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HOOFDSTUKK 2: 
LEZENN EN LEREN 

Hett is niet moeilijk algemene hypotheses te formuleren over de manier waarop filosofi-
schee en literaire teksten de lezer aanzetten tot een specifieke manier van oordelen 
overr de contemporaine samenleving. Sweeping statements'm de trant van filosofie zet 
dee lezer aan tot abstractie en generalisering' en 'literatuur stimuleert de verbeeldings-
krachtt en het inlevingsvermogen van de lezer' zijn dan ook in ruime mate voorhanden, 
zoalss ik in het vorige hoofdstuk heb laten zien. Dat Spinoza een ander effect op de 
lezerr bewerkstelligt dan Henry James, zal ook niemand ontkennen. Wie dergelijke ver-
schillenn echter niet onmiddellijk voor gegeven wil aannemen, maar aan de hand van 
concretee teksten wii verduidelijken hoe iemand door te lezen iets kan leren over ethi-
schee of politieke oordeelsvorming, staat voor een dubbele opgave. 

Tenn eerste komt het erop aan een zorgvuldige keuze van te bespreken teksten 
tee maken. Zoals ik in het vorige hoofdstuk heb betoogd, kan deze keuze immers zeer 
bepalendd zijn voor de uitkomsten van het onderzoek. Op deze kwestie zal ik in hoofd-
stukk 3 nader ingaan. 

Dee tweede opgave betreft de methodologie van het onderzoek: hoe komen we 
err achter tot welke wijze van oordeelsvorming filosofische en literaire teksten hun le-
zerss aanzetten, en op welke manier zij dat doen? In het voorgaande heb ik aangege-
venn dat het mij vooral te doen is om de relatie tussen de retorische of stilistische ken-
merkenn van een tekst enerzijds en de vermogens van politieke oordeelsvorming die 
wordenn aangesproken anderzijds.1 Om die relatie aan de hand van concrete teksten te 
kunnenn onderzoeken, moeten we allereerst over een globale lijst van tekst-kenmerken 
beschikken,, aan de hand waarvan we uiteenlopende teksten kunnen analyseren (2.1). 
Daarnaastt dienen we op zijn minst een globaal idee te hebben van het proces van po-
litiekee oordeelsvorming: wat verstaan we daar precies onder en hoe gaat het in zijn 
werkk (2.2)? Op basis daarvan kan vervolgens worden verduidelijkt hoe retorica en oor-
deelsvormingg in concrete teksten met elkaar verbonden zijn. In dit hoofdstuk zal ik 
achtereenvolgenss op beide kwesties ingaan, om aan het eind nog kort in te gaan op de 
mogelijkhedenn en beperkingen van dit type onderzoek (2.3). 

2.11 Retorisch e elemente n van filosofisch e en literair e tekste n 

2.1.12.1.1 Een vergelijking  van appels  met  peren? 
Dee filosofische belangstelling voor literatuur is, zo stelde ik in hoofdstuk 1, ingegeven 
doorr debat over de vraag wat filosofie is en wat ze zou moeten zijn. Het zijn kennelijk, 
zoo zou men kunnen denken, de tobbers en de twijfelaars onder de filosofen die in de 
literatuurr iets menen aan te treffen dat in de filosofie-beoefening ontbreekt. Meer zelf-
verzekerdee filosofen werpen eenvoudig tegen dat iedereen die filosofie en literatuur 
vergelijkt,, een vanzelfsprekend verschil over het hoofd ziet: filosofen streven in hun 
denkenn en schrijven naar waarheid, terwijl literaire auteurs een esthetische ervaring bij 
dee lezer teweeg proberen te brengen. Dat impliceert dat de lezer bij het schrijven van 
eenn filosofische tekst slechts in beeld komt voor zover de uiteenzetting van die waar-
heidd didactisch aangepast moet worden aan de voorkennis van het lezerspubliek. Die 
waarheidd zelf bestaat onafhankelijk van schrijver en lezer. Het schrijven van een literai-
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ree tekst zou daarentegen veel meer betrokken zijn op de lezer, omdat het erom gaat 
ietss bij die lezer teweeg te brengen dat zonder hem of haar niet kan bestaan. Het ver-
gelijkenn van filosofische en literaire teksten is vanuit dit standpunt bezien een vergelij-
kingg van appels met peren. Het kan hooguit leiden tot 'esthetisering' van de filosofie, 
enn daarmee tot relativering van de filosofische aanspraak op waarheid.2 

Dezee tegenwerping maakt duidelijk dat het in het vorige hoofdstuk weergege-
venn filosofische debat complexe epistemologische kwesties op de agenda zet Zoals ik 
daarr al heb laten blijken, sta ik sympathiek tegenover pogingen filosofie en literatuur 
dichterr bij elkaar te brengen en biedt het werk van Nussbaum mijns inziens een per-
spectieff waarbinnen een zinvolle vergelijking tussen beide kan worden getrokken. In 
mijnn kritiek op Nussbaum suggereerde ik zelfs dat zij beide disciplines nog te vee! 
langss traditionele scheidslijnen onderscheidt Dat verplicht mij echter uit te leggen 
waaromm de bovenstaande tegenwerping mijns inziens uiteindelijk geen hout snijdt; een 
uitlegg die tegelijkertijd ook kan dienen als aanduiding en onderbouwing van het per-
spectieff van waaruit ik in dit boek naar filosofie en literatuur zal kijken. 

Mijnn eerste reactie op de tegenwerping dat filosofie, anders dan literatuur, naar 
waarheidd streeft, is een inperkende. Het gaat mij hier uitsluitend om de vergelijking 
vann de ethische en politieke /ü/van filosofie en literatuur. Uiteraard kan die rol door 
allee mogelijke vormen van filosofie worden gespeeld; ook wetenschapsfilosofische of 
metafysischee theorieën kunnen een praktische rol vervullen. Ik zal mij echter beperken 
tott die filosofische teksten die zich ook direct met het praktische leven bezighouden. 
Mett filosofie' bedoel ik dus 'praktische filosofie'. Die inperking compliceert de zaak van 
dee zelfverzekerde filosoof, omdat er in de praktische filosofie niet zozeer wordt ge-
streefdd naar waarheid die een neutrale, objectieve afspiegeling van de werkelijkheid 
biedt.. Veeleer gaat het om een streven naar juistheid. Wat normatieve juistheid pre-
ciess is wordt op verierlei wijzen ingevuld, maar in het algemeen ligt aan al die invul-
lingenn het streven naar coherentie ten grondslag: coherentie tussen onze alledaagse 
ethischee en politieke intuïties, onze reflecties daarop en de theoretische sytematisering 
vann die reflecties. Verschillende filosofen hechten een verschillend gewicht aan de di-
versee elementen: terwijl de een het zwaartepunt bij de intuïties legt, zal de ander de 
ethischee of politieke theorie voorop stellen. Rawls heeft het proces van normatieve 
reflectiee gereconstrueerd als het streven naar reflexief evenwicht, waarbij niet van te-
vorenn vaststaat welk element het meeste gewicht moet krijgen; dit dient elke keer 
opnieuww te worden bepaald (Rawls 1971,46-53). 

Hett gaat mij er hier om duidelijk te maken dat er, hoe het streven naar norma-
tievee juistheid ook wordt opgevat, in geen geval sprake is van een stabiele en 'objec-
tieff toegankelijke normatieve werkelijkheid, die als onafhankelijk en neutraal referen-
tiepuntt voor de juistheid van onze ethische en politieke ervaring kan dienen. Zelfs als 
wee overeind zouden houden dat de filosoof zich van literaire schrijvers onderscheidt 
doorr zijn streven naar normatieve juistheid, impliceert dit dus niet dat de filosoof in 
tegenstellingg tot de romanschrijver toegang heeft tot een zekere grond, een funda-
mentt waarop de juistheid van ethische of politieke oordelen onomstotelijk kan worden 
gebaseerd.. Het filosofische streven naar normatieve juistheid is gebonden aan het 
taalgebruikk van een bepaalde gemeenschap en is daardoor onvermijdelijk mede-
bepaaldd door de historische, dat wil ook zeggen contingente, praktijk van het alledaag-
see leven.3 Ook filosofen als Habermas en Rawls, die pogen de 'objectiviteif van ethi-
schee en politieke oordelen te verankeren in een 'rationele', neutrale procedure, erken-
nenn dat die procedure hooguit als regulatief ideaal kan functioneren: in de praktijk 
wordtt ze altijd in onvolmaakte vorm gerealiseerd. 
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Mijnn tweede reactie op de tegenwerping van de zelfverzekerde filosoof is dat hij 
dee literatuur tekort doet. Literatuur is namelijk niet alleen gericht op esthetische erva-
ring:ring: minstens een deel van de literatuur (i.e. realistische romans en verhalen) is ook 
betrokkenn op het praktische leven. In hoofdstuk 1 heb ik al aangegeven dat de esthe-
tischetische literatuuropvatting niet de enig mogelijk opvatting is, en dat de ethische litera-
tuuropvattingg op zijn minst ook bestaansrecht heeft.4 Niet alle, maar wel veel soorten 
literatuurr zetten aan tot reflectie op onze ethische en politieke intuïties, en vervullen zo 
eenn rol die in de buurt komt van die van de praktische filosofie. Ook tijdens het lezen 
vann een roman is sprake van een uitwisseling van intuïties en reflectie daarop, zonder 
datt bij voorbaat duidelijk is wat de doorslag moet geven. Het is bovendien bepaald 
niett ondenkbaar dat ook literaire schrijvers, voor zover hun werk een ethische of poli-
tieketieke inzet heeft, streven naar juistheid. Fictie houdt niet noodzakelijk in dat'alles mag' 
(Nussbaumm 1990a, 155). En net als filosofen kunnen ook literaire auteurs in dat stre-
venn niet volledig buiten de ervaring en het taalgebruik van een gemeenschap treden.5 

Hett verschil tussen literaire werken met een dergelijke inzet en praktische filosofie zou 
zoo bekeken niet zitten in de aanspraken die zij doen, maar in de poging deze aanspra-
kenn ook voortdurend te systematiseren (RÖssler 1998,138-139). 

