewuste te exploiteren (4.3.5). 
Ook de persuasieve communicatie benadering (4.3.4) probeert een uitgebreide en zorgvuldige 
afweging van argumenten uit de weg te gaan door de inzet van retoriek, eventueel aangevuld met 
afleidingstechnieken. 
 Het gaat mij er bij deze opmerking niet om technieken die via het bewuste werken af te zetten 
tegen technieken die inspelen op het onbewuste. Beïnvloeding via het bewuste kan, zoals het 
voorbeeld van de persuasieve communicatie benadering laat zien, ook proberen zich te richten op 
wat eenvoudiger informatieverwerkingsprocessen. En wat het onbewuste betreft, heeft 
Dijksterhuis misschien wel gelijk dat dat tot complexe informatieverwerking in staat is. Het gaat er 
mij dus om dat de genoemde technieken, of ze nu via het bewuste of via het onbewuste geacht 
worden te werken, zich vooral richten op minder complexe, bij voorkeur zelfs mechanisch164 
verlopende processen. 
 Ik geef even een korte samenvatting van de voornaamste punten die blijken uit wat in dit 
hoofdstuk naar voren is gebracht en die betrokken moeten worden bij de beantwoording van vraag 
(1)165 in hoofdstuk 5. 
(1) De in reclame gebruikte technieken en strategieën richten zich bij voorkeur op eenvoudige, 

vaak zelfs mechanisch verlopende informatieverwerkingsprocessen. 
(2) Daarbij moet wel bedacht worden dat reclame een vorm van communicatie is (4.2.2). Daarom 

is vanuit het gezichtspunt van de semiotische stroming binnen het communicatieonderzoek de 
reclamemaker slechts één element binnen een structuur waarvan ook consumenten, 
reclameboodschappen en hun referenten, samen met een veld van betekenissen deel uitmaken. 

(3) Reclame verloopt via de massamedia. In het kader van de bestudering daarvan is steeds 
duidelijker geworden dat de macht van de media beperkt is. Ook de sociale omgeving en de 
doeleinden van gebruikers van massamedia bepalen bij hoe zij door dergelijke media beïnvloed 
worden (4.2.3). 

                                                
161 Ibid., pag. 65. 
162 Ibid., pag. 78. 
163 Ibid., pag. 65. 
164 Antonides, G. en W.F. v. Raaij, op. cit., pag. 241: “De conditioneringsprocessen kunnen beschouwd worden als min 
of meer mechanistisch.......” 
165 Zie pag. 5 en het overzicht op pag. 8. 
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Reclame en respect voor autonomie 

5.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk gaat het om de beantwoording van vraag (1) uit hoofdstuk 1: 
 
Komen (sommige) reclameuitingen in conflict met het principe van respect voor autonomie? 
 
Zoals ik op pagina 5 al heb gesteld, moet bij de beantwoording van die vraag op twee niveaus 
gewerkt worden, dat van individuele reclameuitingen en dat van reclame in zijn totaliteit. In § 5.2 
zet ik eerst wat meningen van diverse auteurs die zich met dit probleem hebben bezig gehouden, 
op een rijtje en voorzie die in § 5.3 van commentaar. Daarna formuleer ik tegen de achtergrond 
daarvan in § 5.4 een antwoord op vraag (1) op het niveau van individuele reclameuitingen. 
Vervolgens behandel ik in § 5.5 die vraag op het niveau van reclame in zijn totaliteit. 
 
5.2 Een overzicht van visies 
 
5.2.1 De discussie tussen Arrington en Crisp 
 
In een artikel166 beschrijft Robert L. Arrington een aantal reclamestrategieën die onder vuur liggen 
omdat ze de autonomie van mensen zouden ondermijnen. Het gaat om: 
(1) “Puffery” (opkloppen), het associëren van een product met symbolen die te maken hebben met 

het vervullen van (vaak onbewuste) verlangens van de consument (zie § 4.3.3 en § 4.3.5). 
(2) Het voortdurend herhalen van dezelfde reclameboodschap (zie § 4.3.1). 
(3) Subliminale beïnvloeding (zie § 4.3.5, het 1e punt). 
De kritiek op dergelijke vormen van reclame wordt, aldus Arrington, door de zakenwereld en de 
reclame-industrie van de hand gewezen. Men meent dat bedrijven er gewoon voor zorgen dat 
mensen de producten krijgen waaraan ze nu eenmaal behoefte hebben. Daar stelt John Kenneth 
Galbraith weer tegenover dat reclame verlangens creëert. 
 Ook vanuit intellectuele hoek zijn verdedigers van reclame opgestaan. Zo is erop gewezen dat 
zonder symbolisering door middel van reclame veel producten saai zouden worden, dat mensen nu 
eenmaal de neiging hebben om hun wereld onder meer door symboliek te verfraaien en dat 
dergelijke praktijken ook in bijvoorbeeld de kunst of religies heel gewoon zijn. 
 Een andere, door de econoom Ph. Nelson gesuggereerde verdedigingslijn is dat reclame 
misschien wel geen directe informatie bevat over de waarde van een product, maar wel indirecte. 
Want voor een slecht product wordt niet geadverteerd – het loont niet om dat te doen. Dus als er 
veel voor een product geadverteerd wordt, dan wil dat zeggen dat het om een product van een 
behoorlijke kwaliteit moet gaan. Het zou er zo bekeken zelfs niet toe doen welke malle wens een 
reclame in iemand opwekt om een product te kopen. Zolang er voor het product reclame gemaakt 
wordt, krijgt de klant waar voor zijn geld en is zijn gedrag rationeel. 
 Arrington meent dat het centrale punt in deze discussie is: brengen de genoemde 
reclamestrategieën manipulatie en controle van het gedrag van consumenten met zich mee, en dus 
een schending van de menselijke autonomie? Omdat het concept “autonomie” nogal complex is – 
ik zal Arrington op dit punt niet tegenspreken – gaat hij ter beantwoording van deze vraag over tot 
een analyse van concepten die hij als beter hanteerbaar ziet. Hij behandelt: 

                                                
166 Arrington, R.L., “Advertising and Behavior Control”, in: Beauchamp, T.L. en N.E. Bowie (ed), Ethical Theory and 
Business. New Jersey, 2004, pag. 409-417. 
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(1) Autonome wens. Arrington meent dat het feit dat een wens wordt opgewekt door een 
reclameboodschap, niet automatisch betekent dat het om een niet autonome wens gaat. Hij 
onderbouwt dit met het idee van Frankfurt dat beslissend is of iemand een tweede orde volitie 
heeft om zo’n (door reclame geïnduceerde) eerste orde wens zijn wil te laten zijn (zie § 2.2.2), 
en stelt: “Most of the desires induced by advertising I fully accept, and hence most of these 
desires are autonomous.”167 Dit wordt volgens hem aangetoond doordat consumenten vaak 
hetzelfde product zonder spijt of negatieve gevoelens steeds weer kopen. 

(2) Rationele wens en keuze. Vaak wordt als kritiek tegen reclame ingebracht dat de wensen die 
door reclame worden opgewekt, niet tot stand komen doordat iemand op de hoogte is van alle 
feiten rond het product waarop de wens betrekking heeft. Daardoor zouden die wensen 
dikwijls irrationeel zijn. Reclame zou onze autonomie dan schenden door onze rationaliteit te 
compromitteren. Arrington meent dat deze kritiek niet terecht is. Het is onmogelijk om op de 
hoogte te zijn van alle feiten rond een product. Het is bovendien onnodig: de feiten waarover 
ik dien te beschikken, zijn die feiten die relevant zijn gezien wat ik van het betreffende product 
verwacht. Gewoonlijk verschaft reclame die informatie. Dat geldt ook als het gaat om de meer 
symbolische eigenschappen van een product zoals prestige, die Arrington “subjectieve 
gevolgen” noemt. Het mogen dan symbolische eigenschappen zijn, ze zijn daarom volgens hem 
niet minder reëel. 

(3) Vrije keuze. Sommige wensen zijn zo sterk dat er geen weerstand aan geboden kan worden. 
Als reclame dergelijke wensen in ons zou opwekken, dan zou onze autonomie ondermijnd 
worden doordat we niet vrij of vrijwillig kunnen handelen. Iemand handelt vrij, aldus 
Arrington, als hij een reden of redenen kan aanvoeren die volgens hem rechtvaardigen dat hij 
de betreffende handeling uitvoert. Iemand handelt vrijwillig als hij uit gewoonte of spontaan 
handelt, maar anders had kunnen handelen als daarvoor een reden was waarvan hij op de 
hoogte was. Wie uitgaat van deze definities zal volgens Arrington tot de conclusie komen dat 
reclame niet persé vrij of vrijwillig handelen onmogelijk maakt. 

(4) Controle en manipulatie. Sommige critici menen dat reclame ons gedrag manipuleert en 
controleert. Arrington suggereert dat een persoon C het gedrag van een andere persoon P 
controleert dan en slechts dan als: 
(a) C de intentie heeft om P een bepaalde handeling H te laten verrichten. 
(b) C’s intentie een causale rol speelt bij het tot stand brengen van H. 
(c) C de intentie heeft om te zorgen dat aan alle noodzakelijk voorwaarden voor H voldaan is. 
Volgens Arrington is het beslissende punt dat reclame niet aan de laatste voorwaarde voldoet. 
Reclame wekt gewoonlijk een wens op, inderdaad, maar doet dat door aan te sluiten bij een 
wens die al leeft bij de consument. Het is niet zo dat men ook nog probeert ervoor te zorgen 
dat mensen die niet al zo’n vooraf bestaande wens hebben, alsnog die wens krijgen. Dus 
voldoet reclame niet aan de derde voorwaarde en is er geen sprake van controle door reclame. 

Arringtons conclusie is dat reclame soms de autonomie van iemand kan ondermijnen, maar dat dit 
zeker niet de regel is. 
 In een reactie op het artikel van Arrington behandelt Roger Crisp dezelfde vier punten als 
door Arrington ter sprake gebracht worden.168 Ik loop ze weer na: 
(1) Autonome wens. Crisp meent dat Arrington er onvoldoende oog voor heeft dat de werkelijke 

redenen voor mijn aankoop van een product vaak onbewuste verlangens (naar macht of seks) 
zijn, en de koppeling die door reclame tot stand is gebracht tussen het product en dergelijke 

                                                
167 Arrington, R.L., loc. cit., pag. 7. 
168 Crisp, R., “Persuasive Advertising, Autonomy and the Creation of Desire”, Journal of Business Ethics 1 (1987), pag. 
413-418. 
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verlangens. Dat betekent dat de meeste wensen die door persuasieve reclame worden 
opgewekt, niet autonoom zijn volgens het criterium dat Arrington hanteert, want de meeste 
mensen hebben een sterke tweede orde wens om niet door anderen gemanipuleerd te worden. 
Dat wij vaak tot herhaalde aankoop van een product overgaan zonder dat wij daarbij negatieve 
gevoelens hebben, zou net zo goed als bewijs gezien kunnen worden hoezeer reclame erin 
geslaagd is bepaalde wensen in ons op te wekken. 

(2) Rationele wens en keuze. Crisp meent dat een wens, om als rationeel te kunnen gelden, in 
ieder geval aan de eis moet voldoen dat die niet in iemand wordt opgewekt door de inmenging 
van anderen in zijn systeem van voorkeuren, zonder zijn wil en buiten zijn medeweten. Veel 
reclame werkt door het opwekken van verlangens waarvan iemand zich niet bewust is en 
voldoet dus niet aan dit criterium. “Our conscious self is not so easily duped by advertising, 
and this is why advertisers make such frequent use of the techniques of persuasive 
advertising”, aldus Crisp.169 

(3) Vrije keuze. Crisp wijst erop dat volgens het criterium dat Arrington hanteert voor een vrije 
handeling, ik ook nog tot vrij handelen in staat zou zijn als een kwade genius elektroden in 
mijn brein zou implanteren die mijn handelen aanstuurden, mits ik nog maar een reden voor dat 
handelen kon aanvoeren. Crisp vindt het misleidend om te stellen dat persuasieve reclame 
mensen een keuze laat. Een keuze veronderstelt afweging van alternatieven, terwijl persuasieve 
reclame er juist op gericht is dit te voorkomen. 

