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Dutch Summary

Als de liberale staat autonomie behoort te beschermen en merkenbouw autonomie onder-
mijnt, dan volgt daaruit dat de liberale staat de autonomie van haar burgers moet bescher-
men tegen merkenbouw. In deze dissertatie beweer ik dat de eerste premisse van dit argu-
ment geaccepteerd moet worden en dat de tweede voorwaardelijk waar is. Op basis van deze 
beweringen concludeer ik dat de liberale staat de autonomie van haar burgers behoort te 
beschermen tegen verschillende vormen van merkenbouw. Deze bescherming kan worden 
gerealiseerd door middel van toestemmingsprocedures en door middel van een verbod op 
merkenbouw die autonomie ondermijnt. Welke van deze twee maatregelen het meest gepast 
is laat ik open. 

Als bewijs voor de eerste premisse voer ik een argument op van Ben Colburn. Hij beweert 
dat anti-perfectionisten voorstanders moeten zijn van de bevordering en verdediging van 
autonomie (wanneer ze niet tegen iedere vorm van staatsinterventie zijn) en dat alle perfec-
tionistische onderbouwingen van het liberalisme onaantrekkelijk zijn. Ik stel dat dit argu-
ment onvolledig is omdat Colburn geen garantie geeft voor de afwezigheid van contamina-
tie van de tweede orde waarde autonomie (die betekenis heeft in relatie tot een waardenge-
neratie proces) door eerste orde waarden (die betekenis hebben in relatie tot toestanden in 
de wereld). Zo’n garantie zou gegeven kunnen worden door een concept van minimale 
autonomie dat een maximale hoeveelheid intuïties en theorieën over autonomie in zich 
bergt, omdat we redelijkerwijze kunnen aannemen dat een dergelijk concept van autono-
mie voldoende vrij is van perfectionistische vooroordelen. In de loop van mijn argument 
voor de waarheid van de tweede premisse ontwikkel ik een dergelijk concept van autono-
mie.

Het vaststellen van de merites van deze tweede premisse – dat merkenbouw autonomie 
ondermijnt – is het onderwerp van een uitvoerig debat in de bedrijfsethiek. De bijdragen 
aan dit debat zijn echter niet overtuigend. Zo wordt de keuze voor een concept van autono-
mie niet onderbouwd, worden reclameboodschappen per geval geanalyseerd en wordt de 
ondermijning van autonomie in reclame niet vergeleken met de ondermijning van autono-
mie in andere domeinen. Als antwoord op deze drie gebreken stel ik een alternatieve argu-
mentatiestrategie voor. Ten eerste is het meest relevante type autonomie – in ieder geval 
vanuit politiek perspectief – het type dat liberale legitimatie genereert. Een normatieve ana-
lyse van merkenbouw moet daarom allereerst een onafhankelijk argument voor een mini-
maal concept van liberale autonomie ontwikkelen dat in een volgende stap kan worden 
toegepast op merkenbouw. Ten tweede moeten structurele eigenschappen van merkenbouw 
worden geïdentificeerd, omdat de liberale staat niet voor bijvoorbeeld iedere reclamebood-
schap kan bepalen of autonomie al dan niet wordt ondermijnd. De identificatie van structu-
rele eigenschappen van merkenbouw maakt het, ten derde, mogelijk om de ondermijning 
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van autonomie in merkenbouw te vergelijken met de ondermijning van autonomie in ver-
gelijkbare domeinen zoals religie of politiek.

Ik zet de eerste stap van deze strategie door zeven centrale intuïties over autonomie te 
isoleren waaruit filosofische theorieën van autonomie zijn opgebouwd. Omdat de meeste 
van deze intuïties zeer controversieel zijn, leg ik me zo min mogelijk vast in theoretisch 
opzicht en gebruik ik empirisch bewijs om de ruimte voor onenigheid te beperken. Ik voeg 
vijf intuïties samen onder de noemer zelf-controle, dat ik begrijp als de mogelijkheid van 
een persoon om haar handelingen op gepaste wijze te reguleren en de afwezigheid van 
controle door een andere persoon. Ik keer me tegen een aantal filosofen die denken dat 
hiermee alles gezegd is over autonomie, omdat er sterke intuïties bestaan om toegang tot 
relevante mentale toestanden van het ‘zelf’ (zowel tijdens de codering als het afroepen van 
mentale toestanden) als onderdeel van een minimaal autonomiebegrip op te vatten. Ik 
noem dit aspect van autonomie authenticiteit. Voor zowel zelf-controle als authenticiteit 
geef ik minimale empirische condities aan met betrekking tot handelingen en de formatie 
van mentale toestanden. Op basis van deze vier soorten criteria kan ik verschillende proces-
sen waarin autonomie ondermijnd wordt onderscheiden, waaronder onbewuste doel-
activatie, het oproepen van negatieve emoties, subliminale invloed en covariatie leren (zoals 
evaluatieve conditionering). Deze processen ondermijnen liberale autonomie echter alleen 
dan wanneer ze voldoende centrale effecten hebben (omdat de liberale staat in het alge-
meen proportioneel moet handelen) en wanneer de communicatie te reconstrueren is 
zonder basale privérechten te schenden en de ontvanger niet ingestemd heeft met de invloed 
(omdat de liberale staat een bepaald aspect van autonomie niet behoort te beschermen wan-
neer daardoor een ander aspect van autonomie meer gecompromitteerd wordt). 