Nadatt ik mijn opvatting van praktische filosofie en literatuur op deze wijze heb 
ingevuld,, is het mogelijk een derde kanttekening bij bovengenoemde tegenwerping te 
plaatsen.. De constatering dat zowel filosofie als literatuur een rol kunnen vervullen in 
onzee ethische en politieke reflectie zou volgens mij namelijk niet moeten leiden tot een 
onmiddellijkee opheffing van het onderscheid tussen filosofie en literatuur, als wel tot 
eenn voorlopige opschorting. Op basis van die overeenkomstige rol, door Nussbaum 
omschrevenn als het doen van voorstellen voor de omgang met de contingentie van het 
praktischee leven, kan worden onderzocht of praktische filosofie en realistische litera-
tuurr deze rol op verschillende manieren vervuilen en of zij daarmee ook tot een andere 
omgangg met contingentie aanzetten. Op basis van onderzoek van concrete teksten kan 
hett verschil tussen filosofie en literatuur dan, in plaats van het bij voorbaat als gege-
venn te veronderstellen, empirisch worden geconstateerd en gepreciseerd. Mijn kantte-
keningenn bij Nussbaums werk in het vorige hoofdstuk waren bedoeld om aan te geven 
datt Nussbaum in haar tekstanalyses die verschillen mijns inziens nog te zwart-wit 
neerzet.. Daarmee is echter niet gezegd dat er geen enkel verschil zou zijn! 

2.1.22.1.2 Retorica a/s kader 
Dee basale overeenkomst in de rol die praktische filosofie en realistische literatuur ver-
vullen,, kan dus de opvatting weerspreken dat een vergelijking tussen beide disciplines 
eenn vergelijking tussen appels en peren zou zijn. Men zou echter nog steeds kunnen 
tegenwerpenn dat de constatering dat appels en peren beide vormen van fruit zijn, niet 
hoeftt te verhinderen dat bij zo'n vergelijking appels worden gemeten met de criteria 
diee normaliter voor peren worden aangelegd, of omgekeerd. Met andere woorden: is 
err wel een neutraal analysekader voor zo'n vergelijkend onderzoek? Op dit punt zou ik 
err op willen wijzen dat er niet alleen een basale overeenkomst bestaat tussen de rollen 
vann praktische filosofie en bepaalde literatuur, maar ook tussen de middelen die ze 
gebruiken.. Heel simpel gezegd zijn filosofie en literatuur voor het vervullen van hun rol 
beidee afhankelijk van taal en de overtuigingskracht die zij met talige middelen weten 
tee bewerkstelligen. Wat zij verder ook precies beogen, het dient langs talige weg gere-
aliseerdd te worden. En wie wil weten wat filosofische en literaire teksten precies doen, 
dientt die talige middelen te onderzoeken. Ook hier geldt dus dat een basale overeen-
komstt het mogelijk maakt verschillen tussen filosofie en literatuur op te schorten tot 
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naderr onderzoek uitwijst welke middelen specifiek zijn voor filosofie en welke voor 
literatuurr (Lang 1990,11-23; Gadamer I960,155 e.v.). 

Mijnss inziens biedt de retorica het kader en het instrumentarium dat voor zo'n 
onderzoekk nodig is.6 Van oudsher is de retorica de discipline die de overredingskunst 
(meestall met behulp van talige middelen) tot onderwerp heeft. In de loop der tijd 
heeftt de term 'retorisch' echter een zeer negatieve bijklank gekregen: ze heeft vaak de 
associatiee van slechts Versierend', 'zonder goede argumenten', of, nog negatiever, 
Versluierend',, 'misleidend'. Binnen de filosofie wordt retorica vaak verbonden met het 
spelenn op emoties in plaats van op de rede, met verleiding in plaats van overreding. 
Medee door die negatieve associaties zijn grote delen van de retorische traditie uit het 
zichtt geraakt, terwijl juist die behulpzaam kunnen zijn bij de analyse van verschillende 
typenn teksten.7 

Allereerstt is het niet terecht de retorica, opgevat als een verzameling talige 
instrumentenn om overtuiging te bewerkstelligen, een preoccupatie met niet-rationele 
middelenn toe te schrijven. Er heeft binnen de retorische traditie weliswaar altijd veel 
aandachtt bestaan voor de niet-strikt argumentatieve aspecten van het menselijk taal-
gebruik,, maar dat wil niet zeggen dat rationele argumentatie voor de retorica niet be-
langrijkk was. Aristoteles onderscheidde bijvoorbeeld drie soorten overredingsmiddelen: 
pathospathos (het in de juiste gemoedsstemming brengen van het publiek), ethos (de ge-
loofwaardigheidd van de spreker of schrijver) en logos (het beargumenteren van een 
oordeel),, maar het is ook duidelijk dat hij die laatste hoger aanslaat dan de andere 
tweee (1991, resp. 1356a en 1354a).8 Bovendien kunnen ook ethos en pathos met ar-
gumentatievee middelen worden bewerkstelligd. 

Eenn ander argument voor herwaardering van de retorische traditie, is dat de 
retoricaa niet alleen een verzameling instrumenten biedt waarmee lezers of toehoorders 
vann wat dan ook kunnen worden overtuigd. De retorische traditie behelst ook een 
kennisopvatting,, die nauw aansluit bij de status van ethische en politieke oordelen 
zoalss ik die hierboven heb beschreven: consensus tossen mensen over wat het geval is 
off wat het nastreven waard is, is in de retorische optiek de hoogst bereikbare vorm 
vann menselijke kennis (Gadamer 1967, 236; Vlckers 1988, 211-213; Conley 1990, 5-6). 
Bijj gebrek aan een onafhankelijke toegang tot de wereld, een onfeilbaar fundament 
waaropp zekere kennis kan worden gebouwd, is een tijdelijke, in principe altijd kwetsba-
ree overeenstemming op basis van talige communicatie tussen mensen de enig mogelij-
kee basis voor kennis. Retorica heeft in de geschiedenis van de filosofie altijd tegenover 
diee epistemologische en normatieve theorieën gestaan die meenden dat menselijke 
kenniss a-historisch en contextloos zou moeten en kunnen zijn. Het is dan ook niet ver-
wonderlijkk dat met het teloorgaan van het vertrouwen in de mogelijkheid van zo'n 
contextiozee kennis in de loop van de negentiende eeuw, en de bewustwording van het 
taligee karakter van de filosofie (de 'linguistic turn*) in de twintigste eeuw, de retorische 
kennisopvattingg weer in ere wordt hersteld, al gebeurt dat vaak onder de noemer van 
constructivisme,, postmodernisme of pragmatisme.9 

Dee kennisopvatting van de retorica sluit dus wonderwel aan bij de preoccupa-
tiesties van die filosofen die zich tegen het abstracte funderingsdenken van hun discipline 
kerenn en zich naar de literatuur wenden.10 Het is daarom niet onlogisch om voor een 
onderzoekk naar de rol van filosofische en literaire teksten in ethische en politieke re-
flectieflectie gebruik te maken van analytische instrumenten uit de retorische traditie. De 
centralee gedachte is dat ethische en politieke reflectie in filosofische, dan wel literaire 
teksten,, nooit los van taal en context plaatsvindt. Dat wil niet zeggen dat teksten geen 
invloedd zouden hebben op het leven buiten de tekst, maar die invloed verloopt zelf via 
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hett taalgebruik: door de performatieve werking van de tekst worden aanspraken op 
waarheid,, juistheid of esthetische ervaring waar-gemaakt. De retorische kenmerken 
vann een tekst zijn geen neutraal omhulsel voor het juiste inzicht in de wereld, maar 
construerenn die wereld zelf. Alle taalgebruik is in deze zin onvermijdelijk retorisch, en 
onderzoekk van de retorische kenmerken van een tekst, ook die van filosofische en lite-
rairee teksten, is van cruciaal belang om te begrijpen wat die tekst met een lezer kan 
doen. . 

2.1.32.1.3 Retorica  als  gereedschapskist 
Terwijll retorica als kennisopvatting in het vervolg van dit boek vooral op de achter-
grondd een rol zal spelen, vormt de verzameling retorische instrumenten voor de pro-
ductiee en de analyse van teksten, ofwel de 'gereedschapskist van de retorica, de basis 
vann de hier gehanteerde onderzoeksmethodiek. Het beginpunt van de klassieke retori-
caa werd gevormd door de vraag op welke manier gesproken of geschreven teksten 
bepaaldee effecten op hun lezer kunnen bewerkstelligen. Die brede vraag heeft theorie-
vormingg over een hele serie kenmerken van teksten opgeleverd, kenmerken die op 
uiteenlopendee soorten teksten van toepassing zijn. Nadat de retorica in onbruik raakte, 
iss deze theorievorming verder ontwikkeld in disciplines die een bepaald aspect van 
tekstenn of een bepaald type teksten onder de loep nemen (Usseling 1975, 7-10; Ver-
donkk 1997, 13). De filosofie had lange tijd alleen aandacht voor de retorica van een 
tekstt voor zover die de argumentatie in een betoog betrof; een aspect dat aparte aan-
dachtt kreeg in de argumentatietheorie. De literatuurtheorie legde vooral nadruk op de 
niet-argumentatievee kenmerken van literaire teksten; de stilistiek boog zich over de 
xelocutio'' en in de narratieve theorie werd de verteltechniek onder de loep genomen. 
Hett is echter heel goed mogelijk de elementen die argmentatietheorie, stilistiek en 
narratievee theorie voor het voetlicht halen niet bij voorbaat uitsluitend aan filosofie dan 
well literatuur toe te schrijven, maar simpelweg toe te voegen aan de tekstkenmerken 
diee de klassieke retorica al naar voren heeft gehaald. 

Dee analytische instrumenten die de klassieke retorica, de argumentatie-, de 
narratievee en de literatuurtheorie hebben ontwikkeld, kunnen grofweg worden gerang-
schiktt in drie clusters, die parallel lopen aan de drie elementen van basale modellen 
vann communicatie: zender - boodschap - ontvanger, ofwel, auteur - boodschap - lezer. 
'Boodschap'' moet hier worden opgevat in brede zin: het is de strekking van de tekst 
diee uit zowel de expliciete 'inhoud' als de impliciete Vorm' van een tekst oprijst. Het 
onderscheidd tussen auteur, boodschap en lezer is verder een analytisch onderscheid, 
wantt een retorische analyse kijkt uitsluitend naar de tekst zelf. Als ik spreek over au-
teurr en lezer gaat het dus niet om de 'echte' auteur of lezer, maar alleen om het beeld 
vann auteur, respectievelijk lezer, dat uit de tekst naar voren komt. En die beelden zijn 
opp hun beurt nooit volledig los te maken van de 'boodschap' van de tekst, maar maken 
daarr deel van uit. 