(4) Controle en manipulatie. Crisp heeft kritiek op Arringtons derde criterium voor controle. Om 
nog even op het voorbeeld van de kwade genius en de in mij geïmplanteerde elektroden terug 
te komen: stel dat ik een natuurlijk verlangen naar bijv. macht heb. Dan zou ik door de genius 
gemanipuleerd kunnen worden om een dansje uit te voeren doordat via de elektroden een link 
wordt gelegd tussen het uitvoeren van het dansje en mijn streven naar macht, alhoewel ik zelf 
denk dat ik dans omdat ik dat zo leuk vind. Maar volgens het criterium van Arrington zou hier 
geen sprake zijn van controle, omdat er wordt aangesloten bij een verlangen dat ik al heb. Dus 
worden niet alle noodzakelijke voorwaarden voor mijn handelen door de kwade genius tot 
stand gebracht. Crisp meent dat het beter is om te stellen dat er sprake is van controle van 
iemands gedrag door een ander wanneer die ander de eerste persoon ertoe brengt om te 
handelen om redenen die die persoon, als hij ervan op de hoogte was, niet als valide zou 
kunnen erkennen. 

Crisp komt dan ook tot de tegenovergestelde conclusie van die van Arrington: persuasieve reclame 
leidt tot het ondermijnen van de autonomie van degenen tot wie de reclame zich richt. 
 
5.2.2 Goldman: voorzichtig met niet-rationele overreding 
 
Ook Alan Goldman onderzoekt de toelaatbaarheid van wat hij “niet-rationele overreding” 
noemt.170 Hij denkt daarbij, net als Crisp, primair aan vormen van reclame die de wens om een 
product te kopen proberen te koppelen aan een onbewust verlangen of een onbewuste angst. Als 
de beïnvloeding via het onbewuste verloopt, heeft degene die probeert te overreden volgens 
Goldman een oneerlijk voordeel. Diens publiek heeft geen werkelijke keuze. En dat betekent dat de 
autonomie van mensen niet gerespecteerd wordt171. Hoe sterk dit argument is, hangt volgens 
Goldman af van drie factoren: 

                                                
169 Crisp, R., loc. cit., pag. 415. 
170 Goldman, A., “Ethical Issues in Advertising”, in: Regan, T. (ed), Just Business: New Introductory Essays in 
Business Ethics. New York, 1984, pag. 235-269. 
171 Ibid., pag. 251. 



Hoofdstuk 5: Reclame en respect voor autonomie 58  
 

  
 
 

(1) De mate waarin individuen normaal gesproken rationeel en vrij zijn in hun keuzes. Goldman 
wijst erop dat heel het leven doortrokken is van vormen van niet-rationele overreding. Om 
maar eens een voorbeeld te noemen: de meeste huwelijksaanzoeken hebben niet de vorm van 
een uiteenzetting van de pro’s en contra’s van de keus voor een huwelijk met de aanbidder. 

(2) De diepte van de beïnvloeding door de bedoelde vormen van reclame. Hierbij gaat het erom in 
hoeverre verwacht mag worden dat iemand in staat is beïnvloeding door een 
reclameboodschap te weerstaan. “Normal adults are not so captivated by particular 
advertisements that they can be said to be controlled or coerced by them.”172 Goldman maakt 
hier dus een uitzondering voor kinderen. 

(3) Het belang of de trivialiteit van de keuzes waar het om gaat. Goldman vindt de rol van niet-
rationele overreding van minder belang als het gaat om de keuze van consumptiegoederen dan 
wanneer het gaat om politieke keuzes. 

Kortom, Goldman meent dat meer voorzichtigheid geboden is met vormen van niet-rationele 
overreding naarmate er bij de keuzes waar het om gaat meer op het spel staat en naarmate het 
moeilijker is voor een publiek om weerstand te bieden aan de overreding. 
 
5.2.3 Behoeften als criterium 
 
Santilli maakt een onderscheid tussen behoeften (needs) en wensen (desires).173 Een behoefte is 
een objectief tekort dat weggewerkt moet worden, of dat tekort nu wel of niet als zodanig bekend 
is en ongeacht of naar het wegwerken ervan gestreefd wordt. Een wens is een gevoeld tekort dat 
erom vraagt te worden weggewerkt, ongeacht of het om een objectief tekort gaat. Het vaststellen 
van een behoefte is een rationeel proces, het vervullen ervan heeft ook een affectieve component 
en vereist een wens die gericht is op datgene waarmee de behoefte vervuld kan worden. Het 
opwekken bij iemand van een wens daarentegen is volgens Santilli niet een rationeel proces als het 
niet vooraf wordt gegaan door kennis van diens werkelijke behoeften. Het opwekken van wensen 
als zodanig, los van behoeften, is een affectief gebeuren. 
 Persuasieve reclame is een proces dat probeert wensen bij consumenten op te roepen. Omdat 
dergelijke reclame op een breed publiek gericht is, zal het altijd gebeuren dat bij veel mensen 
wensen worden opgewekt die niets met hun behoeften te maken hebben. En bovendien zullen in 
een samenleving waarin dit soort reclame schering en inslag is, op den duur de cognitieve middelen 
ontbreken om vast te stellen wat werkelijke behoeften zijn. Santilli meent daarom dat dergelijke 
vormen van reclame op utilistische gronden afgewezen dienen te worden. 
 Hossein Emamalizadeh interpreteert dit zo dat Santilli’s bezwaar is dat persuasieve reclame 
de rationaliteit en daarmee de autonomie van het publiek dat ermee in aanraking komt, schendt.174 
Hij meent dat Santilli ten onrechte de grens tussen beïnvloeding die de autonomie aantast en 
beïnvloeding die dat niet doet, trekt bij de overgang van rationele naar niet-rationele overreding. 
Niet alle niet-rationele overreding ondermijnt noodzakelijkerwijs de autonomie van degene die 
eraan onderworpen wordt. De beslissende vraag is volgens Emamalizadeh of de manier van 
presentatie en de autoriteit van degene die probeert te overreden een individu zodanig beïnvloed 
hebben dat hij een keuze maakt die een “gemiddeld” of “normaal” iemand onder dezelfde 
omstandigheden redelijkerwijs niet gemaakt zou hebben. Het antwoord op die vraag hangt af van 

                                                
172 Ibid., pag. 252. 
173 Santilli, P.C., “The Informative and Persuasive Functions of Advertising: A Moral Appraisal”, Journal of Business  
Ethics 2 (1983), pag. 28. 
174 Emamalizadeh, H., “The Informative and Persuasive Functions of Advertising: A Moral Appraisal – A Comment”, 
Journal of Business  Ethics 4 (1985), pag. 151-153. 



Hoofdstuk 5: Reclame en respect voor autonomie 59  
 

  
 
 

een definitie van het “normale” individu en psychologische tests die bedoeld zijn om de invloed van 
niet-rationele overreding op dat “normale” individu te meten. 
 
5.2.4 Durham: het belang van doelgroepen 
 
Taylor R. Durham is van mening dat er bij beantwoording van ethische vragen rondom reclame 
vaak te weinig rekening wordt gehouden met de praktijk van reclame maken.175 Er wordt volgens 
hem veel te veel van uitgegaan dat reclame zich tot een ongedifferentieerd publiek richt, terwijl in 
de praktijk men zich vaak tot een nauwkeurig geselecteerde doelgroep wendt. Dat dat belangrijke 
consequenties heeft, laat Durham zien aan de hand van de gevolgen van het richten van reclame op 
specifieke doelgroepen in het licht van Arringtons omschrijving van controle (zie pag. 56). 
 Het gaat dan met name om de derde voorwaarde, die door Arrington soms strak 
geformuleerd wordt (een controlerende persoon moet de intentie hebben om ervoor te zorgen dat 
alle noodzakelijke voorwaarden voor een handeling aanwezig zijn) en soms ruim (de 
controlerende persoon moet de intentie hebben om ervoor te zorgen dat aan alle nog niet 
aanwezige noodzakelijke voorwaarden alsnog voldaan wordt). Het is het vasthouden aan de 
(minder realistische) eerste formulering die Arrington in staat stelt te concluderen dat er bij een 
reclameuiting die inspeelt op een bestaande behoefte van een consument geen sprake is van 
controle van diens gedrag. 
 Een overgang naar de ruimere omschrijving van de derde voorwaarde van controle zou voor 
Arrington nog geen grote problemen hoeven op te leveren, zolang maar overeind gehouden wordt 
dat reclame zich tot een ongedifferentieerd publiek richt. Immers, een reclameboodschap kan dan 
wel bij een bestaande wens proberen aan te haken, maar een groot gedeelte van zo’n 
ongedifferentieerd publiek zal toch zo’n wens niet hebben, terwijl de reclameboodschap niet 
probeert ook díe wens op te wekken. Er is dan dus geen sprake van dat de reclamemaker probeert 
aan alle nog niet aanwezige noodzakelijke voorwaarden te voldoen. Maar dat wordt heel anders 
als hij zich na zorgvuldig marktonderzoek gaat richten tot een segment van het publiek waarvan 
verondersteld mag worden dat de wens waarop de reclame inspeelt wel al aanwezig is. Want nu is 
de intentie wel om alle nog niet aanwezige voorwaarden te realiseren. En nu is er wel degelijk een 
probleem met de autonomie van de personen uit de doelgroep. 
 Durham laat ook nog zien dat de praktijk van het selecteren van doelgroepen ook gevolgen 
heeft voor de opvatting van Santilli dat informatieve reclame altijd moreel gezien acceptabel is. Hij 
geeft het voorbeeld van een sigarettenfabrikant die een sigaret ontwikkelt die lagere hoeveelheden 
teer en andere schadelijke stoffen bevat. Vervolgens beperkt hij de reclamecampagne voor het 
nieuwe type sigaret tot een publiek van hoger opgeleiden, waarvan hij vermoedt dat ze meer 
kennis hebben over de met roken verbonden nadelen. De andere sigaretten worden nog steeds 
aangeprezen bij de lagere sociale klassen. Zelfs als beide campagnes een strikt informatief karakter 
zouden hebben, dan is er nog steeds het probleem dat de autonomie van een deel van de klanten 
beperkt wordt door incomplete informatie. 
  
5.3 Commentaar op de gepresenteerde visies 
 
5.3.1 Afspraken over concepten 
 
Het bovenstaande overzicht biedt geen eenvoudig antwoord op de vraag of sommige individuele 

                                                
175 Durham, T.R., “Information, Persuasion and Control in Moral Appraisal of Advertising Strategy”, Journal of 
Business Ethics 3 (1984), pag. 173-180. 
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reclameuitingen in conflict komen met het principe van respect voor autonomie vanwege (1) het 
uiteenlopend gebruik van concepten, en (2) de diversiteit aan antwoorden. Ik ga in deze 
subparagraaf op het eerste punt in en kom in de volgende op het tweede punt terug. Zo meent 
Goldman dat persuasieve reclame rationeel van aard kan zijn176, terwijl Crisp het gebruik van de 
omschrijving “persuasieve reclame” wil beperken tot díe vormen van reclame die gebruik maken 
van wat Goldman niet-rationele overreding noemt.177 Enige eenduidigheid wat betreft de gebruikte 
termen lijkt wenselijk. Ik gebruik hier verder “persuasieve reclame” zowel voor reclame die 
gebruik maakt van rationele overreding als voor reclame die de weg van niet-rationele overreding 
kiest – waarbij overigens bedacht dient te worden dat hier geen waterdichte afscheiding valt te 
maken. Daarnaast is er ook nog reclame die niet-persuasief van aard is, zoals reclame die 
vertrouwt op het “repeated exposure effect” (zie pagina 45).178 
 Een volgend punt is wat precies met rationeel bedoeld wordt. René van Woudenberg stelt dat 
een handeling rationeel genoemd kan worden als: 
(1) de actor ervan overtuigd is dat de reden die hij heeft voor de handeling een goede reden is, óf 
(2) de reden die de actor voor zijn handeling heeft in feite een goede reden is.179 
In het eerste geval is de handeling internalistisch rationeel, in het tweede geval externalistisch 
rationeel. Eenzelfde criterium past van Woudenberg toe bij de klasse van (mentale) handelingen 
die een aanvaarding van een bepaalde overtuiging of theorie inhoudt. Als gezegd wordt dat een 
(mentale) handeling rationeel is, dan spreken we een positief evaluatief oordeel over die handeling 
uit in het licht van één of beide van de zojuist genoemde criteria. 
 Ik stel voor een middenweg tussen beide criteria te nemen. Een (mentale) handeling H 
(waarbij ik onder mentale handeling het vormen van hetzij een werkelijkheidsrepresentatie, hetzij 
een selectieprocedure, hetzij een preferentie versta180) van een actor A is rationeel als: 
(a) A ervan overtuigd is dat de reden181 die hij heeft voor H een goede reden is, én 
(b) de reden die A heeft voor H in feite een goede reden is, gezien het perspectief van A, én 
(c) die reden binnen het geheel van motivationele factoren die A aanzetten tot H een 

noodzakelijk element is om tot H te komen. 
Voorwaarde (c) is nodig omdat bij het ontbreken daarvan de goede reden waarvan A overtuigd is, 
niet meer dan een rationalisatie zou kunnen zijn, terwijl het misschien allerlei onbewuste motivaties 
zijn die A werkelijk motiveren. 
 Een (mentale) handeling die in deze zin rationeel is, zouden we begrijpelijk kunnen noemen. 
Is de (mentale) handeling ook nog rationeel in de zin van (2) hierboven, dan is hij acceptabel. 
Hiermee ontstaat wat mentale handelingen betreft een correspondentie tussen het hier gemaakte 
onderscheid en het onderscheid dat Brümmer maakt tussen evaluaties van kennisclaims m.b.t. 
overtuigingen als redelijk of acceptabel – alleen wordt hier de term “begrijpelijk” gebruikt i.p.v. 
“redelijk”.182 
 Een actor A wordt door rationele overreding door een reclameuiting R aangezet tot een 