Om de aard van autonomie-ondermijning in merkenbouw te bepalen heb ik onderzocht 
of de structurele condities van merkenbouw druk uitoefenen op merkenbouwers om bood-
schappen te ontwikkelen die autonomie ondermijnen. Condities zijn structureel wanneer 
ze historisch stabiele onderdelen zijn van de omgeving waarin merkenbouw plaatsvindt. 
Een structurele economische conditie is de druk om winst te genereren, en deze volstaat op 
zichzelf om te verklaren waarom onbewuste doel- en eigenschapactivering worden gebruikt 
in winkels. Belangrijker nog zijn structurele psychologische condities, zoals stabiele com-
plexe motivaties. Er zijn theoretische redenen om aan te nemen dat zulke motivaties daad-
werkelijk bestaan, en onderzoek in de consumentenpsychologie suggereert dat mensen in 
een consumptiecontext zich gedragen zoals men zou verwachten wanneer de theoretisch 
gespecificeerde motivaties bestaan. Mijn argument is dat de consument conflicten met sta-
biele sociale normen of eigen mentale toestanden waarneemt wanneer merkenbouwers 
openlijk aan drie stabiele complexe motivaties appelleren, en dat dit merkenbouwers een 
structurele prikkel geeft om communicatievormen zoals evaluatieve conditionering te 
gebruiken die autonomie ondermijnen. 

Op basis van de minimale empirische standaards voor de evaluatie van autonomie en de 
relevante structurele condities voor merkenbouw bepaal ik of autonomie daadwerkelijk 
ondermijnd wordt in merkenbouw aan de hand van bevindingen uit de consumentenpsy-
chologie. Experimenten in deze discipline laten zien dat het mogelijk is om mentale toe-
standen en gedrag van consumenten te veranderen met behulp van evaluatieve conditione-
ring en onbewuste doel- en eigenschapactivatie. De feiten over de socio-historische ontwik-
keling van merkenbouw zijn minder eenduidig en ik ontwikkel daarom niet-triviale hypo-
thesen die in ieder geval mijn stelling kunnen falsificeren. Op basis van consumentenpsy-
chologie en socio-historische data stel ik ook vast dat de effecten van merkenbouw op con-
sumenten een centraal karakter hebben en op legitieme wijze te reconstrueren zijn. Of 
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toestemming van consumenten voor de ondermijning van hun autonomie in merkenbouw 
de liberale staat van zijn plicht ontslaat om autonomie te beschermen is een vraag die ik 
open laat. 

In het laatste deel van mijn argument beweer ik dat merkenbouw uniek is in het onder-
mijnen van autonomie zonder dat daarvoor een goede reden bestaat. Mijn argument is dat 
politieke partijen en religieuze organisaties de meest plausibele kandidaten zijn voor 
dezelfde status, maar dat beide van merkenbouw verschillen in een cruciaal opzicht. Hoewel 
politieke partijen dezelfde technieken gebruiken als merkenbouwers zijn deze technieken 
in het eerste geval legitiem omdat ze onderdeel uitmaken van het politieke discours van een 
democratische samenleving en aldus aan liberale legitimiteit bijdragen. Er is geen soortge-
lijke goede reden die merkenbouw legitimeert, omdat de economische basis voor een libe-
rale democratie niet zal instorten wanneer merkenbouw zou verdwijnen. Religie is anders 
dan merkenbouw vanwege de context waarin toestemming wordt gegeven aan autonomie-
ondermijning. De autonomie-ondermijnende boodschappen in een religie zijn stabiel van-
wege de rol van traditie in religies zodat mensen hiermee kunnen instemmen, terwijl bood-
schappen in merkenbouw telkens veranderen. 

Omdat ik open laat welk type van toestemming tot blootstelling aan autonomie-onder-
mijnende praktijken als standaard moet dienen voor de liberale staat kom ik tot twee conclu-
sies. Zij die denken dat beperkte toestemmingscondities volstaan moeten ervoor pleiten dat 
minimale toestemmingsprocedures worden ingebed in de context van merkenproliferatie. 
Zij die denken dat uitgebreide toestemmingscondities nodig zijn moeten sceptisch zijn over 
de mogelijkheid van zulke procedures vanwege de snel verschuivende vorm en inhoud van 
merkenbouw. Als dit scepticisme gerechtvaardigd is, dan moeten zij een verbod op autono-
mie-ondermijnende merkenbouw ondersteunen.