Elkee tekst presenteert namelijk niet alleen een verhaal of argumenten voor of 
tegenn een bepaalde opvatting, maar impliceert tegelijkertijd ook een beeld van de au-
teurr die deze tekst schreef en van de lezer die hem leest (Booth 1961, 70-76; Nuss-
baumm 1990a, 9-10). Dat beeld kan meer of minder specifiek zijn, al naar gelang de 
hoeveelheidd informatie die een auteur over zichzelf of over zijn voorstelling van de 
lezerss van de tekst prijs geeft. Maar zelfs uit zeer onpersoonlijke, zakelijke teksten 
komtt op zijn minst het beeld naar voren van een auteur die weinig belang hecht aan 
persoonlijkee communicatie en die de lezer vooral ziet als een argumentatief wezen. Of 
dezee 'geïmpliceerde auteur' overeenkomt met de 'echte' auteur en de 'geïmpliceerde 
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lezer** met de *echte lezer(s)', is een vraag die niet kan worden beantwoord door uit-
sluitendd naar de tekst te kijken. Die vraag is voor deze studie echter ook niet relevant: 
hett gaat om wat de tekst langs expliciete en impliciete weg met de lezer kan doen. Als 
ikk het in het vervolg over de auteur en de lezer van een tekst heb, gaat het dus steeds 
omm de auteur en lezer voor zover die uit de tekst zelf naar voren komen. 

Zoalss gezegd zijn de elementen auteur - boodschap - lezer in concrete teksten 
natuurlijkk met elkaar verweven en vertonen ze regelmatig overlappingen. Door ze te 
onderscheidenn en afzonderlijk te analyseren, kan echter een zo compleet mogelijk 
beeldd worden geschetst van het effect dat een tekst op de lezer kan uitoefenen. Door 
bijj elk element specifieke aandachtspunten en vragen te formuleren is het mogelijk 
eenn omvattende lijst met tekstkenmerken op te stellen, die als heuristische checklist 
voorr de analyse vann teksten kan worden gebruikt. Ik ben bij het opstellen van de lijst 
zoalss gezegd eclectisch te werk gegaan. De basis van deze lijst wordt gevormd door de 
opsommingg van tekstkenmerken die Nussbaum in Love's Knowledge geeft (1990a, 32-
35),, die ik heb aangevuld en gespecificeerd met elementen uit het werk van retorici 
(Vickerss (1988) en Perelman & Olbrechts-Tyteca (1969)), literatuurtheoretici (Booth 
(19611 en 1988) en Verdonk & Weber (1995)) en narrativiteitstheoretici (Bal (1978) en 
Martinn (1986)). Daarnaast hebben uiteraard tal van concrete voorbeelden van tekst-
analysess door anderen een rol gespeeld.11 Dat heeft de hier volgende checklist opgele-
verd. . 

Omdatt het belang en de betekenis van de elementen van de checklist pas echt 
tott leven komen als zij aan de hand van concrete voorbeelden worden verduidelijkt zal 
ikk de verschillende aspecten illustreren met behulp van twee tekstfragmenten van res-
pectievelijkk Kant en Rushdie. Door hun fragmentarische karakter (het zal duidelijk zijn 
datt hier geen hele teksten geciteerd kunnen worden) kunnen zij niet alle, maar wel 
veell retorische kenmerken demonstreren. De fragmenten zijn dan ook zo gekozen dat 
zee samen een breed scala aan kenmerken vertonen. Dat zij in veel opzichten bestaan-
dee opvattingen over de verschillen tussen filosofie en literatuur lijken te bevestigen, 
neemm ik daarbij op de koop toe; de nuancering van die opvattingen komt later in dit 
boekk nog ruimschoots aan de orde. 

2.1.42.1.4 Een checklist  van tekstkenmerken 

"Mann kann alle Philosophle , sofe m sle sich auf Gründ e der Erfahrun g fuBt , empirische,  die aber, 
soo lediglic h aus Prinzipie n a priori  ihr e Lehren vortrëgt , reine  Phflosophl e nennen . Die letztere , 
wennn sie blo 6 forma l 1st, heiBt Logik,  1st sie aber auf besömmt e Gegenstand e des Verstande s ein -
geschrankt ,, so heiB t sie Metaphysik. 

Auff  solch e Weise entspring t die Idee einer zwiefache n Metaphysik , einer Metaphysik  der 
NaturNatur  und einer Metaphysik  der  Sitten.  Die Physi k wir d also ihre n empirischen , aber auch dne n 
ratjonale nn Teil haben ; die Ethik gletchfatls ; wiewoh l hier der empirisch e TeH besonder s praktischer/ 
Anthropoiogie,Anthropoiogie,  der rational e aber eigentiic h Moral  béBen  könnte . [...] 

Daa mein e Absich t hier eigentiic h auf die slttlich e Weitwdshei t gerichte t 1st, so schrank e 
ichh die vorgeiegt e Frage nur darau f ein ; ob man nich t meine , daB es von der ëuBerste n Notwen -
digkei tt  sei , einma l eine reine Moralphilosophi e zu bearbeiten , die von altem , was nur empirisc h 
seinn mag und zur Anthropoiogi e gehort , völlk j gesëuber t ware ; denn daB es eine solch e geben 
müsse ,, leuchte t von selbs t aus der gemeine n Idee der Pflich t und der sfttlfche n Gesetze ein . Je-
derman nn muB eingestehen , daB ein Gesetz, wenn es morafisc h d.i . als Grun d einer Verbindlichkei t 
gelte nn soil , absolut e Notwendigkei t bei sich fiihren  müsse ; daB das Gebot : Du solis t nich t tügen , 
nich tt  etwa bloB für Mensche n gette , ander e vemünftig e Wesen sich aber daran nich t m kehre n 
haften ;;  und so alle übrige n eigentiiche n Sittengesetze ; daB mithi n der Grun d der Verbindlichkei t 
hierr  nich t in der Natur der Mensche n oder den Umsönde n in der Welt , dari n er gesetz t ist , ge-
such tt  werde n müsse , sonde m a prior i lediglic h in Begriffe n der reine n Vernunft , und daB jede an-
deree Vorschrift , die sich auf Prinzipie n der bloBe n Erfahrun g gründet , und soga r eine hi gewisse m 
Betrach tt  allgemein e Vorschrift , sofer n sie sich dem mlndeste n Telle , vielleich t nur dne m Bewe-
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gungsgrundee nach, auf empirische Gründe stützt, zwar eine praktische Regel, niemals aber ein 
moralischess Gesetz heiBen kann." 

Immanuell Kant, Gnmdiegung zur Metaphysik der Sftten 1785/1994, 4-5. 

"Too be bom again,' sang Gibreel Farishta tumbling from the heavens, first you have to die. Ho j i ! 
Hoo j i ! To land upon the bosomy earth, first one needs to fly. Tat-taa! Taka-thun! How to ever 
smilee again, if first you wont cry? How to win the darling's love, mister, without a sigh? Baba, if 
youu want to get born again...' Just before dawn one winter's morning, New Year's Day or therea-
bouts,, two real, full-grown, living men fell from a great height, twenty-nine thousand and two 
feet,, towards the English channel, without benefit of parachutes or wings, out of a dear sky. 

' II tell you, you must die, I tell you, I tell you,' and thusly and so beneath a moon of ala-
basterr untill a loud cry crossed the night, To the devil with your tunes,' the words hanging 
crystallinee in the iced white night, 'in the movies you only mimed to playback singers, so spare me 
thesee infernal noises now.' 

Gibreel,, the tuneless soloist, had been cavorting in moonlight as he sang his impromptu 
gazal,, swimming in air, butterfly-stroke, breast-stroke, bunching himself into a ball, spreadeagling 
himselff against the almost-infinity of the almost-dawn, adopting heraldic postures, rampant, cou-
chant,, pitting levity against gravity. Now he rolled happily towards the sardonic voice. 'Ohé Salad 
baba,, ifs you, too good. What-ho, old Chumch.' At which the other, a fastidious shadow falling 
headfirstt in a grey suit with all the jacket buttons done up, arms by his sides, taking for granted 
thee improbability of the bowler hat on his head, pulled a nickname-hater's face. 'Hey, Spoono,' 
Gibreell yelled, eliciting a second inverted wince, 'Proper London, bhai» Here we come! Those 
bastardss down there wont know what hit them. Meteor or lightning or vengeance of God. Out of 
thinn air, baby. Dharraaammmi Wham, na? What an entrance, yaar. I swear: splat' 

Outt of thin air: a big bang, followed by falling stars. A universal beginning, a miniature 
echoo of the birth of time ...the jumbo jet Bostan, Right AI-420, blew apart without any warning, 
highh above the great, rotting, beautiful, snow-white, illuminated city, Mahagonny, Babylon, Alpha-
ville.. But Gibreel has already named it, I mustnt interfere: Proper London, capital of Vilayet, win-
kedd blinked nodded in the night. While at the Himalayan height a brief and premature sun burst 
intoo the powdery January air, a blip vanished from the radar screens, and the thin air was full of 
bodies,, descending from the Everest of the catastrophe to the milky paleness of the sea. 

Whoo am I? 
Whoo else is there?" 

Salmann Rushdie, The Satanic Verses, 1988, 3-4. 

Tweee tekstfragmenten met een sterk verschillend karakter. De eerste afkomstig uit de 
filosofischee traditie, een 18e eeuwse, inmiddels canonieke tekst over het fundament 
vann de moraal. De tweede stammend uit de literaire traditie, een nog tamelijk recente 
romann over Goed en Kwaad, identiteit en verandering, Oost en West, traditie en mi-
gratie.. Ondanks de grote verschillen zetten beide teksten hun lezers aan het denken 
overr ethische en politieke kwesties, al is dat in deze passages, beide uit het begin van 
dee tekst genomen, bij Kant duidelijker dan bij Rushdie - en daar hebben we wellicht al 
eenn eerste verschil in aanpak geconstateerd. Wat kan de hier gebruikte checklist nog 
meerr laten zien? 