                                                
176 Goldman, A., loc. cit., pag. 249. Dat sluit aan bij de definitie van overreding in 4.3.2, die open laat of vooral met 
rationele of met niet-rationele middelen gewerkt wordt. 
177 Crisp, R., loc. cit., pag. 413. 
178 Crisp ziet dat soort reclame als een vorm van persuasieve reclame, ibid., pag. 413. 
179 Woudenberg, R. van, “Rede, reden, redeneren; rationalisme, rationeel, rationaliteit: de onderlinge verhouding van 
deze begrippen”, Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 88 (1996), pag. 290-293. 
180 Zie het gebruik van deze concepten in hoofdstuk 3. 
181 Ik ga er hier vanwege de beschikbare ruimte eenvoudigheidshalve vanuit dat er één reden voor de handeling is. 
182 Brümmer, V., Wijsgerige Begripsanalyse. Een inleiding voor theologen en andere belangstellenden. Kampen, 
1989, pag. 198-199. 
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(mentale) handeling H dan en slechts dan als: 
(1) H begrijpelijk is in de hierboven besproken zin, én 
(2) A de reden voor H correct heeft afgeleid uit de door R aangereikte argumenten, én 
(3) in R niet opzettelijk argumenten worden toegevoegd, weggelaten of vertekend om een geheel 

aan argumenten te laten ontstaan waaruit A correct de reden voor H kan afleiden. 
Een reclameboodschap valt in de categorie rationeel persuasieve reclame dan en slechts dan als 
het doel van die boodschap is dat degenen die ermee geconfronteerd worden, in de zojuist 
omschreven zin rationeel overreed worden. Het zal duidelijk zijn dat in het licht van deze definitie 
en van de in hoofdstuk 4 besproken middelen en strategieën waarvan reclame zich bedient, 
verreweg de meeste reclameboodschappen als niet-rationeel persuasief moeten worden 
beschouwd. Dat sluit weer aan bij de in hoofdstuk 1 al aangehaalde constatering van Fauconnier 
en van der Meiden dat reclame in onze huidige samenleving veelal emotioneel/suggestief is.183 
 
5.3.2 Een waardering van visies 
 
Dan nu het tweede punt, de diversiteit in het overzicht van visies in 5.2 aan antwoorden op de 
vraag of reclameuitingen in conflict komen met het principe van respect voor autonomie. Ter 
illustratie: Arrington is van mening dat de meeste reclameuitingen geen gevaar vormen voor de 
autonomie van de consument, maar Crisp neemt het tegenovergestelde standpunt in. Goldman 
komt in de buurt van Arrington uit, terwijl Santilli volgens de interpretatie van Emamalizadeh 
persuasieve reclame als strijdig ziet met autonomie, een standpunt dat hij zelf te radicaal vindt. 
Voordat een definitief antwoord op de vraag waar het hier om gaat gegeven kan worden, is een 
evaluatie van de standpunten van de besproken auteurs nodig om te zien welke bijdrage die aan de 
beantwoording kunnen leveren. 
 Ik ga, ter evaluatie van wat Arrington en Crisp naar voren brengen, de vier punten na die zij 
bespreken bij het behandelen van de vraag of bepaalde vormen van reclame een schending van de 
menselijke autonomie met zich meebrengen (zie 5.2.1). 
(1) Autonome wens. Zowel Arrington als Crisp gebruiken bij het omschrijven van autonome 

wensen de theorie van Frankfurt die in 2.2.2 behandeld is en waarvan gebleken is dat die niet 
adequaat is. 

(2) Rationele wens en keuze. De behandeling door Arrington van wat vereist is voor een rationele 
wens of keuze is weinig precies. Crisp wijst er terecht op dat Arrington er veel te gemakkelijk 
van uitgaat dat reclame gewoonlijk de relevante informatie levert. Maar Crisp is te strikt als hij 
meent dat een wens, om als rationeel te kunnen gelden, in ieder geval aan de eis moet voldoen 
dat hij niet in iemand wordt opgewekt door de inmenging van anderen, zonder diens wil en 
buiten diens medeweten. Hij vermengt hier de rationaliteit van het beïnvloedingsproces met de 
rationaliteit van wat door het beïnvloedingsproces wordt opgeroepen. In het licht van wat in 
5.3.1 over rationeel handelen en rationele overreding is gezegd, kan niet uitgesloten worden 
dat een niet-rationele persuasieve reclameboodschap iemand meer langs de weg van suggestie 
een reden aan de hand doet die hem tot handelen aanzet, waarbij die handeling voldoet aan de 
criteria voor een begrijpelijke handeling. Crisp wijst er wel terecht op dat sommige reclames 
iemands autonomie ondermijnen doordat ze delen van iemands psyche beïnvloeden waarover 
de persoon in kwestie weinig controle heeft. Ik kom hierop later terug. 

(3) Vrije keuze. Arrington komt bij dit punt in tegenspraak met zijn beroep op de ideeën van 
Frankfurt bij punt (1). Want voor Frankfurt maakt het voor iemands autonomie helemaal niet 
uit of hij een eerste orde wens kan weerstaan of niet, zolang hij zich maar die wens toeeigent 

                                                
183 Hoofdstuk 1, pag. 4, en: Fauconnier, G. en A. v.d. Meiden, op. cit., pag. 22-23. 
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via een tweede orde volitie. Dus Arrington had dit punt niet meer aan de orde hoeven te 
stellen. Maar zelfs afgezien hiervan is zijn behandeling van vrije keuze, zoals Crisp aantoont, 
niet adequaat. Vrijheid van handelen is niet gegarandeerd als iemand er een reden voor kan 
aanvoeren. Daarvoor moet aan heel andere voorwaarden voldaan worden. Ik verwijs daarvoor 
naar de definitie van handelingsvrijheid in hoofdstuk 3. Crisp merkt op dat er alle reden is om 
bedenkingen te hebben bij de vrijheid van de keuze die mensen onder invloed van een 
persuasieve reclameboodschap maken. 

(4) Controle en manipulatie. De definitie van controle die Arrington geeft, is niet nauwkeurig. Het 
door mij op pagina 57 bij punt (4) gegeven voorbeeld maakt dat duidelijk. Daarnaast hanteert 
hij, zoals Durham laat zien (zie 5.2.4) een minder realistische strakke formulering van de derde 
voorwaarde voor controle naast een ruimere formulering daarvan. Maar Durham toont aan dat 
toepassing van die ruimere formulering gezien de praktijk van reclame, waarin met 
differentiatie van doelgroepen wordt gewerkt, ertoe leidt dat de conclusie getrokken moet 
worden dat reclameuitingen wel degelijk manipulerend werken, een conclusie die Arrington 
juist wou voorkomen. Ook Crisp komt niet met een zorgvuldige omschrijving van controle. 
Voor wat daarvoor vereist is, verwijs ik naar de definitie van controle uit hoofdstuk 3. 

De bijdrage van Goldman (zie 5.2.2) levert weinig nieuws op wat betreft de vraag of 
reclameuitingen de autonomie ondermijnen ten opzichte van wat door Arrington en Crisp naar 
voren is gebracht. Hij constateert min of meer, zonder dat verder te onderbouwen, dat mensen 
normaal gesproken weerstand kunnen bieden aan wat in reclame naar voren wordt gebracht, zodat 
er geen sprake kan zijn van een serieuze bedreiging van hun autonomie. Wel interessant is zijn 
opmerking dat bij de waardering van de betekenis van beïnvloeding door reclame voor de 
autonomie van mensen bedacht moet worden dat mensen elkaar doorlopend op niet-rationele wijze 
overreden. 
 Het onderscheid tussen wensen en behoeften dat door Santilli en Emamalizadeh  (zie 5.2.3) 
naar voren gebracht wordt, is moeilijk hard te maken. Wel wijst de laatste er terecht op dat niet 
alle vormen van niet-rationele overreding noodzakelijkerwijs de autonomie ondermijnen van 
degene die erdoor beïnvloed wordt. Het belang van de bijdrage van Durham (5.2.4) is vooral te 
vinden in de aandacht die hij vraagt voor de differentiatie van doelgroepen. 
 Voor al de besproken auteurs geldt dat ze het principe van respect voor autonomie niet 
noemen, maar wel veronderstellen. Dat brengt met zich mee dat ze niet zozeer ernaar kijken of 
reclame in conflict komt met het principe van respect voor autonomie, maar of de autonomie van 
mensen door reclame daadwerkelijk wordt aangetast, om als dat het geval is, te concluderen dat 
het (verzwegen) principe van respect voor autonomie is geschonden. Maar ook als reclame niet 
daadwerkelijk de autonomie aantast, zou het kunnen zijn dat reclameboodschappen in strijd komen 
met het principe van respect voor autonomie. Het zou dan een gelukkig toeval zijn dat dat in de 
praktijk niet tot ondermijning van autonomie leidt. Bovendien leidt een toetsing of er eventueel 
sprake is van een schending van het principe van respect voor autonomie via een toetsing of de 
autonomie van mensen daadwerkelijk geschonden wordt, ertoe dat voornamelijk aandacht gegeven 
wordt aan de passieve kant van het principe van respect voor autonomie.184 
 De zaken die uit deze bespreking naar voren komen als punten die in gedachten moeten 
worden gehouden als we nagaan of reclame in conflict komt met het principe van respect voor 
autonomie: 
(1) Sommige reclames beïnvloeden delen van iemands psyche waarover de persoon in kwestie 

weinig controle heeft en ondermijnen op die manier diens autonomie. 
(2) Mensen overreden elkaar doorlopend op niet-rationele wijze. 
                                                
184 Zie 3.3, pag. 41. 
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(3) Niet alle gevallen van niet-rationele overreding ondermijnen de autonomie van degene op wie 
de beïnvloeding gericht is. 

(4) Het gebruiken van doelgroepdifferentiatie bij reclamecampagnes kan voor het oordeel of de 
autonomie van mensen in bepaalde doelgroepen wordt gerespecteerd, van belang zijn. 

 
5.4 Het niveau van individuele reclameuitingen 
 
Respect voor autonomie, zo stelde ik in hoofdstuk 3185  betekent dat wij het proces respecteren 
van daadwerkelijke uitoefening van zelfcontrole door een actor dat de kern vormt van autonomie. 
Wij bieden dan die actor de gelegenheid om  de bij dat proces betrokken (systeem)toestanden door 
selectie door hemzelf en dankzij beïnvloeding van de actor door zichzelf tot stand te laten komen. 
De gelegenheid bieden, dat kan passief en actief worden opgevat. Het eerste correspondeert met 
de passieve kant aan het principe van respect voor autonomie, dat van ons vraagt dat wij niets 
doen dat het relatieve of absolute bereik van de daadwerkelijk door iemand uitgeoefende 
zelfcontrole beperkt. Het tweede wijst op de actieve kant van dat principe, dat verlangt  dat wij 
doen wat mogelijk is om de autonomie van  mensen te bevorderen, bijvoorbeeld door hen van de 
juiste informatie te voorzien in het licht waarvan zij op een zodanige manier hun 
werkelijkheidsrepresentaties en preferenties etc. kunnen aanpassen of vormen dat op basis daarvan 
daadwerkelijk zelfcontrole uitgeoefend kan worden. 
 In hoofdstuk 4186 is een overzicht gegeven van de middelen en strategieën die reclamemakers 
ten dienste staan om consumenten te beïnvloeden. De conclusie uit dat overzicht was dat die 
middelen en strategieën zich bij voorkeur op eenvoudige, vaak zelfs mechanisch verlopende 
informatieverwerkingsprocessen richten.187 Zelfs bij de beschrijving van de persuasieve 
communicatie benadering188, een model dat zich niet expliciet op onbewuste leerprocessen wil 
richten, valt op dat gezegd wordt: . “...the audience must not realize the speech act is trying to 
manipulate them........ Audiences need to feel autonomous in their decision making, so the best 
rhetoric is that which leads them without their perceiving the advertiser’s persuasive strategy...”189 
(De cursiveringen in deze citaten zijn van mij). 
 De conclusie is gerechtvaardigd dat reclameboodschappen vaak inspelen op eenvoudige 
informatieverwerkingsprocessen waarover mensen vrij weinig controle hebben. Het zou hier dan 
gaan om het opwekken van toestanden in subsystemen binnen het systeem “mens” die, zoals in 
hoofdstuk 3 (pag. 36) al werd opgemerkt, aan betrekkelijk geringe eisen van zelfcontrole hoeven 
te voldoen om als autonoom aangemerkt te worden. Het bereik van de beperkte zelfcontrole 
binnen die subsystemen is op systeemniveau bekeken onvoldoende om aan de op dat niveau 
geldende zwaardere eisen van autonomie te kunnen voldoen,190 zodat de binnen dergelijke 
systemen geproduceerde toestanden niet als autonoom door het systeem voortgebracht kunnen 
gelden. Dat blijft ook gelden als diezelfde toestanden tot stand zouden zijn gebracht als 
daadwerkelijk controle was uitgeoefend met een dusdanig groot bereik dat wél aan die op 
systeemniveau geldende zwaardere eisen voor autonomie voldaan zou zijn. De subsystemen 
waarom het zojuist ging maken een onveranderlijk deel uit van het geheel aan psychische 

                                                
185 Zie pagina 41. 
186 Zie § 4.3 van dat hoofdstuk. 
187 Zie pagina 54. 
188 Zie pagina 51. 
189 O’Shaughnessy, J. en N.J. O’Shaughnessy, loc. cit., pag. 144, eerder aangehaald op pag. 51. 
190 Zie eveneens pagina 36. 
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toestanden en modules die de basale psychische autonomie van een mens realiseren.191 
Leerprocessen als klassieke en operante conditionering zijn daarin ondergebracht. Allemaal 
ongetwijfeld evolutionair gezien heel nuttig, maar wel ontwikkeld in een omgeving waarin reclame 
geen rol speelde. 
 De toestanden waarin een systeem “consument” door beïnvloeding door een reclame-
boodschap via dit soort subsystemen gebracht wordt (het hebben van een werkelijkheids-
representatie of een preferentie) zouden ook via complexere vormen van zelfcontrole die aan de 
eisen voor autonomie op systeemniveau voldoen, gerealiseerd kunnen worden. Dus als de 
reclamemaker zich zou willen houden aan wat de actieve kant van het principe van respect voor 
autonomie verlangt, dan zou hij het systeem “consument” van alle relevante informatie moeten 
voorzien aan de hand waarvan het aan de hand van de eigen selectieprocedures de werkelijkheids-
representaties en/of preferenties kan vormen die met het aangeprezen product te maken hebben. 
Kortom, hij zou gebruik moeten maken van rationeel persuasieve reclame (zie 5.3.1). Maar dan is 
het vaak allerminst zeker dat het resultaat is zoals de reclamemaker dat wenste. 
 Daarom probeert de reclamemaker liever wat controle192 van de consument naar zichzelf over 
te hevelen. Het is mogelijk om (gedeeltelijke) controle uit te oefenen over een systeem als ik door 
observatie te weten kom hoe de (of in het geval van gedeeltelijke controle: sommige) toestanden 
waarin dat systeem zich kan bevinden, samenhangen met fluctuaties in de systeemomgeving. 
Vervolgens kan ik door zelf de systeemomgeving te manipuleren (bijvoorbeeld door een bepaalde 
stimulus aan te bieden) de zelfcontrole van het systeem als het ware “in dienst nemen” en het in de 
door mij gewenste toestand(en) brengen.193 Maar bij consumenten is dat lastig: het zijn net gewone 
mensen, ze beschikken in principe over een behoorlijke mate van autonomie in de zin van definitie 
AA.194 En van systeemtoestanden die met een dergelijke mate van autonomie zijn voortgebracht, is 
niet zomaar vast te stellen hoe ze gerelateerd zijn aan variaties in de systeemomgeving. Niettemin 
is het mogelijk om door variaties in de omgeving waarop op systeemniveau wordt gereageerd, 
controle uit te oefenen. Dan is het wel zaak het aantal variabelen dat van invloed is op de reactie 
van het systeem, terug te brengen. In het geval van reclame zou dat kunnen gebeuren door het 
terrein van de niet-rationeel persuasieve reclame te betreden en op de gewenste reactie 
toegesneden i.p.v. alle relevante informatie te verstrekken. Maar dan blijft er dikwijls behoorlijk 
wat ruimte voor onzekerheid. 
 Stel nu dat er binnen het systeem “consument” autonome subsystemen zijn die wél op een 
voorspelbare manier op fluctuaties in de systeemomgeving reageren doordat ze het systeem in een 
bepaalde toestand brengen. Dan kan ik door een geschikte manipulatie van de systeemomgeving 
(zoals een reeks reclameboodschappen) waar niet op systeemniveau, maar op het niveau van een 
bepaald subsysteem op wordt gereageerd, het systeem vaak tóch in de door mij gewenste toestand 
brengen, dankzij het “in dienst nemen” van de betrekkelijk eenvoudige vormen van zelfcontrole 
binnen dat subsysteem. “Het belangrijkste moment in een technisch volmaakt uitgebalanceerd 
marketingproces blijft de ongewisse beslissing van de consument. Het gaat erom die ongewisheid 
in te dammen, te ontleden in factoren, op te heffen waar het mogelijk is.”195 (Cursivering K.S.). 
                                                
191 Zie pagina 37. 
192 Zie de definitie op pagina 33. 
193 Dennett, D.C., Elbow Room. The Varieties of Free Will Worth Wanting. Oxford, 1984, pag. 56. Zie ook: McFarland, 
D. en Th. Bösser, op. cit., pag. 147. 
194 Zie pagina 35. 
195 Meiden, A. v.d. en K. v. Toledo, op. cit., pag. 88. Merkwaardigerwijs trekken de auteurs hier even verderop de 
conclusie uit dat het de begerende mens is die het succes van de reclame verzekert. Natuurlijk hebben mensen bepaalde 
basale verlangens. Door daar bij aan te sluiten, wordt de begeerte naar bepaalde producten opgewekt of versterkt. Er zou 
dus beter gesteld kunnen worden dat het succes van de reclame verzekert dat de mens begerend is! 
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 Hoe dan ook, in beide gevallen – het verstrekken van op de gewenste reactie toegesneden 
informatie en de beïnvloeding via subsystemen – wordt geprobeerd door een reclameboodschap 
een deel van de zelfcontrole waarover iemand in principe beschikt, over te hevelen naar de 
reclamemaker. En dat  gaat in elk geval gepaard met een schending van de actieve kant van het 
principe van respect voor autonomie. 
 Maar niet alleen dat. Ook de passieve kant van het principe kan worden geschonden. Want 
voor zover de overname van controle succesvol is, brengt dat met zich mee dat er in iemand een 
aantal werkelijkheidsrepresentaties en/of preferenties tot stand komen die niet het resultaat zijn van 
daadwerkelijk uitgeoefende zelfcontrole die op systeemniveau gezien een voor autonomie 
toereikend bereik heeft. En dat betekent dat er een beperking van het relatieve bereik met name in 
de diepte196 van de in totaal daadwerkelijk uitgeoefende zelfcontrole plaatsvindt, en daarmee een 
afname van autonomie volgens definitie AA – tenzij de met de vorming van de nieuwe 
werkelijkheidsrepresentaties of preferenties gepaard gaande uitbreiding, in de breedte, van het 
absolute 197bereik daarvoor zou compenseren, wat in het geval van beïnvloeding door reclame niet 
aannemelijk is. En dat zou allemaal niet zo ernstig zijn, als gemakkelijk achteraf de zo tot stand 
gekomen werkelijkheidsrepresentaties en/of preferenties alsnog op een zodanige wijze binnen het 
bereik van de daadwerkelijk uitgeoefende zelfcontrole gebracht zouden kunnen worden dat alsnog 
aan de op systeemniveau geldende eisen voor autonomie voldaan zou worden. Maar de 
hardnekkigheid van veel dankzij reclame gevormde associaties bewijst het tegendeel. 
 En daar blijft het niet bij. Als de in het kader van de controle van buitenaf tot stand gebrachte 
werkelijkheidsrepresentaties en/of preferenties strategisch gekozen zijn, kunnen die vervolgens het 
proces van op systeemniveau daadwerkelijk uitgeoefende zelfcontrole van een systeem in de 
richting sturen die overeenkomt met de intenties van het systeem waardoor de controle wordt 
uitgeoefend. Om nog maar eens het voorbeeld van het ruimtevaartuig uit 3.2.6 erbij te halen: 
iemand zou de koers ervan danig kunnen beïnvloeden als hij kans zou zien een virus te uploaden 
dat voortdurend tot verkeerde berekeningen van de positie van de satelliet leidt. Een voorbeeld uit 
de wereld van de reclame is de invloed van reclameboodschappen voor producten die iemand 
moeten helpen zijn “image” te verbeteren, zoals cosmetica. Zo’n reclameboodschap kan erop 
gericht zijn dat iemand door het ideaalbeeld dat die reclameuiting hem voorhoudt zich onzeker 
over zichzelf gaat voelen. Het aangeprezen product kan dan die onzekerheid gelukkig de wereld 
uithelpen. Maar niet zelden blijft de consument toch met een minder gunstig zelfbeeld achter. “This 
intentional undermining of self-esteem is the most serious problem with image ads.”198 Ook Peter 
Corrigan wijst op deze manier van reclame maken: “Here we find one of the essential 
characteristics of modern advertising: suggest to the consumer that they lack something in their 
relations with others, and propose the product as the answer.”199 En: “The fear never goes away 
because we are always under scrutiny...”200 
 Deze voorbeelden laten zien dat de controle van buitenaf die ontstaat dankzij het “in dienst 
nemen” van de zelfcontrole van een autonoom subsysteem resulteert in een verdere overname van 
controle die met zich meebrengt dat het proces van op systeemniveau daadwerkelijk uitgeoefende 
zelfcontrole “in dienst genomen” wordt. Zo ontstaat – in het systeem als geheel bekeken – een 
verdere beperking van het bereik van de daadwerkelijk uitgeoefende zelfcontrole en daarmee 