DeDe boodschap  van de tekst 
-- Wat is, op het eerste gezicht, de 'boodschap'van de tekst? 

WeikeWeike strekking blijft na eerste lezing hangen; hoe sterk is deze indruk en hoe een-
duidig?duidig? In hoeverre blijft deze eerste indruk bij latere lezingen overeind? 

Hett Kant-fragment toont iemand die fenomenen duidelijk wil afbakenen en vervolgens 
vann een beperkt fenomeen, de moraal in strikte, door hem gedefinieerde zin, de nood-
zakelijkee aspecten wil belichten. De tekst lijkt de lezer er van te willen overtuigen dat 
zoietss een belangrijke, zelfs noodzakelijke onderneming is, willen wij het fenomeen van 
dee morele verplichting goed begrijpen. Wat het Rushdie-fragment toont, is nog hele-
maall niet zo duidelijk: het schept een vertraagd beeld, bolstaand van de associaties 
rondd hemel en hel, geboren worden en beginnen, van iets dat in menselijke tijd ge-
metenn razendsnel voorbij zou moeten gaan en feitelijk ook onbestaanbaar lijkt te zijn: 
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tweee mannen die al converseren d ter aarde storte n na een vliegtuigongeluk . Deze 
vertelle rr  neemt het met  %de' werkelijkhei d niet zo nauw, maar creëer t een voorstellin g 
diee juis t daardoo r humoristisc h is. Om het geheel nog onbestemde r te maken , stel t de 
vertelle rr  ook nog zichzel f ter discussie : wie is hij (of is het een zij?)? Deze teks t wekt 
nieuwsgierigheid ,, maar waarom hij voor de lezer belangwekken d zou kunne n zijn , blijf t 
nogg in het midden . 

Dee bovenstaand e vragen zijn erop gerich t de eerste indru k die een teks t op-
roep tt  te articuleren ; het fragmentarisch e karakte r van mijn voorbeelde n bemoeilijk t die 
taakk enigszins . In de tekste n die ik strak s onder de loep zal nemen zal het voora l gaan 
omm de indru k van de contemporain e samenlevin g die zij bij de lezer achterlaten . De 
hiern aa volgend e vragen zijn erop gerich t enerzijd s te verheldere n waardoo r die eerste 
indru kk to t stand komt , en anderzijd s na te gaan of die indru k op alle fronte n gerecht -
vaardig dd is, dan wel genuanceer d moet worde n in het lich t van tekstkenmerke n die in 
eerst ee instanti e niet zo in het oog springen. 12 

-- Welke structuur heeft de 'p/of van de tekst? 
WelkeWelke verhaal- of betoogelementien zijn te onderscheiden en hoe zijn ze gekoppeld? 
GaatGaat het om een vraag die moet worden beantwoord, om een standpunt dat op zijn 
houdbaarheidhoudbaarheid wordt onderzocht, om een gebeurtenis die moet worden verklaard, een 
raadselraadsel of mysterie dat moet worden ontsluierd? Hoe nauw zijn de verschillende on-
derdelenderdelen van de plot aan elkaar gekoppeld, en wordt die koppeling gelegd met ar-
gumentatieve,gumentatieve, narratieve of demonstratieve middelen? In hoeverre is er sprake van 
eeneen sluitend plot: zijn alle vragen die worden opgeworpen ook beantwoord? 

'Plo tt  vat ik hier in brede zin op als het arrangemen t van de verschillend e fasen of ele-
mentenn van de tekst , waarbi j de nadru k lig t op de connecti e tusse n die fasen of ele-
menten. 133 In het Rushdie-fragmen t is de plo t dat er twee mannen uit de hemel komen 
vallen ,, omda t er een vliegtui g is ontploft . Het tweed e elemen t is chronologisc h gezien 
voora ff  gegaan aan het eerste en kan het eerste dan ook verklaren . 

Plott  is echte r niet alleen van toepassin g op gebeurtenisse n die in de tij d geor -
dendd zijn ; ook het arrangemen t van argumente n voor de verklarin g van een fenomee n 
off  van de bijdrage n aan een dialoo g kan als een plo t worde n opgevat . In het Kant -
fragmen tt  is de plo t dat het onderscheide n van een zuivere , niet-empiriscn e kern van 
dee moraa l mogelij k en bovendie n noodzakelij k is, omda t morel e gebode n of verbode n 
alleenn werkelij k binden d kunne n zijn , als hun geldighei d niet van empirisch e toevallig -
hedenn afhangt . 

Alss  verschillend e soorte n plot s worde n vergeleken , is snel duidelij k dat twee 
structurerend ee principe s daarbi j een belangrijk e rol spelen en een eigen sub-structuu r 
construeren ,, die al dan niet met die van de plo t en met elkaar paralle l kunne n lopen : 
tij dd (de temporele  structuur ) en vertelinstanti e (de vertelstructuur) . 

-- Is er sprake van een temporele structuur en zo ja, hoe ziet die er uit? 
IsIs er sprake van ontwikkelingen inde tijd ofniet? Zo ja, hoe worden deze dan geor-
dend?dend? Chronologisch of niet? Welk effect heeft dat op de piot van de tekst en op de 
activiteitactiviteit die de lezer moet verrichten om die plot bloot te leggen? 

Bijj  Rushdi e speel t tijd , anders dan bij Kant , een structurerend e rol . De gebeurtenisse n 
rondd Gibree l en Saladin zijn weliswaa r niet chronologisc h geordend , maar het is in 
princip ee mogelij k hun chronologi e te reconstrueren : er ontplof t een vliegtui g boven 
Londe nn en twee passagier s storte n vervolgen s zingen d en praten d ter  aarde. Die re-
constructi ee maakt meteen duidelij k dat juis t de afwijkin g van de chronologi e spannin g 
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creëert:: de eerste scène krijgt iets raadselachtigs, omdat niet duidelijk is waar deze 
mannenn vandaan komen. De bijzonderheid wordt nog vergroot doordat de scène lijkt 
tete berusten op een gedetailleerde waarneming die in reële tijd onmogelijk zou zijn: de 
vertellerr beschrijft de scène in slow-motion. De lezer moet haar tijdsbesef zelf actief 
inbrengenn om de gebeurtenissen te kunnen plaatsen; in de rest van het boek zal dat 
nogg veel sterker het geval zijn. 

Inn Kants tekst daarentegen is tijd juist niet aan de orde; het gaat er nu net om 
dee onveranderlijke, niet van tijd afhankelijke kenmerken van moraal op te sporen. De-
zee tekst probeert de tijd als irrelevante factor buiten te sluiten. Wat hier wordt gere-
construeerd,, geldt altijd en overal, niet alleen in Pruisen in 1785. Ook de lezer van 
dezee tekst wordt dus gevraagd af te zien van enige historische invulling van het ge-
analyseerdee fenomeen. 

-- Wat is de vertelstructuur van de tekst? 
WieWie vertelt er? Gaat het om één of om meerdere instanties? Vertelt elke instantie 
vanuitvanuit een eenduidig perspectief, of neemt de verteller meerdere perspectieven in 
(met(met andere woorden: hoe focaliseert de verteller)? Hoe verhouden zich geïmpliceer-
dede auteur, vertefler(s), focalisator(en) en personage(s) in de tekst? Hoe verhoudt de 
vertelstructuurvertelstructuur zich tot de temporele structuur en tot de plot? En welke activiteit 
wordtwordt bij dit alles gevraagd van de lezer? 

Inn Kants tekst spreekt een verteller, die zichzelf duidelijk als een persoon met specifie-
kee intenties afficheert, maar die verder niets over zijn persoonskenmerken vertelt Dat 
hett hier om een man gaat, kunnen we als lezer alleen veronderstellen als we deze 
vertellerr met de auteur van de tekst, volgens de titelpagina ene Immanuel Kant, iden-
tificeren.. Er is overigens ook geen aanleiding ervan uit te gaan dat de verteller niet 
samenvaltt met de geïmpliceerde auteur van de tekst. En wat de personages betreft die 
inn de tekst figureren, die zijn eveneens beperkt: er is sprake van 'man' en van \Jeder-
mann'' en daarmee lijken alle mensen, of beter: alle redelijke wezens te worden be-
doeld. . 

Rushdiess verteller zou op de vraag wie er vertelt waarschijnlijk zeggen: goede 
vraag.. Hoewel er in eerste instantie een observerende, niet nader aanwijsbare verteller 
lijktt te zijn, komt deze nadrukkelijker naar voren wanneer hij zijn eigen associaties 
corrigeertt en met Gibreels woorden instemt, om zichzelf aan het eind van de passage 
expliciett ter discussie te stellen: wie is deze verteller en wie spelen er nog meer een rol 
inn deze tekst? Deze verteller verhoudt zich expliciet tot zijn personages, en duidt ook 
aann dat er weliswaar (in elk geval in deze passage) één verteller is, maar dat er meer-
deree focalisatoren zijn: we zien als lezer de wereld niet alleen door de ogen van de 
verteller,, maar ook door die van Gibreel, en heel kort ook door die van Saladin. 

Dee lezer in Kants tekst wordt gevraagd zich met één instantie te identificeren, 
dee \Jedermann' wiens moraal de verteller, als woordvoerder van diezelfde iedereen, 
gaatt reconstrueren; doordat lezer en verteller (en geïmpliceerde auteur) tot dezelfde 
soortt behoren, kan de lezer de redeneringen van de verteller ook zelf op juistheid en 
inzichtelijkheidd toetsen. De lezer van Rushdies tekst wordt daarentegen geconfronteerd 
mett verschillende perspectieven waarvan de statuur nog niet zo helder is en die zich 
dann ook moeilijk op hun geldigheid laten beoordelen. De zelf-referentiële opmerking 
vann de verteller maakt de lezer opmerkzaam op de invloed die de identiteit van de 
vertellerr op het verhaal kan uitoefenen, maar compliceert die invloed tegelijkertijd. 