                                                
196 Zie voor “relatief bereik” en “diepte”: pagina 34. 
197 Zie voor “absoluut bereik” en “breedte”: pagina 34. 
198 Bishop, J.D.,  “Is Self-Identity Image Advertising Ethical?”, in: Beauchamp, T.L. en N.E. Bowie (ed), Ethical Theory 
and Business, New Jersey, 2004, pag. 422. 
199 Corrigan, P., The Sociology of Consumption. An Introduction. Londen, 1997, pag. 67. 
200 Ibid., pag. 68. 
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opnieuw een afname van autonomie volgens definitie AA.201, alweer in strijd met wat de passieve 
kant van het principe van respect voor autonomie verlangt. Dat betekent in het geval van de beide 
vormen van niet-rationeel persuasieve reclame dat een als gevolg van de tot stand gebrachte 
werkelijkheidsrepresentaties en/of preferenties bij iemand optredende attitude- of gedragswijziging 
als voortvloeisel uit een schending van de passieve kant van het principe van respect voor 
autonomie gezien moet worden. En dit probleem speelt niet als ik iemand op andere gedachten 
breng door hem van alle nodige informatie te voorzien. Want in dat geval is er geen breuk in de 
daadwerkelijke uitoefening van zelfcontrole, zodat een eventuele wijziging in de richting daarvan 
juist ook weer uit een eerdere uitoefening van zelfcontrole voortvloeit. 
 Maar komen reclamemakers door te werken via autonome subsystemen echt wel in strijd met 
het principe van respect voor autonomie? Immers, die subsystemen zijn er toch, en er komen de 
hele tijd via die subsystemen werkelijkheidsrepresentaties en/of preferenties tot stand die op 
systeemniveau gezien niet aan voldoende zelfcontrole onderworpen zijn om te kunnen gelden als 
autonoom gerealiseerd. Wordt zo gezien de autonomie van ieder mens niet hoe dan ook 
doorlopend aangetast? En als dat zo is, wat maakt het dan uit dat reclameboodschappen primair op 
die subsystemen inwerken? 
 Het is inderdaad zo dat de aanwezigheid van autonome subsystemen binnen een mens een 
beperking betekent van diens autonomie – alhoewel de aanwezigheid van dergelijke subsystemen, 
voor zover ze een rol spelen bij zijn basale autonomie202, anderzijds ook weer een voorwaarde kan 
zijn voor zijn handelings- en actorautonomie. Een praktisch voorbeeld van die beperkende rol: het 
kan voorkomen dat iemand (A) een ander (B) op het eerste gezicht onsympathiek vindt zonder dat 
A daarvoor een reden kan bedenken en zonder dat A dat kan veranderen, totdat A zich soms jaren 
later realiseert dat het komt doordat B hem aan een derde persoon doet denken waarmee hij 
negatieve ervaringen heeft gehad. 
 De reclamemakers verergeren echter de gevolgen van het bestaan van deze natuurlijke 
begrenzing van de menselijke autonomie door op een wijze in te spelen op autonome subsystemen 
die veel doelgerichter en langer volgehouden is dan bij een groot deel van de prikkels uit de rest 
van de omgeving van mensen het geval is. Dat leidt daarom ook tot verder reikende effecten in de 
vorm van een ernstiger beperking van het bereik van iemands zelfcontrole en daarmee van diens 
autonomie. Kortom: bij sommige reclameboodschappen krijgt een bestaande beperking 
problematische proporties wat de gevolgen voor iemands autonomie betreft. 
 Dus blijft overeind dat sommige reclameuitingen in conflict komen met het principe  van 
respect voor autonomie. Nu is enige nuancering van de invloed van reclame op zijn plaats. Want 
niet alle reclameboodschappen die proberen in te breken in consumenten via subsystemen daarvan 
zijn succesvol. Het lukt niet altijd om controle te krijgen. Voor een deel komt dat doordat ook de 
reclamemaker maar één speler is in de dynamische structuur van communicatie (zie  4.2.2). Voor 
een ander deel is dat het gevolg van de niet onbeperkte macht van massamedia, omdat die 
functioneren in een sociale context met een zelfstandige dynamiek (zie 4.2.3): mensen wisselen 
ook gewoon informatie met elkaar uit. En als de reclameboodschap slaagt als middel om een 
zekere controle over consumenten te krijgen, dan hangt de bedreiging die daarvan uitgaat voor 
hun autonomie toch ook nog af van de diepte van de beïnvloeding door de reclameuiting (de mate 
waarin consumenten in staat zijn weerstand te bieden tegen de toestanden in de vorm van 

                                                
201 In het geval van reclameboodschappen voor producten die geacht worden iemands “image” te verbeteren, is er niet 
alleen de beperking van het bereik van iemands zelfcontrole die voortvloeit uit beïnvloeding van de richting van de 
daadwerkelijk door iemand uitgeoefende zelfcontrole, maar kan er ook nog een verdere beperking van dat bereik zijn 
door de algemene gevolgen van de ondermijning van iemands zelfvertrouwen. 
202 Zie pagina 37. 
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werkelijkheidsrepresentaties of preferenties die onder invloed van de reclameboodschap tot stand 
zijn gekomen, zie het 2e punt van 5.2.2) en van hoezeer het bij die beïnvloeding om triviale zaken 
gaat (het 3e punt van 5.2.2). 
 Maar toch: zeker in het geval van beïnvloeding via subsystemen zal de diepte van die 
beïnvloeding dikwijls aanzienlijk zijn. Want op deze manier komen in iemand werkelijkheids-
representaties en/of preferenties tot stand die niet gemakkelijk gereviseerd kunnen worden – zoals 
gezegd, associaties kunnen heel hardnekkig zijn – en waarvan iemand ook niet beseft dat revisie 
wenselijk zou kunnen zijn, omdat bij hem niet bekend is dat ze onder controle van anderen tot 
stand gekomen zouden kunnen zijn, terwijl het om bepaald niet triviale zaken kan gaan zoals het 
afsluiten van een forse lening. Kortom, ook als we deze nuanceringen in gedachten houden, moet 
de conclusie uit wat hier naar voren is gebracht, luiden: sommige individuele reclameuitingen 
komen in conflict met het principe van respect voor autonomie. Ook als die reclameuitingen er 
niet in slagen om de beoogde controle over de consument te krijgen, dan is nog de intentie van de 
reclamemakers in strijd met zowel de actieve kant van dat principe als de passieve kant ervan. Lukt 
het wel om die beoogde controle te krijgen, dan geldt hetzelfde wat de intentie van de 
reclamemakers betreft, maar is hun handelen ook nog wat betreft de gevolgen ervan in strijd met 
beide kanten van het principe van respect voor autonomie. Daarmee is een antwoord op vraag (1) 
uit hoofdstuk 1 gegeven op het niveau van de individuele reclameuitingen. 
 In het voorgaande zijn punt (1) en (3) van het eind van 5.3.2 als vanzelf al verwerkt. Maar 
punt (2) was dat mensen elkaar doorlopend op een niet-rationele wijze overreden. Als sommige 
reclameuitingen vanwege de niet-rationele wijze van overreden in conflict komen met het principe 
van respect voor autonomie, en als we elkaar allemaal doorlopend op die manier beïnvloeden, 
handelen we dan dus niet allemaal doorlopend in strijd met het principe van respect voor 
autonomie? Het antwoord is: niet doorlopend, maar soms wel – net als bij reclame afhankelijk van 
de diepte van de beïnvloeding203 en het al dan niet triviale karakter ervan. Maar het verschil tussen 
niet-rationele overreding door reclameuitingen en die door Jan Modaal is dat er bij reclame een 
uitgekiend geheel van middelen en strategieën aan ten grondslag ligt, waardoor gemiddeld 
genomen die vorm van beïnvloeding door reclame een veel grotere diepte zal hebben en vaker in 
conflict zal komen met het principe van respect voor autonomie. 
 Dat wordt nog eens onderstreept door wat in punt (4) van het eind van 5.3.2 naar voren 
wordt gebracht, het gebruik van doelgroepdifferentiatie. Want het inzetten van consumenten-
onderzoek om doelgroepen naar eigenschappen te kunnen differentiëren is een middel om te weten 
te komen hoe een reclamecampagne opgezet moet worden om een zo groot mogelijke zekerheid te 
krijgen dat die inderdaad de gewenste invloed kan uitoefenen. Vaak wordt beweerd dat 
doelgroepen in onze postmoderne samenleving steeds moeilijker te identificeren zijn.204 Dan zou 
dit punt er niet langer toe doen. Maar daar staat tegenover  dat beroep en/of klasse toch nog 
steeds een rol lijkt te spelen bij consumptieve beslissingen205, zodat het belang van onderzoek naar 
doelgroepen niet verdwenen is. Ook vindt een verfijning van methoden plaats om de verbrokkeling 
van doelgroepen, voor zover die echt plaatsvindt, het hoofd te bieden.206 
 
5.5 Het niveau van reclame in zijn totaliteit 
 
Als we kijken op wat we het mesoniveau zouden kunnen noemen, dan is het te verwachten dat de 
                                                
203 Zie pagina 66. 
204 Bocock, R., Consumption. Londen, 1993, pag. 31. 
205 Corrigan, P., op. cit., pag. 175. 
206 Fauconnier, G. en A.v.d. Meiden, op. cit., pag. 100-101. 
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door reclamecampagnes aan producten uit dezelfde economische sector verbonden associaties uit 
hetzelfde reservoir putten. Zo wijst Bishop er bijvoorbeeld op207 dat veel reclames voor producten 
die met het “image” te maken hebben, uitgaan van gemeenschappelijke vooronderstellingen, zoals 
het belang van jeugdigheid. Ook suggereren ze vaak dat iedereen doorlopend op kritische wijze 
wordt bekeken om te beoordelen of hij wel aan een bepaald ideaalbeeld voldoet. 
 Vergelijkbare opmerkingen gelden voor andere productcategorieën. Wie dag in dag uit aan 
reclame voor auto’s wordt blootgesteld, gaat als vanzelf anders denken over bijvoorbeeld het 
gebruik van de metro. Het aantal reclames waarin een man onder de bewonderende blikken van 
een vrouw de metro instapt, is nu eenmaal erg beperkt. Dus op dit niveau is het resultaat van de 
convergentie van door verschillende reclameboodschappen aangereikte associaties dat de kans dat 
een zekere mate van overname van controle van het systeem “consument” plaatsvindt, sterk 
vergroot wordt. Maar dat betekent dat bovenop het conflict op het niveau van individuele 
reclameuitingen tussen reclame en het principe van respect voor autonomie zich hier opnieuw  een 
conflict met dat principe voordoet. 
 Hetzelfde geldt op het macroniveau, de boodschap die uitgaat van reclame in zijn totaliteit: 
koopt! “Waar het om gaat is dat de burgers van de industriële samenleving door de reclame 
voortdurend worden gewezen op de bijdrage van consumptiegoederen aan het ‘goede leven’...”208 
Ook op dat niveau bekeken botst reclame dus met het principe van respect voor autonomie. Deze 
conclusies over reclame op meso- en macroniveau zijn vooral ook daarom gerechtvaardigd omdat 
het bij beïnvloeding op dit niveau zeker niet om triviale zaken gaat – het gaat om een hele 
levensstijl of zelfs een fundamentele oriëntatie in het leven. 
 Nu werkt reclame niet in een sociaal vacuüm. Eerder heb ik daar al op gewezen in het kader 
van reclame als vorm van (massamediale) communicatie.209 Soms wordt dan ook gesteld dat de 
reclame gewoon de samenleving een spiegel voorhoudt. Niet de reclame maakt de samenleving, 
maar de samenleving maakt reclame! “De reclame komt uit de samenleving op, uit de cultuur van 
een volk, een werelddeel.”210 Maar juist, zoals ik eerder ook al gezegd heb, vanwege de 
hoeveelheid  middelen en strategieën die reclame ten dienste staan om invloed uit te oefenen, moet 
er ook op gewezen worden dat niet aannemelijk is dat de rol van reclame beperkt blijft tot die van 
spiegel van de samenleving. Fauconnier en v.d. Meiden concluderen dan ook dat reclame niet 
alleen cultuur weerspiegelt maar haar ook produceert. “In haar consumptiebevorderende rol 
verheerlijkt zij (de reclame, K.S.) ook die consumptie en kent haar een bijna absolute waarde toe. 
Het is goed dit te beseffen.”211 
 De conclusie moet luiden dat reclameuitingen ook op meso- en macroniveau in conflict 
komen met het principe van respect voor autonomie. Daarmee is vraag (1) uit hoofdstuk 1 ook op 
het niveau van het totaal aan reclameuitingen beantwoord. In het volgende hoofdstuk zal het 
moeten gaan om de beantwoording van vraag (2) uit hoofdstuk 1, in hoeverre het geconstateerde 
conflict tussen (sommige) reclameuitingen en het principe van respect voor autonomie moreel 
gezien aanvaardbaar is. 

                                                
207 Bishop, J.D., loc. cit., pag. 420-422. 
208 Roos, W.A.A.M. de, op. cit., pag. 122. 
209 Zie 4.2.2 en 4.2.3. 
210 Meiden, A. v.d. en K. v. Toledo, op. cit., pag. 88. 
211 Fauconnier, G. en A. v.d. Meiden, op. cit., pag. 84. 
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Reclame en autonomie ethisch gezien 

6.1 Inleiding 
 
Hoofdstuk 5 mondde uit in de conclusie dat sommige individuele reclameuitingen in conflict 
komen met het principe van respect voor autonomie, en dat hetzelfde geldt voor reclame collectief 
genomen, zowel op meso- en macroniveau. De vraag die in dit hoofdstuk aan de orde is, is in 
hoeverre dit moreel gezien aanvaardbaar is (vraag (2) van pagina 5). Daarbij moet weer, net als in 
het vorige hoofdstuk, onderscheid gemaakt worden tussen het niveau van de individuele 
reclameuitingen en het niveau van reclame als geheel. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is 
het nodig om te bekijken welke andere morele principes dan dat van respect voor autonomie hier 
in het geding zijn. Want het principe van respect voor autonomie is, zoals ik in 3.3 al heb 
opgemerkt, een prima facie principe212: iemands autonomie hoeft niet ten koste van alles 
gerespecteerd te worden. Zo is het mogelijk dat iemand zijn autonomie gebruikt om die van 
anderen ernstig te beknotten, of om anderen schade toe te brengen. In zo’n geval is er goede reden 
om de autonomie van zo iemand niet te respecteren. 
 Om te zien welke andere morele principes hier eventueel in het geding zijn, moet eerst 
gekeken worden naar de functie(s) die reclame in onze samenleving vervult en naar de gevolgen 
die het bestaan ervan heeft naast de invloed op de autonomie van de consument. Als dat duidelijk 
is, kan bekeken worden of er andere morele principes in het geding zijn als we op grond van de 
schending van het principe van respect voor autonomie door reclame zouden willen pleiten voor 
een terugdringen van de rol van reclame in onze samenleving, en zo ja, welke. Over die functie(s) 
en gevolgen van reclame gaat het in 6.2.1. In 6.2.2 wordt dan vraag (2a) van pagina 7 
beantwoord: welke andere morele principes dat dat van respect voor autonomie zijn hier in het 
geding? Vervolgens komt in 6.3.1 de vraag aan de orde in hoeverre het op het niveau van 
individuele reclameuitingen aanvaardbaar is dat ze in conflict komen met het principe van respect 
voor autonomie. In 6.3.2 wordt gekeken in hoeverre dat aanvaardbaar is op het niveau van 
reclame als geheel. 
 
6.2 De relevante principes 
 
6.2.1 Functies en gevolgen van reclame 
 
In de voorgaande hoofdstukken heb ik de aanname van een overkoepelende maatschappijtheorie 
als die van de Frankfurter Schule vermeden. De aanname van een dergelijke theorie zou ertoe 
hebben kunnen leiden dat: 
(1) alleen een normatief geladen opvatting van autonomie als acceptabel uit de bus zou komen. 
(2) bij voorbaat vastgelegd zou worden wat de functie(s) en gevolgen van reclame zijn. 
(3) van meet af aan duidelijk zou zijn dat reclame de autonomie van mensen ondermijnt. 
Maar het is niet wenselijk om de bandbreedte van mogelijke opvattingen over autonomie of over 
de functie(s) van reclame door de aanname van een theoretisch kader zo te versmallen. Een meer 
voor de hand liggende strategie is om in te zetten bij een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving 
van autonomie en de functie(s) van reclame. Dan kan vervolgens eventueel bekeken worden of 
een bepaald overkoepelend perspectief door de gevonden beschrijvingen ondersteund wordt. Ik 

                                                
212 Over de prima facie status van morele principes, zie: Beauchamp, T.L. en J.F. Childress, Principles of Biomedical 
Ethics. Oxford, 1994, pag. 104-105. Voor het afwegen van principes tegen elkaar, zie: Willigenburg, T. van, A. van den 
Beld et al., op. cit., pag. 63-66. 



Hoofdstuk 6: Reclame en autonomie ethisch gezien 70  
 

 
 
 
 
 
 

blijf dus ook bij het beantwoorden van de vraag naar de functie(s) en gevolgen van reclame op 
een descriptief niveau. Daarmee wil ik niet zeggen dat er geen theoretische vooronderstellingen 
aanwezig zijn in mijn beschrijving van autonomie en reclame. Maar wel hoop ik dat die minder 
zwaar geladen zijn dan bij een theorie als die van de Frankfurter Schule.213 
 Ik zal niet na de beschrijving van de functie(s) en gevolgen van reclame die volgt, de vraag 
behandelen met welke maatschappij- en consumptietheorieën die beschrijving, samen met die van 
autonomie, te combineren is. Ik laat het hier bij de opmerking dat theorieën als die van de 
Frankfurter Schule, waarin over reclame en de media wordt gesproken in termen van de 
“bewustzijnsindustrie”, die een “vals bewustzijn” bij de arbeiders “implanteert”, toch wel als 
achterhaald worden beschouwd.214 In het licht van wat bij de bespreking van de werking van 
massamedia en reclame in hoofdstuk 4  naar voren kwam, namelijk dat de macht daarvan niet 
onbeperkt is, lijkt dat ook terecht. 
 Maar nu dus die functie(s) en gevolgen van reclame in onze samenleving. De volgende 
functies zijn van belang: 

(1) Goldman wijst op de functie van informatieverstrekking die reclame in het kader van een vrije 
markt kan hebben.215 Als een vrije markt als dé manier wordt gezien om tot een efficiënte 
allocatie van economische hulpmiddelen, kapitaal en arbeid te komen, dan is 
informatieverstrekking die tot doel heeft om de markt optimaal te laten functioneren, uiteraard 
van groot belang. Consumenten moeten op de hoogte zijn van welke producten er zijn, welke 
eigenschappen ze hebben, en wat de prijs ervan is. Reclame lijkt een efficiënte manier te zijn 
om daarvoor te zorgen. Gelet op de manier waarop reclamemakers te werk gaan (zie 
hoofdstuk 4) kan eraan getwijfeld worden of reclame werkelijk veel informatie bevat. “For its 
main function from the point of view of business is not that of informing, but persuading.....”216 
Maar daar kan weer tegen worden ingebracht dat dat geen probleem hoeft te zijn: 
reclameuitingen mogen dan misschien niet zo heel veel directe informatie bevatten, ze bevatten 
wel nuttige indirecte informatie.217 Want voor een slecht product wordt niet uitgebreid reclame 
gemaakt, dat ziet een producent als weggegooid geld. En zo zou reclame toch dankzij het 
verstrekken van indirecte informatie zijn nuttige rol in de vrije markt kunnen spelen. Maar ook 
hier valt wel wat op af te dingen, want er zijn bijvoorbeeld generieke medicijnen die, hoewel ze 
goedkoper zijn dan en kwalitatief gelijkwaardig aan merkproducten, toch minder verkocht 
worden. Ik laat hier verder buiten beschouwing hoeveel van deze functie overeind blijft in een 
markt die niet de kenmerken vertoont die een optimaal functionerende markt geacht wordt te 
hebben. In elk geval wordt reclame dankzij de functie van informatieverstrekking binnen de 
vrije markt via de werking van die markt verondersteld onderstaande gevolgen te hebben: 
(a) De door reclame verstrekte informatie stimuleert aandacht voor de prijs/kwaliteit 
verhouding en leidt tot gunstiger prijzen.218 
(b) Reclame biedt nieuwkomers de gelegenheid informatie over hun product te verstrekken om 
zo een plaats in de markt te veroveren.219 

                                                
213 Datgene waar ik me bij mijn beschrijving op richt, zou omschreven kunnen worden als “closer to experience”, zie: 
Feldman, R., Epistemology. New Jersey, 2003, pag. 75. 
214 Hielkema, A., “Het raadsel van de moderne consumptie”, Rekenschap 41 (1994), pag. 143. 
215 Goldman, A., loc. cit., pag. 236-237 en pag. 242-243. 
216 Ibid., pag. 248. 
217 Zie ook pagina 55. 
218 Fauconnier, G. en A. v.d. Meiden, op. cit., pag. 67. 
219 Ibid., pag. 67. 
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(c) Een belangrijk doel van reclame is het bevorderen van het onderscheiden van producten 
door consumenten. Het helpt om daarbij op een echt productvoordeel te kunnen wijzen. 
Daardoor bevordert reclame innovatie, ook al is het misschien maar stapsgewijs.220 
Deze punten zijn eigenlijk alleen overtuigend voor degene die reclame primair als informatief 
ziet. Wie de nadruk legt op de persuasieve kant van reclame zal daar tegenin brengen: 
(a) Reclame bevordert merktrouw, waardoor prijzen hoog gehouden kunnen worden. 
(b) Nieuwkomers hebben het vanwege de door reclame bevorderde merktrouw heel moeilijk 
om een markt binnen te dringen. 
(c) Aangezien producenten door middel van reclame consumenten aan zich kunnen binden, is 
er minder reden om te streven naar innovatie.221 
Bovendien is er nog een onafhankelijk argument tegen de optimale marktwerking die mede 
door reclame tot stand zou komen: 
(d) Volgens een econoom als Galbraith creëert reclame zelf de vraag naar allerlei producten, 
zodat de vrije markt niet meer functioneert op een wijze waardoor in de echte behoeften van 
mensen voorzien wordt. Zodoende dragen reclameboodschappen bij aan een op het materiële 
gerichte cultuur. Er wordt daardoor niet alleen te veel geconsumeerd, er wordt binnen het 
geheel aan consumptieve uitgaven ook te veel besteed aan producten die voor privé-gebruik 
bestemd zijn, terwijl de collectieve goederen verwaarloosd dreigen te worden. Extra probleem 
hierbij is dat reclameuitingen dezelfde onzekerheid wat betreft status en uiterlijk oproepen bij 
rijke consumenten als bij consumenten die op geen enkele manier zich de producten kunnen 
veroorloven om de opgeroepen onzekerheid enigszins het hoofd te bieden.222 

(2) Een andere nuttige functie van reclame waarop soms gewezen wordt is die van financiering 
van de media. Veel radio- en televisiestations en de meeste kranten en magazines zouden het 
heel moeilijk hebben om te overleven zonder de inkomsten uit reclame. Was die er niet, dan 
zou door consumenten heel wat meer betaald moeten worden om dergelijke media in stand te 
houden. Een bijkomend effect van de subsidiëring van de media door de reclame is wel dat de 
inhoud van de media sterk gericht is op het aantrekken van een zo groot mogelijk publiek. 
Want een publiek is wat de media aan reclamemakers verkopen. “The media are huge 
advertisers themselves although usually in specialised publications that the public does not see. 
There is no doubt what they’re selling – buyers of goods.”223 Om het gewenste publiek voor de 
reclameuitingen te krijgen, wordt de “eigenlijke inhoud” aangepast. Die gaat een promotionele 
waarde krijgen, namelijk als een soort advertentie voor de reclameuitingen, zodat inhoud en 
reclame qua toon etc. sterk op elkaar beginnen te lijken. 224 Zo ontstaat een cultuur van de 
grootste gemene deler. 

Als een positief gevolg van reclame kan gezien worden dat reclame de consumptie stimuleert en 
daardoor gunstig is voor de economische groei en de werkgelegenheid. “Niet alleen het 
consumptiepatroon, maar ook het niveau van consumptie wordt beïnvloed.”225 Daar staat weer als 
negatief effect tegenover dat de door reclame aangejaagde consumptie tot allerlei met 
economische groei gepaard gaande milieuproblemen leidt, zoals het versterkte broeikaseffect. 
Onduidelijk is welk effect reclame heeft op de marktstructuur. Er zijn zowel argumenten vóór de 

                                                
220 Goldman, A., loc. cit., pag. 239. 
221 Zie voor de punten (a) t/m (c): Fauconnier, G. en A. v.d. Meiden, op. cit., pag. 67. 
222 Goldman, A., loc. cit., pag. 253-260. 
223 Clark, E., op. cit., pag. 318. 
224 Wernick, A., Promotional Culture. Advertising, ideology and symbolic expression. Londen, 1991, pag. 92-121, zie 
met name pag. 99. 
225 Antonides, G. en W.F. v. Raaij, op. cit., pag. 92. 
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stelling dat reclame bijdraagt aan concentratie- en monopolievorming als argumenten daartegen. 
 De conclusie uit het voorgaande moet wel zijn dat zowel de maatschappelijke als de 
economische rol van reclame onzeker is. Wat het tweede betreft, is wel duidelijk dat reclame in de 
praktijk een belangrijke rol speelt binnen een markteconomie. “Zowel in haar meer informatieve als 
in haar meer persuasieve gedaante vormt reclame een vitale factor in de besluitvorming op de 
markt van goederen en diensten. Reclame is, met andere woorden, een van de poten onder onze 
economische stoel.”226 
 
6.2.2. Welke morele principes zijn relevant? 
 
Nu kan een antwoord worden gegeven op vraag (2a) van pagina 7: 
 
Welke andere morele principes dan dat van respect voor autonomie zijn hier in het geding?  
 