-- Welke stijlkenmerken heeft de tekst? 
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HiertoeHiertoe kan een scala aan aspecten worden gerekend, zoals het gebruikte vocabulai-
rere {alledaags, groepsspedfiek, zoals bijv. vakjargon, gebruik van neologismen); de 
verbreidheidverbreidheid van en het type gebruikte metaforen; het gebruik van andere retorische 
figuren,figuren, zoals metoniemen of woordherhalingen. Verder kan worden gekeken naarde 
zinsstructurenzinsstructuren (kort/tang, eenvoudig of elliptisch) en het ritme van een tekst Geza-
menlijkmenlijk kunnen deze aspecten in een meer of minder heldere en elegante tekst re-
sulteren,sulteren, en meer of minder plezier in de tekst produceren. Een belangrijke vraag 
hierhier is ook in hoeverre de stijl van een tekst individualiteit, of juist een onpersoonlijk 
karakterkarakter uitstraalt. 

Dee tekst van Kant kenmerkt zich door de voortdurende toevoeging van bijzinnen. Dat 
leidtt tot zinsconstructies die in hedendaagse ogen lang en omslachtig worden gevon-
den;; Kant zou daarmee vandaag de dag grote kans maken de 'Bad Writing Contesf 
vann het tijdschrift Philosophy and Literature te winnen. Anders dan de meeste win-
naarss van deze wedstrijd kan Kant zich echter voor die complexe zinsconstructies ver-
ontschuldigenn door de drang naar helderheid die er uit spreekt, en die ook in de afba-
keningg van begrippen zichtbaar is. Met die begripsafbakening voert Kant een aantal 
conceptenn door die als vakjargon betiteld kunnen worden. En hoewel hij door zijn zins-
constructiess bijna een individueel herkenbare stijl heeft, is deze toch onpersoonlijk te 
noemen,, passend bij het onpersoonlijke karakter van zijn project. 

Rushdiess tekst kenmerkt zich evenzeer door voortdurende toevoegingen, bij-
voorbeeldd van bijvoeglijke naamwoorden, maar ook van (vaak metaforische) namen en 
benamingen.. Rushdies stijl is in vergelijking met Kants stijl juist door de rijkdom aan 
associatiess zeer persoonlijk en onnavolgbaar te noemen. 

-- Welke status wordt geclaimd voor de (uitspraken in) de tekst? 
BeoogtBeoogt de tekst iets te beschrijven, verklaren, voor te schrijven of te verbeelden? 
MakenMaken de uitspraken van de tekst aanspraak op waarheid, inzichtelijkheid, normatie-
veve juistheid of verbeeldingskracht, of een combinatie hiervan? Worden hierover expli-
cieteciete uitspraken gedaan, of blijkt het impliciet uit de tekst? Hoe generaliserend zijn 
dede uitspraken die worden gedaan? Betreffen zij concrete gevallen of algemene cate-
gorieën? gorieën? 

Opp dit punt is Kants tekst relatief duidelijk: het gaat er om de rationele kern van mo-
raall bloot te leggen, en rationeel wil hier zeggen: universeel, voor alle redelijke wezens 
geldig.. Deze tekst heeft dus betrekking op een grote verzameling fenomenen, die 
echterr tot hun kern worden teruggebracht Bij Rushdie wordt de lezer nog in het onze-
keree gelaten. De tekst geeft weliswaar blijk van grote verbeeldingskracht (of misschien 
iss fantasie hier een beter woord) en van plezier in de tekst en het beeld zelf, maar of 
aann het concrete beeld andere dan esthetische aanspraken worden verbonden, is 
(nog)) niet duidelijk. 

-- Zijn de uitspraken in de tekst consistent en coherent? 
InIn hoeverre zijn de verschillende uitspraken in de tekst met elkaar te verenigen? 
MaaktMaakt de tekst zichzelf druk over zijn interne samenhang? Zo ja, welk type samen-
hanghang wordt dan nagestreefd: bijvoorbeeld strikt logische consistentie of een voor de 
actorenactoren inzichtelijke samenhang tussen oorzaken en gevolgen? Op welk niveau wordt 
diedie samenhang tot stand gebracht: wordt ze door de auteur of verteller geconstru-
eerdeerd of gevonden, en in hoeverre is ze ook voor de objecten waar het om gaat in-
zichtelijk? zichtelijk? 
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Zowell de tekst van Kant als die van Rushdie laat blijken waarde te hechten aan interne 
consistentie.. Kant door zijn definities en het consequent hanteren daarvan, alsmede 
doorr de logica waarmee hij de implicaties van die definities probeert te onderbouwen; 
Rushdiee door zijn verteller zijn eigen uitspraken op een lijn te laten brengen met die 
vann een van zijn personages. Overigens is er in dat laatste geval wel een lichte hint 
vann ironie: het gegeven alleen al dat de verteller expliciet moeite moet doen om de 
coherentiee van het verhaal te bewaren, suggereert dat die consistentie bewust gecon-
strueerdd moet worden. 

-- In welke discipline of welk genre situeert de tekst zichzelf? 
AfficheertAfficheert de tekst zich expliciet of impliciet als filosofie dan wel literatuur, of als een 
subgenresubgenre daarvan, of zaait ze juist twijfel over de eigen identiteiten de bruikbaarheid 
vanvan dergelijke onderscheidingen? In hoeverre sluit de tekst aan bij gangbare opvat-
tingentingen over deze discipline en/of dit genre? 

Kantt karakteriseert zijn tekst uitdrukkelijk als een moraalfllosofische onderneming door 
uitt te leggen wat hij onder moraalfilosofie verstaat en zijn centrale vraag daarbinnen te 
situeren.. Rushdie laat zich in het geheel niet over discipline of genre uit. Door de on-
waarschijnlijkheidd van de beschreven gebeurtenissen is wel aannemelijk dat het om 
fictiee gaat; de conventies van de traditionele roman worden echter ondermijnd door de 
identiteitt van de verteller expliciet ter discussie te stellen. Daarmee lijkt zijn tekst zich 
impliciett onder de 'moderne' en/of 'postmoderne' romans te scharen die de vertelling 
alss zodanig problematiseren. 

DeDe geïmpliceerde  auteur 
Omdatt geïmpliceerde auteur en lezer niet geheel los staan van de boodschap van de 
tekst,, kunnen tal van vragen die hierboven zijn gesteld ook worden gebruikt om te 
analyserenn welk beeld van de auteur uit de tekst naar voren komt. Het antwoord op de 
vraagg naar de vertelinstantie(s) bijvoorbeeld (hoeveel vertellers kent de tekst, welke 
persoonskenmerkenn hebben zij en hoe verhouden ze zich tot elkaar, welke personages 
inn de tekst hebben een stem en welke niet), kan de basis vormen voor het analyseren 
vann de positie van de geïmpliceerde auteur, terwijl de vraag naar de stijlkenmerken 
vann de tekst, nader gedifferentieerd naar de stijl van de verteller en die van de focali-
satoren,, het een en ander kan duidelijk maken over de aard en de inzet van de auteur. 
Vaakk heeft de analyse van de geïmpliceerde auteur, zoals de term eigenlijk al zegt, het 
karakterr van een afleiding. Maar ook expliciete aanduidingen spelen uiteraard een rol. 

-- Hoe verhoudt de geïmpliceerde auteur zich tot de vertellens) in de tekst? 
AlsAls er slechts één verteller is, spreken auteur en verteller dan met een stem, of dis-
tantieerttantieert de auteur zich van de verteller, en zo ja, op welke manier? Als er meerdere 
vertellersvertellers zijn, laat de geïmpliceerde auteur zijn voorkeur blijken vooreen van hen, of 
distantieertdistantieert hij zich van hen allemaal? 

Ditt punt is wat Kant en Rushdie betreft feitelijk al aan de orde geweest: in Kants tekst 
zijnn verteller en geïmpliceerde auteur één; bij Rushdie distantieert de geïmpliceerde 
auteurr zich van de verteller door hem de vraag 'Who am I?' te laten stellen en door 
meerderee perspectieven toe te laten. 

-- In hoeverre verwijst de geïmpliceerde auteur naar zichzelf? 
BenoemtBenoemt hij zich zelf en zo ja, welke kenmerken van zichzelf of welke opvattingen 
geeftgeeft hij prijs? In hoeverre en op welke manier toont de tekst verder nog een 'au-
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teursbewustzijn?teursbewustzijn? Op welke manier komt de auteur van de tekst naar voren uit de or-
ganisatieganisatie en/of de inhoud van de tekst? Welke kenmerken en opvattingen kunnen 
aanaan hem worden toegeschreven? Is het bijvoorbeeld iemand die een scherp oog 
heeftheeft voor details of Juist voor de grote lijnen? 

Ookk hier beklijft de eerste indruk: de geïmpliceerde auteur van Kants tekst kan worden 
geïdentificeerdd met de verteller, die zichzelf wel opvoert in de tekst, maar daarbij enkel 
dee opzet van zijn onderzoek en niets over zichzelf prijsgeeft. Bij Rushdie blijft de ge-
impliceerdee auteur buiten beeld; we kunnen zijn aanwezigheid als 'organiserende in-
stantie'' achter de tekst alleen vermoeden. 

-- Hoe kan de stijl van de vertelling of het betoog worden gekarakteriseerd? 
IsIs de tekst geschreven in de eerste of de derde persoon? Wordt er gedramatiseerd of 
samengevatsamengevat of beide? Wie geeft stem aan wie? Welke consequenties heeft dat voor 
dede nadrukkelijkheid waarmee de auteur uit de tekst naar voren komt, en voor de in-
drukdruk die hij op de lezer maakt? 

Bijj zowel Kant als Rushdie is er slechts een verteller, zodat er geen verschillende ver-
telstijlenn binnen een tekst kunnen worden getraceerd. De onpersoonlijke indruk die 
Kantss tekst maakt, wordt mede bepaald doordat hij voor het overgrote deel in de der-
dee persoon en in de indirecte rede is geschreven, dus over externe zaken handelt. De 
eerstee persoon wordt alleen gebruikt om de inzet van de tekst te preciseren, en die 
krijgtt daardoor dan ook nadrukkelijker het karakter van een keuze, die (in contrast met 
dee overige uitspraken in de tekst) ook anders had kunnen uitvallen. Ook Rushdies 
teksttekst is overwegend in de derde persoon geschreven, enkele keren onderbroken door 
zinsnedess in de eerste persoon. Maar hier lopen dramatisering en samenvatting, di-
rectee en indirecte rede door elkaar; de verteller geeft het woord (en daarmee de foca-
lisatie)) regelmatig aan zijn personages. Hierdoor komt de geïmpliceerde auteur zelf 
niett erg duidelijk naar voren; waar zijn voor- en afkeuren liggen is hier nog niet duide-
lijk;; vooralsnog lijkt hij bereid verschillende perspectieven toe te laten, zonder daartus-
senn te kiezen. 