Aan de hand van wat in de vorige subparagraaf naar voren is gebracht, kunnen genoemd worden: 
(1) De hierboven genoemde functies van reclame – informatieverstrekking en financiering van de 

media – zijn van groot belang voor het welzijn van mensen. Dat betekent dat hier het principe 
van weldoen in het geding is.227 Ook het genoemde positieve gevolg van reclame – het 
bevorderen van economische groei en werkgelegenheid – wijst in die richting. 

(2) Daar staat tegenover dat, gelet op de argumenten die erop wijzen dat reclame juist 
marktverstorend werkt en uitgaande van de gedachte dat een optimaal functionerende markt 
het welzijn van mensen dient, hier tegenin gebracht zou kunnen worden dat het principe van 
geen schade toebrengen eerder van toepassing is.228 Ook de negatieve milieueffecten die met 
de door reclame gestimuleerde consumptie gepaard gaan, maken dat dat principe relevant is. 

(3) Verder zou ook het principe van rechtvaardigheid van belang kunnen zijn.229 Dit vanwege het 
hierboven genoemde punt dat bij arme consumenten dezelfde onzekerheid over het eigen 
“image” kan worden opgeroepen als bij rijkere, terwijl ze niet dezelfde middelen hebben om die 
onzekerheid te reduceren. In dezelfde richting wijst het punt dat reclame ertoe zou leiden dat 
markten een zekere geslotenheid vertonen voor nieuwkomers, waardoor die alleen maar tegen 
heel hoge kosten de markt kunnen betreden en zodoende een onredelijk nadeel hebben ten 
opzichte van degenen die iets eerder waren dan zij. 

Los van wat in de vorige subparagraaf over de functie(s) en effecten van reclame gezegd is, is ook 
het volgende punt nog van belang: 
(4) Het principe van respect voor autonomie zou ook ter verdediging van reclame kunnen worden 

ingezet. Voor Goldman valt reclame onder het recht op vrijheid van meningsuiting.230 Een 
mogelijke verdediging van dat recht is dat – prima facie – de autonomie van degene die zijn 
mening uit verdient gerespecteerd te worden. Ook kan vrijheid van meningsuiting eraan 
bijdragen dat het gevoel van eigenwaarde van mensen die deelnemen aan het publieke debat 
verhoogd wordt en dat daardoor hun autonomie vergroot wordt. Daarnaast kan vrijheid van 
meningsuiting een rol spelen bij het vergroten van de autonomie van toehoorders.231 

                                                
226 Fauconnier, G. en A. v.d. Meiden, op. cit., pag. 70-71. 
227 Zie: Willigenburg, T. van, A. van den Beld et al., op. cit., pag. 33. 
228 Ibid., pag. 33. 
229 Ibid., pag. 33. 
230 Goldman, A., loc. cit., pag. 260-261. 
231 Sumner, L.W., “Hate Crimes, Literature and Speech”, in: Frey R.G. en Chr.H. Wellman, A Companion to Applied 
Ethics. Oxford, 2005, pag. 145. 
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6.3 Reclame en autonomie: weging van principes 
 
6.3.1 Het niveau van individuele reclameuitingen 
 
De conclusie van § 5.4 was dat sommige individuele reclameuitingen in conflict komen met het 
principe van respect voor autonomie, minstens wat betreft de intenties van de reclamemakers, 
maar dikwijls ook wat betreft de gevolgen van hun handelen. Het ging daarbij om reclameuitingen 
die gebruik maken van niet-rationele overreding. Uiteraard kan deze conclusie niet zomaar 
resulteren in een pleidooi voor het verbieden van dergelijke vormen van reclame, als die al 
haarscherp te onderscheiden zouden zijn van andere vormen van reclame. Voor zo’n verbod pleit 
intussen wel Santilli wel: “To be morally defensible advertisements should be purged of all 
attractive and colorful properties and slotted in a functional system much like newspapers 
classifieds and the ‘yellow pages’”.......”If some companies go under because they were not able to 
use skin and sand and catchy tunes to attract customers, we ought not worry; it is clear no one 
needed what they had to offer and so they should not exist anyway.”232 Daar denken de 
werknemers en leveranciers van dergelijke bedrijven waarschijnlijk heel anders over.... 
 Een simpel verbod verliest dus de andere morele principes die hier in het geding zijn uit het 
oog. In 6.2.2 is gebleken dat dat er nogal wat zijn. Als we dat feit combineren met het gegeven dat 
sommige van de functies en gevolgen van reclame op grond waarvan de relevantie van deze 
principes geconstateerd werd op zijn zachtst gezegd onzeker zijn, dan is duidelijk dat afweging een 
lastige zaak wordt. Voor een aantal functies of gevolgen van reclame geldt dat er ook goede 
argumenten zijn om aan te nemen dat reclame juist de tegenovergestelde functies of gevolgen 
heeft. Wat zou kunnen helpen, is dat de weging van principes voor zover die relevant lijken te zijn 
met deze functies achterwege wordt gelaten. 
 Gezien de omstreden status van zowel de functie van informatieverstrekking door reclame als 
die van subsidiëring van de media, blijven in verband daarmee relevante principes buiten 
beschouwing. Wat dan overeind blijft, is: 
(1) de relevantie van het principe van weldoen, voor zover die voortvloeit uit de belangrijke rol 

die reclame in de praktijk in de markteconomie vervult en uit de daarmee samenhangende 
positieve gevolgen voor de economische groei en de werkgelegenheid. 

(2) de relevantie van het principe van geen schade toebrengen, voor zover die samenhangt met de 
negatieve milieueffecten die met de door reclame aangejaagde consumptie gepaard gaan. 

(3) de relevantie van het principe van rechtvaardigheid, vanwege het punt van de onzekerheid die 
bij minder draagkrachtige consumenten door reclame wordt opgeroepen. 

(4) de relevantie van het principe van respect voor autonomie, vanwege het op basis daarvan te 
verdedigen recht op vrijheid van meningsuiting. 

Dat is nog heel wat. Een verdere beperking kan worden aangebracht door op te merken dat het de 
vraag is hoe zwaarwegend het punt van de bij armere consumenten opgeroepen onzekerheid is. Bij 
dit punt wordt weinig rekening gehouden met het feit dat diverse sociaal-economische klassen zich 
van elkaar proberen te onderscheiden door gebruik te maken van per groep verschillende 
producten met een symboolwaarde, zoals door Bourdieu onder de aandacht is gebracht.233 
Vandaar dat reclamemakers de diverse groepen op uiteenlopende manieren benaderen. Verder is 
het voorstelbaar dat juist de groep allerarmste consumenten minstens gedeeltelijk afhaakt van wat 
anderen voortdrijft. Het eerder aangehaald voorbeeld van “proletarian shopping” van Fiske234 wijst 
                                                
232 Santilli, P.C., loc. cit., pag. 32. 
233 Bocock, R., op. cit., pag. 64. 
234 Zie pagina 44. 
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ook al in die richting. Tenslotte is het niet onaannemelijk dat in hogere sociaal-economische 
klassen er verfijndere regels bestaan voor wat betreft de juiste manier van consumeren van allerlei 
producten, een verschijnsel dat al door Veblen werd opgemerkt.235 En dat zou weer met zich mee 
kunnen brengen dat mensen uit deze groepen wellicht gevoeliger zijn voor reclames die proberen 
onzekerheid bij consumenten op te roepen aangaande hun sociale status. Kortom, dit punt is met 
nogal wat onzekerheid omgeven. Het is daarom beter dit buiten beschouwing te laten. 
 Wat het vierde punt betreft, moet opgemerkt worden dat een beroep op de vrijheid van 
meningsuiting als het om reclame gaat minder kracht heeft dan wanneer het om het politieke 
domein of het publieke debat gaat. Een overheid die regels stelt waaraan reclameuitingen moeten 
voldoen, zal minder snel de verdenking van partijdigheid op zich laden dan een overheid die zich 
bemoeit met politieke uitspraken van burgers.236 En aangezien de overheid een verantwoordelijk-
heid draagt voor wat er binnen de economie plaatsvindt – juist ook ter bescherming van de burger 
– , is het niet onredelijk dat reclame net als andere activiteiten in de economische sfeer aan 
bepaalde randvoorwaarden gebonden wordt. 
 We hebben nu dus het gegeven dat sommige individuele reclameuitingen in conflict komen 
met het principe van respect voor autonomie. Aan de andere kant kan op grond van hetzelfde 
principe verdedigd worden dat ondernemers binnen de kaders van de wet het recht hebben om 
reclame te maken. Maar omdat het bij de reclameuitingen die in conflict komen met het principe 
van respect voor autonomie gaat om de niet-rationeel persuasieve reclameuitingen, zou een 
oordeel dat moreel gezien dat conflict onaanvaardbaar is, niet betekenen dat er een eind gemaakt 
zou worden aan het recht om reclame te maken. Alleen zou er een wat smallere bandbreedte van 
acceptabele reclameboodschappen zijn. In het licht hiervan weegt dus het feit dat reclameuitingen 
in conflict komen met het principe van respect voor autonomie het zwaarst. Als dit de enige 
afweging zou zijn die gemaakt zou moeten worden, dan zouden we dus tot de conclusie moeten 
komen dat dit conflict moreel gezien onaanvaardbaar is. 
 Maar punt (1) en (2) van de vorige pagina zijn er ook nog. Die lijken verschillende kanten op 
te trekken: economische groei en werkgelegenheid en dus het principe van weldoen aan de ene 
kant, negatieve milieueffecten en het principe van geen schade toebrengen aan de andere kant. 
Maar het is belangrijk om te zien dat hier in de praktijk wel sprake is van zaken die tegenover 
elkaar staan, maar dat dat niet een noodzakelijk feit is: economische groei maakt het betalen van 
milieumaatregelen mogelijk en milieutechnologie kan werkgelegenheid scheppen. Als zou blijken 
dat precies die reclameuitingen die in conflict komen met het principe van respect voor autonomie 
de tegenstelling tussen economie en milieu in stand houden, dan zou het eindoordeel over dat 
conflict met het principe van respect voor autonomie moeten luiden dat het moreel gezien 
onaanvaardbaar is. 
 Het lijkt echter waarschijnlijker dat de tegenstelling tussen economie en milieu te maken heeft 
met de aard van de producten waarvoor reclame gemaakt wordt dan met de aard van de 
reclameboodschappen. Ook in een duurzame markteconomie zou reclame de vitale rol spelen 
waarover aan het eind van 6.2.1 gesproken werd en zouden waarschijnlijk sommige 
reclameuitingen in conflict met het principe van respect voor autonomie komen. Dus: als we ervan 
uitgaan dat alle maatregelen genomen worden die nodig zijn om tot een duurzame economie te 
komen, is het dan moreel gezien onaanvaardbaar dat sommige reclameuitingen in conflict komen 
met het principe van respect voor autonomie? Een eenvoudig verbod zou grote gevolgen voor het 
functioneren van de economie en voor de werkgelegenheid hebben. Of positief geformuleerd: 
tegenover het conflict met het principe van respect voor autonomie staat dat het maken van 
                                                
235 Corrigan, P., op. cit., pag. 24. 
236 Goldman, A., loc. cit., pag. 262. 
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reclameboodschappen gerechtvaardigd kan worden op grond van het principe van weldoen. 
Belangrijk om te zien is dat individuele reclameboodschappen over het algemeen niet in een 
schokkende reductie van autonomie resulteren: het gaat om overtuigingen en beslissingen die 
betrekking hebben op bijvoorbeeld de wenselijkheid van aanschaf van de ene auto of de andere, of 
van het afnemen van de diensten van de ene zorgverzekeraar of de andere. Hierbij moet een 
uitzondering gemaakt worden voor reclameboodschappen voor producten die heel duidelijk niet-
triviale gevolgen237 hebben. Te denken valt bijvoorbeeld aan reclame voor leningen. 
 
De conclusie moet dan luiden dat het niet moreel gezien onaanvaardbaar is dat sommige 
individuele reclameuitingen in conflict komen met het principe van respect voor autonomie. 
 
Daarbij geldt een uitzondering voor reclameboodschappen die niet-triviale zaken betreffen en die 
daarom een ernstiger conflict met het principe van respect voor autonomie met zich meebrengen.  
 
Een paar praktische aanbevelingen volgen hieruit: 
(1) Het verdient aanbeveling om de gevolgen van reclameuitingen die in conflict komen met het 

principe van respect voor autonomie te reduceren door vergelijkende reclame te bevorderen. 
(2) Die gevolgen kunnen ook gereduceerd worden door een heffing op reclameuitingen in te 

voeren waarmee het werk van consumentenorganisaties wordt ondersteund. 
(3) Aan reclameuitingen die niet-triviale zaken betreffen moet de eis gesteld worden dat ze 

rationeel persuasief van aard moeten zijn. 
 
6.3.2 Het niveau van reclame in zijn totaliteit 
 
Zoals in § 5.5 duidelijk is geworden, doet zich op het meso- en macroniveau van reclame een 
conflict met het principe van respect voor autonomie voor dat komt bovenop het conflict dat zich 
voordoet op het niveau van individuele reclameuitingen. En die conclusie was gerechtvaardigd 
omdat het bij beïnvloeding op dit niveau bepaald niet om triviale zaken gaat, zoals een levensstijl 
of een fundamentele oriëntatie in het leven. Nu moet dus ook op dit niveau de vraag gesteld 
worden of het moreel gezien onaanvaardbaar is dat reclame in conflict komt met het principe van 
respect voor autonomie. De afweging verloopt eigenlijk hetzelfde als in 6.3.1, zodat hier 
uiteindelijk ook het op dit niveau bestaande conflict met het respect voor autonomie tegenover een 
mogelijke rechtvaardiging op grond van het principe van weldoen staat. 
 Het gaat hier weliswaar net als bij sommige individuele reclameuitingen om niet-triviale 
zaken, maar op dit niveau kan niet, net als bij die groep individuele reclameuitingen, geëist worden 
dat reclame rationeel persuasief van aard dient te zijn. Een reden daarvoor is bijvoorbeeld dat 
diverse media (zoals televisie) zich niet lenen voor een dergelijke vorm van reclame. Het lijkt 
daarom beter om op dit niveau naar een vermindering van de impact van reclame in zijn geheel te 
streven door het aantal blootstellingen aan reclameboodschappen te reduceren. Gezien het enorme 
belang van reclame als geheel voor de economie, geldt de volgende conclusie: 
 
het is niet moreel gezien onaanvaardbaar dat reclameuitingen op meso- en macroniveau in 
conflict komen met het principe van respect voor autonomie. 
 
Wel is dus een reductie van het aantal blootstellingen aan reclame wenselijk. Enkele aanbevelingen 
om dat te bereiken: 
                                                
237 Zie pagina 67. 
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(1) Het zou wenselijk zijn om zowel op televisie als op de radio te zorgen voor een ruim aanbod 
van zenders die niet van reclame-inkomsten afhankelijk zijn. Dat zou bereikt kunnen worden 
door de publieke omroep, net als bij de BBC het geval is, reclamevrij te maken. Dat zou tevens 
het eerder besproken effect kunnen tegengaan dat de inhoud van programma’s als het ware als 
reclame voor de reclameboodschappen moet dienen, zodat inhoud en reclameboodschappen 
qua stijl sterk op elkaar beginnen te lijken238. 

(2) Het zou een goede zaak zijn om reclameonderbrekingen tijdens programma’s te verbieden en 
de duur van reclameonderbrekingen aan een maximum te binden. 

(3) De 2e aanbeveling bij het niveau van individuele reclameuitingen – een heffing op 
reclameboodschappen om het werk van consumentenorganisaties te ondersteunen – zou door 
het effect op de prijs van reclame ook tot een vermindering van het aantal reclameuitingen 
leiden. 

 
Daarmee is een antwoord gegeven op vraag (2) van pagina 7, en kan tevens de hoofdvraag van 
pagina 5 beantwoord worden. Het antwoord op die hoofdvraag luidt dus: 
 

Het is niet zo dat (sommige) reclameuitingen op een moreel gezien onaanvaardbare 
wijze in conflict komen met het principe van respect voor autonomie. 

 
Bij deze conclusie geldt wel de in 6.3.1 genoemde uitzondering voor reclameboodschappen 
die niet-triviale zaken betreffen en daarom een ernstiger conflict met het principe van respect 
voor autonomie met zich meebrengen. Verder zal uit de introductie van de vraagstelling in § 
1.1 en de verdere behandeling daarvan in met name hoofdstuk 4 t/m 6 duidelijk zijn geworden 
dat het mij hier gaat om de reclame waar we doorgaans mee geconfronteerd worden. De 
hierboven weergegeven conclusie geldt dan ook binnen dat domein. Gevallen van reclame 
waarbij ronduit sprake is van bijv. bedrog blijven buiten beschouwing. 

                                                
238 Zie pagina 71 en noot 224. 
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Samenvatting 

 
De hoofdvraag waarop in de hieraan voorafgaande hoofdstukken een antwoord werd gezocht, 
luidt: 
 

Komen (sommige) reclameuitingen op een moreel gezien onaanvaardbare wijze in 
conflict met het principe van respect voor autonomie? 

 
Deze vraag werd uiteengelegd in een tweetal deelvragen: 
(1) Komen (sommige) reclameuitingen in conflict met het principe van respect voor autonomie? 
(2) Voor zover (sommige) reclameuitingen met dat principe in conflict komen, in hoeverre is dat 

moreel gezien aanvaardbaar? 
 
Om vraag (1) te kunnen beantwoorden werden de volgende vragen aan de orde gesteld: 
(1a) Wat is autonomie? 
(1b) Wat vraagt het principe van respect voor autonomie van ons? 
(1c) Wat zijn reclameuitingen? 
(1d) Hoe beïnvloedt reclame een persoon? 
 
Vraag (1a) was aan de orde in hoofdstuk 2 en 3. Uitgangspunt was dat autonomie niet iets 
illusoirs is, zelfs niet als de wereld causaal gedetermineerd zou zijn. Hoofdstuk 2 geeft een 
overzicht van diverse compatibilistische theorieën, die geen van alle bevredigend bleken te zijn. In 
hoofdstuk 3 wordt een omschrijving van autonomie gegeven waarin de controle die een systeem 
over zichzelf heeft, centraal staat. De volgende definitie kwam daar naar voren: 
 

De autonomie van een systeem is een term voor de mate van controle die het 
daadwerkelijk over zich uitoefent. Die autonomie is evenredig met de omvang  van het 
relatieve en absolute bereik van de daadwerkelijk uitgeoefende zelfcontrole van het 
systeem zowel in de breedte als in de diepte. 

 
In het laatste deel van hoofdstuk 3 werd vraag (1b) beantwoord. Het principe van respect voor 
autonomie bleek een actieve en een passieve kant te hebben. De actieve kant brengt met zich mee 
dat wij doen wat mogelijk is om de autonomie van  mensen te bevorderen, bijvoorbeeld door hen 
van de juiste informatie te voorzien. De passieve kant vraagt dat wij niets doen dat het relatieve of 
absolute bereik van de daadwerkelijk door iemand uitgeoefende zelfcontrole beperkt. 
 
In hoofdstuk 4 werd eerst een antwoord gegeven op vraag (1c): 
  

Reclame is door een adverteerder betaalde informatie in massamedia over producten, 
diensten, organisaties en ideeën, met als doel kennis, attitude en mogelijk het gedrag 
van de doelgroep (handel, consumenten of andere afnemers) in een voor de 
adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. 

 
Vervolgens werd ter beantwoording van vraag (1d) in hoofdstuk 4 een overzicht gegeven van de 
middelen en strategieën die reclamemakers ter beschikking staan om mensen te beïnvloeden. De 
conclusie daaruit was dat de in reclame gebruikte technieken en strategieën zich bij voorkeur 
richten op eenvoudige, vaak zelfs mechanisch verlopende informatieverwerkingsprocessen. 
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Hoofdstuk 5 gaf aan de hand van de beantwoording van de vragen (1a) t/m (1d) een antwoord op 
vraag (1). Betoogd werd dat reclamemakers als ze gebruik maken van niet-rationeel persuasieve 
reclameuitingen een zekere controle over consumenten weten te krijgen doordat daarbij wordt 
ingespeeld op autonome subsystemen in de consument die gekenmerkt worden door een beperkte 
mate van zelfcontrole, die als het ware “in dienst”genomen wordt. Het gevolg is dat er een afname 
plaatsvindt van het bereik van de in totaal daadwerkelijk uitgeoefende zelfcontrole. De conclusie 
die hieruit getrokken werd, was dat het antwoord op vraag (1) was: 
 

(Sommige) reclameuitingen komen in conflict met het principe van respect voor 
autonomie. 

 
Dit geldt voor het niveau van sommige individuele reclameuitingen, die in ieder geval wat de 
intentie betreft, maar vaak ook wat de gevolgen betreft in conflict komen met zowel de actieve als 
de passieve kant van het principe van respect voor autonomie. Maar het geldt ook voor reclame 
als geheel. 
 
In hoofdstuk 6 werd vraag (2) aan de orde gesteld. Daarbij werd geconstateerd dat het, om deze 
vraag te kunnen beantwoorden, nodig is om te bekijken welke andere morele principes dan dat van 
respect voor autonomie in het geding zijn (vraag (2a)). Het bleek uiteindelijk vooral te gaan om 
het principe van weldoen, vanwege de rol die reclame heeft bij het bevorderen van economische 
groei en van werkgelegenheid.  
 
Het antwoord op vraag (2) luidde, zowel voor individuele reclameuitingen als voor reclame als 
geheel, dat er geen sprake was van een moreel gezien onaanvaardbaar conflict met het principe 
van respect voor autonomie. 
 
Er werden voor beide niveaus aanbevelingen gegeven om de negatieve gevolgen van bepaalde 
vormen van reclame voor de autonomie van consumenten te reduceren. 
 
De conclusie uit dit alles was dat het antwoord op de hoofdvraag moest zijn: 
 

Het is niet zo dat (sommige) reclameuitingen op een moreel gezien onaanvaardbare 
wijze in conflict komen met het principe van respect voor autonomie. 
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Summary 
 
The main question in the preceding chapters was if (some) advertisements violate in a morally 
objectionable way the principle of respect for autonomy. In order to answer this question, it is 
necessary to establish: 
(1) if (some) advertisements do indeed violate the principle of respect for autonomy, 
and if that is the case: 
(2) whether or not this is acceptable from a moral point of view. 
 
To be in a position to verify (1), a description is needed of what autonomy consists of. 
Furthermore, we need to know what it is that the principle of respect for autonomy demands from 
us. Also, we need to know how we are influenced by the products of the advertising industry. 
 
Chapter 2 contains a survey of compatibilistic theories of autonomy, none of which proves to be 
adequate. Chapter 3 presents a description of autonomy in terms of the scope of control a system 
exercises over itself. In the light of this, one could say that the principle of respect for autonomy 
requires us – prima facie – to do what we can to maintain the scope of control a person exercises 
over himself. This means not only that we should not intervene when someone is acting 
autonomously, but also that we should do all that may reasonibly be seen to be within our power 
to enlarge the scope of his selfcontrol, for instance by giving him all the information he requires to 
make an informed decision. Chapter 4 shows what means and strategies advertisers have at their 
disposal in order to influence their audience. The upshot of the material presented there is that the 
means and strategies used by advertisers are targeting simple cognitive processes in their audience 
that are taking place in subsystems largely outside the scope of selfcontrol. 
 
This leads to the conclusion in chapter 5 that advertisements do indeed violate the principle of 
respect for autonomy, both at the level of individual advertisements and at the level of advertising 
as a whole. 
 
Chapter 6 is devoted to answering the question of whether or not this violation of the principle of 
respect for autonomy is acceptable from a moral point of view. In order to be able to answer that 
question, we need to know what other moral principles have to be taken into account. The main 
principle besides that of respect for autonomy that is relevant here appears to be the principle of 
benificence, because of the role of advertising in promoting economic growth and employment. 
 
The weighing of these principles leads to the conclusion that violation of the principle of respect 
for autonomy by (some) advertisements is not morally unacceptable. 
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