-- Hoe kan de stijl van de focalisatie(s) worden gekarakteriseerd? 
HeeftHeeft de verteller (of hebben de vertellers) bepaalde privileges? Kan hij bijvoorbeeld 
iemandsiemands gedachten lezen of op de toekomst vooruit lopen? Is hij betrokken bij het 
objectobject waarover hij vertelt, of blijft hij op afstand? Blijkt hij betrouwbaar of onbe-
trouwbaar?trouwbaar? Hoe geïnformeerd is hij: is hij bijvoorbeeld alwetend, veelwetend of 
wordtwordt hij nog wel eens verrast door zijn objectten)? Stelt hij zich neutraal op ten op-
zichtezichte van zijn object, of neemt hij duidelijk stelling, bijvoorbeeld door gevoelens en 
meningenmeningen over dat object te uiten? En streeft hff naar objectiviteit in zijn relaas, of 
staatstaat juist de subjectiviteit voorop? 
AlsAls deze vragen voor alle vertelinstanties en fbcalisatoren in de tekst worden gesteld, 
welkwelk totaalbeeld komt dan daaruit naar voren, en wat zegt dit over de geïmpliceerde 
auteur? auteur? 

Inn Rushdies tekst kunnen, anders dan in die van Kant; meerdere stijlen van focalisatie 
wordenn onderscheiden; deze zijn af te leiden uit de stijlverschillen in de passages 
waarinn Gibreel en Saladin hun perspectief op de wereld mogen ventileren. De geciteer-
dee passage is echter te kort om daar gefundeerde uitspraken over te kunnen doen. 
Rushdiess verteller heeft een observerende, registrerende stijl: hij vertelt wat Saladin en 
Gibreell zeggen en doen terwijl ze door de lucht tuimelen, en beschrijft wat van die val 
dee oorzaak is geweest. Strikt genomen heeft hij geen privileges: hij vertelt ons niets 
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overr de gedachten van zijn personages, noch over wat hen te wachten staat Maar het 
gegevenn alleen al dat hij zou kunnen hebben waargenomen wat er gebeurde, onder-
scheidtt hem van een gewone, menselijke observator. Bovendien weet hij door zijn 
woordkeuss de gebeurtenissen met veel nuances en kennelijke precisie te evoceren; we 
krijgenn als lezer een gedetailleerd, en door het gebruik van metaforische uitdrukkingen 
ookk rijk geschakeerd beeld van de gebeurtenissen. 

Precisiee is ook terug te vinden in Kants tekst, maar daar gaat het om precisie 
vann definitie en argumentatie. De stijl van deze tekst is dan ook een geheel andere: 
hierr wordt weinig aan de verbeelding overgelaten en volgens strikte regels van logica 
enn argumentatieleer van A via B naar C geredeneerd. Deze stijl van focalisatie is in 
principee neutraal en niet geprivilegieerd, want iedereen die beschikt over redelijke 
vermogens,, kan de wereld vanuit het zelfde perspectief benaderen en tot dezelfde 
conclusiess komen. 

-- In hoeverre probeert de auteur zijn object te beheersen? 
DoetDoet hij moeite om het precies te definiëren of om te abstraheren van voor zijn doet 
irrelevanteirrelevante kenmerken? Zo ja, op grond waarvan bepaalt hij wat al dan niet relevant 
is?is? Welke conclusies kunnen hieruit worden getrokken over de eigen opvatting van 
dede auteur over wat hij met de tekst beoogt? 

Dezee vraag is voor Kant eigenlijk hierboven al beantwoord: Kants tekst is bij uitstek 
eenn voorbeeld van een tekst waarin het object nauwkeurig wordt vastgelegd, bijvoor-
beeldd door per definitie te decreteren dat empirische manifestaties van het praktische 
levenn voor de moraalfilosofie irrelevant zijn. Over zijn doel in de tekst is hij dan ook 
zeerr expliciet. Rushdie is op het eerste gezicht het tegendeel van Kant: bij hem kan 
veel,, zo niet alles; hij vermeit zich in het beschrijven van de gebeurtenissen, zonder 
duidelijkk te maken wat daarvan relevant is en in welk opzicht. Vooralsnog is in deze 
tekstt alles relevant, maar Rushdie geeft, anders dan Kant, dan ook niet aan wat hij 
buitenn het verhaal heeft gelaten - de vraag naar de identiteit van de verteller daarge-
laten. . 

-- Hanteert de auteur een specifieke methode om toegang te krijgen tot het object van 
zijnzijn relaas en/of voor de opbouw van zijn betoog? 
AlsAls dat het geval is, waarop is die methode dan gebaseerd? Is het een methode die 
persoonsgebondenpersoonsgebonden of juist onpersoonlijk is? 

Kantt heeft duidelijk ideeën over de wijze waarop hij zijn onderwerp van studie dient te 
benaderen:: het object dient eerst zo te worden omschreven dat het van alle toevallige 
eigenschappenn gezuiverd is, om vervolgens met behulp van de ratio na te kunnen 
gaann wat de implicaties zijn van de idee van een zuivere moraal. De methode is bij 
uitstekk onpersoonlijk: alle redelijke wezens zijn in staat het onderzoek na te voltrek-
ken.. De methode van Rushdie lijkt die van de observatie te zijn, maar de gebeurtenis-
senn die worden waargenomen zijn zo fantastisch, en de associaties zo kleur- en talrijk, 
datt de lezer gauw genoeg doorheeft dat de auteur geen neutrale waarnemer is. Hier is 
eenn rijke verbeelding aan het werk, die veel oog heeft voor detail en zintuiglijke be-
schrijving,, en die mede daardoor niet zo maar door een ander geïmiteerd kan worden. 
Bovendienn worden de overwegingen die aan deze benadering ten grondslag liggen, 
anderss dan bij Kant, niet expliciet gemaakt. 

-- In hoeverre is de auteur en/of de verteller zelfreflexief? 
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BlijktBlijkt die reflexiviteit uit expliciete uitspraken, of langs impliciete weg? In hoeverre 
sporensporen expliciete en impliciete reflexiviteit met eikaar? 

Inn de geciteerde passage geeft Kant weinig blijk van zelfreflexiviteit: dat hij als mens 
begiftigdd is met rationaliteit staat zelf niet ter discussie, maar wordt zonder meer als 
uitgangspuntt genomen. In Rushdies tekst wordt daarentegen uitdrukkelijk de vraag 
opgeworpenn wie de verteller/auteur eigenlijk is. En tegelijkertijd wordt daarmee de 
vraagg opgeworpen die in de rest van het boek centraal zal staan: in hoeverre hebben 
mensenn in een veranderende, contingente wereld een identiteit die zo stabiel is dat er 
vann een 'ik' kan worden gesproken? Door deze vraag direct in het begin van het boek 
ookk voor de verteller te stellen, worden expliciete en impliciete reflexiviteit aan elkaar 
gekoppeld:: identiteit is niet alleen voor de personages, maar ook voor de verteller zelf 
eenn problematische kwestie. 

DeDe geïmpliceerde  lezer 
Hett is verleidelijk te denken dat de geïmpliceerde lezer het spiegelbeeld vormt van de 
geïmpliceerdee auteur van een tekst. Dat hoeft echter geenszins het geval te zijn. Een 
auteurr probeert weliswaar zijn ideeën of opvattingen op de lezer over te dragen, maar 
datt betekent niet dat de lezer precies hetzelfde proces moet doormaken als de auteur 
bijj het schrijven. Een auteur kan een tekst schrijven die andere vermogens aanspreekt 
dann die welke bij het schrijven vereist zijn. Het is dus eerder omgekeerd: de geïmpli-
ceerdee auteur is in zekere zin het spiegelbeeld van de geïmpliceerde lezer; de auteur 
presenteertt zichzelf op zo'n manier dat hij de lezer op een zijns inziens bij het object 
vann de tekst passende manier aanspreekt.14 

Inn de vraagstelling van mijn onderzoek staat de manier waarop de geïmpliceer-
dee lezer wordt aangesproken centraal. Ook hier geldt echter weer dat de geïmpliceerde 
lezerr niet los kan worden gezien van boodschap en geïmpliceerde auteur. Bij alle voor-
gaandee vragen kan de aansluitende vraag worden gesteld 'en wat betekent dit voor de 
manierr waarop de lezer wordt aangesproken?' De hier volgende vragen mogen dan 
voorr de focus van mijn onderzoek de belangrijkste zijn, ze veronderstellen dat de 
voorgaandee vragen al zijn beantwoord. 

-- Welk perspectief wordt de lezer geacht in te nemen? 
WordtWordt zij gevraagd het eigen perspectief te activeren of zich daarvan juist te distanti-
ereneren door dat van de verteller of een van de personages in te nemen? Verschilt het 
perspectiefperspectief dat de lezer aan het begin wordt geacht in te nemen van dat aan het eind 
vanvan de tekst? Zo ja, op grond waarvan is het oude door het nieuwe perspectief ver-
vangen? vangen? 

Beidee teksten spreken de lezer in eerste instantie aan als een neutrale waarnemer; 
terwijll bij Kant die waarnemer echter wordt gevraagd op zijn eigen morele ervaring 
terugg te vallen en deze met een abstraherende, generaliserende blik te benaderen, 
wordtt de lezer bij Rushdie vooral aangesproken op zijn verbeeldingskracht, oog (en 
oor)) voor details en associatieve vermogen. Hoewel het daardoor op het eerste gezicht 
lijktt alsof de lezer bij Kant meer ruimte krijgt om het betoog van de auteur te bekritise-
ren,, zet ook Rushdie de lezer tot zelfstandig oordelen aan, voor zover hij de identiteit 
enn daarmee de positie van de verteller expliciet ter discussie stelt. 

-- Welke mogelijkheden voor identificatie biedt de tekst de lezer? 
ZijnZijn er mogelijkheden voor identificatie, en zo ja, met één of meerdere personen? 
GaatGaat het om gedetailleerd neergezette personages of om juist om abstracte, gegene-
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ratiseerderatiseerde karakters? Wat zijn de aspecten die identificatie aan- of ontmoedigen, be-
moeilijkenmoeilijken dan wel vergemakkelijken? Welke waardering impliceert de verdeling van 
identificatiemogelijkheden? identificatiemogelijkheden? 

Zoalss gezegd moedigt Kants tekst de lezer aan het betoog op zichzelf te betrekken: de 
lezerr kan zich tegelijkertijd identificeren met het object van het betoog: de morele 
mens,, en met het subject ervan: de mens als rationeel wezen. In beide gevallen gaat 
hett om identificatie met een abstractie, dat wil zeggen met bepaalde aspecten van het 
menss zijn. Bovendien moet de lezer om die identificatie op gang te brengen al hebben 
ingestemdd met Kants afbakening van zuivere moraalfilosofie en praktische antropologie 
enn met zijn beslissing om (in elk geval in deze tekst) meer belang te hechten aan de 
eerste.. De personages in Rushdies tekst (Gibreel, Saladin, de verteller) blijven in het 
geciteerdee fragment nog teveel op afstand om echte identificatie op gang te brengen. 
Daarvoorr is meer kennis over hun situatie en hun levenswandel vereist. Hooguit zullen 
sommigee lezers een glimlach van herkenning opbrengen bij Saladins irritatie over Gi-
breelss jolige en uitbundige gedrag in deze ernstige situatie; daarmee wordt wel de 
eerstee basis gelegd voor verdeling van sympathie en antipathie ten opzichte van deze 
heren.. Juist omdat deze personages vanaf het begin in concrete nuances worden 
neergezet,, duurt het langer voor de lezer zich werkelijk kan identificeren. Ook de fan-
tastischee situatie waarin zij zich bevinden zorgt voor enige afstand: het is nog niet dui-
delijkk of dit wel 'echte mensen' zijn. (Een vraag die verderop in het boek, als Gibreel 
bijj landing op aarde een aura en Saladin duivelshorentjes blijkt te hebben gekregen, 
niett eenvoudiger te beantwoorden is.) 

-- Hoe eenduidig dan wel ambigu is de tekst? 
MetMet andere woorden: hoeveel ruimte wordt de lezer voor eigen interpretatie gelaten? 
WordenWorden de grenzen van mogelijke interpretaties in de tekst expliciet beperkt en zo ja 
opop welke manier? Wordt de lezer expliciet aangezet tot actieve eigen interpretatie? 

Opp dit punt lopen de teksten, zoals uit het voorgaande duidelijk zal zijn geworden, 
sterkk uiteen. Waar Kant probeert zijn betoog door scherpe definities en strenge rede-
neringenn zoveel mogelijk eenduidig neer te zetten, is Rushdies tekst voor velerlei uitleg 
vatbaar.. Dat betekent ook dat waar Kant de lezer de mogelijkheid voor kritiek toestaat, 
diee kritiek wel binnen het door hem afgebakende kader dient te zijn geformuleerd. De 
lezerr van Rushdies tekst wordt meegenomen naar een wereld die zo fantastisch is dat 
zijj haar vooropgezette ideeën over wat wel en niet kan op zal moeten schorten. Juist 
daardoorr wordt ze echter ook aangezet tot actieve interpretatie met behulp van alle 
vermogenss waarover zij beschikt. 

-- Welke mogelijkheden biedt de tekst de lezer om de aannemelijkheid van het verhaal 
ofof betoog te controleren? 
WelkeWelke vermogens/vaardigheden/kennis worden daarvoor verondersteld? 

Dee lezer van Kants tekst kan de geldigheid van de beweringen controleren door deze 
mett haar eigen ervaring te vergelijken. Die ervaring is niet zonder meer een geldige 
grondd om Kants aanspraken te betwisten: het gaat om de rationele kern van die erva-
ring.ring. Een lezer kan dus niet zeggen dat haar gevoelens ten aanzien van morele plich-
tenn anders zijn ten opzichte van familieleden dan ten opzichte van mensen aan de an-
deree kant van de aardbol; dat is in Kante optiek geen argument. Het gaat niet om ge-
voelens,, maar om redelijk inzicht. Alleen wie duidelijk weet te maken dat er een idee 
vann morele plicht kan bestaan (of zelfs werkelijk bestaat) dat niet is gebaseerd op uni-
versaliteit,, heeft een argument in handen. Dat argument zal overigens door Kantianen 
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weerr worden bestreden door te zeggen dat er in dat geval geen sprake Is van %morele'# 

maarr slechts van 'ethische' of 'zedelijke' plicht. 
Dee lezer van Rushdies tekst die voortdurend zou aandragen dat het helemaal 

niett mogelijk is om na een vliegtuigongeluk al pratend en zingend naar beneden te 
vallenn (en de val vervolgens ook nog te overleven), begeeft zich overigens ook buiten 
hett kader waarbinnen deze tekst zinvol gelezen kan worden. De wetten der natuur zijn 
inn deze fictieve wereld even niet aan de orde. Zeker in het begin van de tekst is nog 
helemaall niet duidelijk in hoeverre de fictieve wereld aan de maatstaven van de alle-
daagsee ervaring gemeten kan worden. Hier wordt dus eerder het vermogen veronder-
steldd gangbare verwachtingen op te schorten en de tekst hooguit op interne consis-
tentiee te beoordelen. Welke andere criteria eventueel aan de orde zijn, zal later moe-
tenn blijken. 

-- Welke vermogens spreekt de tekst aan en tot welke activiteit wordt de lezer aange-
zet? zet? 
DoetDoet de tekst bijvoorbeeld een beroep op emoties (welke dan), op distantie, op ab-
stractievermogen,stractievermogen, venbeeldingskracht, perceptie, en/of inlevingsvermogen? En op 
welkewelke manier is het aanspreken van deze vermogens verbonden met het object en de 
'inhoud''inhoud' van de tekst? 

Nuu alle voorgaande vragen beantwoord zijn, is dit niet veel meer dan een resumeren-
dee vraag, al is het in dit onderzoek misschien wei de belangrijkste. Kants tekst maakt 
zichh niet alleen op het niveau van de inhoud druk over de rationele, universele en 
noodzakelijkee kern van de moraal; de tekst impliceert ook zelf dat abstractie- en gene-
raliseringsvermogenn en logisch redeneren de cruciale vermogens zijn om tot rationeel 
inzichtt te komen. De retorica van de tekst is hier zonder meer in overeenstemming 
mett de inhoud. Rushdies tekst doet een beroep op verbeeldingskracht, op associatief 
vermogen,, op waarneming van nuances, maar ook op gevoel voor humor en esthe-
tischh plezier. Hoe zich dit verhoudt tot de inhoud van de tekst is nog moeilijk te bepa-
len,, omdat die in dit korte fragment nog niet zo eenduidig naar voren komt Maar wie 
dee hele roman kent, kan ook hier constateren dat deze vermogens veel te maken heb-
benn met het idee dat identiteit, cultuur, en zelfs de wereld geen eenduidige begrippen 
mett een stabiele betekenis zijn. Alles kan altijd net weer even anders zijn dan het even 
hiervoorr was; het menselijk leven kenmerkt zich meer door ffuxóan door stasis. 

Mett deze bespreking van twee korte tekstfragmenten hoop ik duidelijk te hebben ge-
maaktt hoe zowel filosofische als literaire teksten met behulp van een retorisch kader 
geanalyseerdd kunnen worden. De verschillen tussen beide disciplines hoeven daarbij 
niett uit beeld te verdwijnen; in tegendeel, ze worden juist scherper zichtbaar. Teksten 
kunnenn heel verschillende dingen met lezers doen, en die retorische kant van een ver-
haall of betoog bepaalt mede wat het is om filosofie, dan wel literatuur te lezen. 

Dee opgesomde vragen die de retorische kenmerken van een tekst kunnen 
blootleggen,, zal ik in dit boek gebruiken om vier verschillende teksten te analyseren: 
tweee filosofische en twee literaire. Het is echter niet mijn bedoeling alle aspecten in 
elkee analyse uitputtend te behandelen. Daarvoor is de lijst te omvattend en te ruim 
opgezet:: dat ik bepaalde tekstkenmerken niet bij voorbaat buiten beschouwing wil 
laten,, betekent nog niet dat alle aspecten bij de bespreking van concrete teksten ook 
altijdd interessante inzichten opleveren. In de hoofdstukken 4 tot en met 7 zal ik mijn 
analysee van een tekst daarom steeds opbouwen aan de hand van die aspecten die 
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mijnss inziens een bijzondere rol vervullen bij het effect dat de besproken tekst op de 
lezerr kan bewerkstelligen. 

Zoalss gezegd zal de geïmpliceerde lezer een centrale figuur in mijn analyses 
vormen.. Willen we weten hoe specifieke kenmerken van een tekst de normatieve oor-
deelsvormingg van deze lezer richting kunnen geven, dan zullen we echter eerst nog 
meerr duidelijkheid moeten hebben over dat proces van oordeelsvorming en de vermo-
genss die daarbij een rol kunnen spelen. 

2.22 Klein e fenomenologi e van normatiev e oordeelsvormin g 

Zoalss ik in hoofdstuk 1 heb aangegeven, heb ik voorlopig de term 'normatieve oor-
deelsvorming'' gebruikt om een breed scala aan fenomenen aan te duiden en zo een 
vroegtijdigee inperking van mijn focus te omzeilen. Anders dan sommige filosofen wil ik 
oordeelsvormingg over ethische en politieke kwesties niet beperken tot morele oor-
deelsvormingg in strikte zin, dat wil zeggen tot oordeelsvorming vanuit universeel per-
spectief.. In de debatten over de rol van fiiosofie en literatuur in normatieve oordeels-
vorming,, gaat het om oordeelsvorming over kwesties van het goede leven in de meest 
bredee zin; daarbij kan, maar hoeft niet altijd sprake te zijn van universele aanspraken. 
Anderss dan Nussbaum, zo heb ik in 1.6 aangekondigd, zal ik mijn focus echter vooral 
richtenrichten op politieke thema's, meer specifiek op oordeelsvorming over de contemporai-
nee samenleving. 

Hett is overigens niet eenvoudig dit type oordeelsvorming duidelijk af te bake-
nenn van andere typen, omdat in de geschiedenis van de ethische en politieke theorie 
zeerr uiteenlopende indelingen en definities van normatieve oordeelsvorming zijn ont-
wikkeld,, waarvan er vandaag de dag geen een duidelijk de overhand heeft. Daardoor 
zall een Angelsaksische ethicus die vanuit de deugdethiek werkt iets anders onder 'mo-
relee oordeelsvorming' verstaan dan een Duitse ethicus die zich laat inspireren door de 
deontologischee traditie, terwijl de politiek filosoof uit hetzelfde land van herkomst weer 
anderee indelingen en definities zal gebruiken. Om spraakverwarring te voorkomen zal 
ikk in deze paragraaf aangeven hoe ethische, morele, politieke en juridische oordeels-
vormingg kunnen worden onderscheiden als typen normatieve oordeelsvorming. Daar-
toee zal ik eerst belichten welke objecten, actoren, perspectieven en criteria in norma-
tievee oordeelsvorming een rol kunnen spelen en hoe deze elke indeling in ethische, 
politiekee en juridische oordeelsvorming compliceren. Op basis van deze overwegingen 
zall ik vervolgens omschrijven wat ik hier onder de verschillende typen oordeelsvorming 
versta;; ik sluit daarvoor in grote lijnen aan bij de indeling die Habermas (1991,100-
118)) heeft voorgesteld. Ik verbind aan deze indeling geen verdere theoretische pre-
tenties;; de voorgestelde indeling is niet noodzakelijk beter of overtuigender dan ande-
ree indelingen. Ze is mijns inziens wel relatief helder en compleet, en voldoende inzich-
telijkk om duidelijk te maken welke typen oordeelsvorming in dit boek centraal zullen 
staann en welke niet. Vervolgens zal ik reconstrueren hoe het proces van oordeelsvor-
mingg in grote lijnen verloopt, welke vermogens daarbij een rol spelen en op welke ma-
nierr die vermogens kunnen worden ontwikkeld. 

2.2.12.2.1 Typen normatieve oordeelsvorming 
Latenn we, om een indruk te krijgen van de fenomenen die we als vormen van norma-
tievetieve oordeelsvorming kunnen beschouwen, eerst eens een aantal voorbeelden bekij-
ken. . 
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Rita,, een jong e veelbelovend e promovend a in de astrofysica , is doo r haar ouder s altij d zeer ge-
steun dd bi j het verwezenlijke n van haar wetenschappelijk e ambities . Kor t na haar promoti e word t 
haarr  vader ernsti g ziek; hi j krijg t te hore n dat hi j vermoedelij k nog enkel e maande n to t een jaar te 
levenn heef t Ongevee r op hetzelfd e momen t krijg t Rita een fellowshi p aangebode n bi j een onder -
zoeksgroe pp van een Amerikaans e universitei t De werkomgevin g en de faciliteite n daar zijn van 
eenn veel hoge r nivea u dan haar huidig e tijdelijk e contrac t bi j de UvA, en haar loopbaanperspectie -
venn zoude n doo r een oversta p naar de VS zeker een stuk gunstige r worden . Gezien de werkdru k 
enn de beperkt e hoeveelhei d vakantiedage n in de VS zal ze echte r het eerst e jaar zeker niet in 
staatt  zijn haar vader op te zoeken , hetgee n vermoedelij k zou betekene n dat ze pas voo r zijn be-
grafeni ss  weer naar Nederlan d kan komen . Rita beslui t na lang aarzelen , het aanbo d te acceptere n 
enn vertrek t naar de VS. 

Wetenschapper ss zijn er na jarenlan g experimentere n in geslaag d een schaap te kloneren . Zij ver -
dedige nn hun experimente n doo r te stelle n dat het hen niet om het klonere n op zich gaa t en zeker 
niett  om het klonere n van mensen , maar om de doeleinde n die doo r midde l van Idoneringstechnie -
kenn gerealiseer d zoude n kunne n worden . Zo is het met gekloneerd e diere n bijvoorbeel d mogelij k 
bepaald ee geneesmiddele n op groter e schaa l (en daardoo r goedkoper ) te produceren . In Neder-
land ,, waar klonere n to t voo r kor t niet juridisc h gereguleer d was, beslui t de Tweede Kamer klone -
ringstechnieken,ringstechnieken,  ook in wetenschappelij k onderzoek , voorlopi g te verbiede n om eventuee l mis -
brui kk  ui t te sluiten . Daarnaas t word t een publie k debat geëntameer d over de vraag of deze tech -
niekenn al dan niet gelegaliseer d moete n worden . 

Dr.. Rivers , een Brits e psychiater , is tijden s de Eerste Wereldoorlo g werkzaa m in een militai r hos -
pitaal .. Hij krijg t daar te maken met tal van patiënte n die doo r hun ervaringe n In de oorlo g psy -
chisc hh zo beschadig d zijn dat zij ernstig e geheugen - en waamemlrtgsklachte n vertonen : een syn -
droo mm dat later 'shel l shock * genoem d zal worden . Rivers en zijn collega' s moete n met enig e re-
gelmaa tt  beslisse n of patiënte n weer voldoend e zijn opgeknap t om teruggestuur d te kunne n wor -
denn naar de loopgraven . Langzamerhan d raakt Rivers steeds meer overtuig d van de waanzi n van 
dee oorlog , en van de immoralitei t ervan : duizende n manne n worde n de doo d ingestuur d voo r een 
onduidelij kk  doel . Hij gaat zelfs enig e tij d zelf de symptome n van zijn patiënte n vertonen . Het besef 
dring tt  to t hem doo r dat hi j zal moete n beslisse n of hi j zelf als arts aan deze praktij k wi l blijve n bij -
dragen ,, (voorbeel d ontleen d aan Pat Barker , Regeneration.  Viking , Londo n 1991) 

Dee lande n van de Europes e Unie hebbe n beslote n to t uitbreiding . Een van de kandidate n dte zich 
hebbe nn gemel d is Turkije . Hoewel Turkij e binne n afzienbar e tij d waarschijnlij k aan de economi -
schee toelatingsvoorwaarden  voldoe t gaan er in de international e pers tal van stemme n op om 
Turkij ee af te wijze n als lid omda t in di t land de mensenrechte n nog regelmati g worde n geschon -
den.. Het betref t geen incidenten : hoewe l ze formee l worde n onderschreven , zijn de mensen -
rechte nn in de maatschappelijk e en politiek e structuu r van het land geen vanzelfspreken d uit -
gangspun tt  De Europes e Commissi e staat voo r de taak af te wegen of de economisch e en politie -
kee situati e van Turkij e toelating  to t de Europes e Unie rechtvaardigen . 

Vierr gevallen: even zovele voorbeelden van situaties waarin normatieve oordeelsvor-
mingg is geboden. In al deze situaties proberen mensen individueel of gezamenlijk na-
deree invulling te geven aan de vraag hoe zij willen leven. De grootste gemene deler 
vann deze voorbeelden is dat een of meer actoren een concrete situatie interpreteren in 
hett licht van mogelijk conflicterende overwegingen over wat een 'goed leven' is, om op 
basiss daarvan een keuze te maken voor een handeling(spraktijk) die gevolgd zou 
moetenn worden om dat goede leven te realiseren." Deze algemene omschrijving kan 
niett anders dan zo abstract zijn, omdat normatieve oordeelsvorming verricht kan wor-
denn door tal van actoren vanuit verschillende perspectieven, velerlei objecten kan heb-
benn en gebruik kan maken van uiteenlopende criteria. 

Inn grote lijnen kan worden onderscheiden tussen ethische, politieke en juridi-
schee oordeelsvorming.16 Ethische oordeelsvorming heeft betrekking op persoonlijke 
keuzess over het eigen leven (zoals in het geval van Rita en het geval van dr. Rivers), 
terwijll politieke oordeelsvorming betrekking heeft op keuzes in situaties waarin hande-
lingscoördinatiee tussen meerdere individuen vereist is (zoals in het geval van het klo-
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neringsdebatt en de Europese Commissie). Juridische oordeelsvorming kan worden 
beschouwdd als een specifieke variant van politieke oordeelsvorming, waarbij speciaal 
aangewezenn functionarissen in een samenleving het gedrag van personen of instanties 
opp rechtmatigheid beoordelen. Deze vorm kan dus niet door willekeurige personen 
wordenn uitgeoefend en kent een zeer specifieke institutionele context. Hiervan heb ik 
geenn voorbeeld gegeven en ik zal deze variant van normatieve oordeelsvorming in 
mijnn verdere analyses ook buiten beschouwing laten omdat mijn onderzoek geen be-
trekkingg zal hebben op deze actoren.17 Het voorbeeld van dr. Rivers maakt overigens 
duidelijkk dat het onderscheid tussen ethische en politieke oordeelsvorming soms erg 
poreuss is. Voor zover Rivers zich afvraagt of hij als arts aan de oorlogspraktijk wil blij-
venn bijdragen, maakt hij een persoonlijke afweging; voor zover hij met zijn handelen 
ookk beoogt zand in de raderen van de oorlogsmachinerie te strooien en een debat over 
dee legitimiteit van die oorlog op gang te brengen, al was het alleen maar in zijn eigen 
omgeving,, begeeft hij zich op het vlak van de politieke oordeelsvorming. Wat precies 
tott thema van politieke oordeelsvorming moet worden gemaakt, dat wïi zeggen welke 
kwestiess handelingscoördinatie behoeven, staat voortdurend ter discussie. Het onder-
scheidd tussen ethische en politieke oordeelsvorming is dus niet waterdicht, maar con-
tingent. tingent. 

Hett is van belang in het oog te houden dat alle typen oordeelsvorming (ethisch, poli-
tiekk en juridisch) betrekking kunnen hebben op een heel scala aan objecten. Het ob-
jectject van normatieve oordeelsvorming kan een individuele handeling zijn, zoals in het 
gevall van promovenda Rita, maar ook de gevoelens of houding waarmee die handeling 
wordtt uitgevoerd. Zo is het goed denkbaar dat het voor het oordeel van Rita's vader 
overr zijn dochters keuze veel uitmaakt of zij al dan niet toont dat zij het moeilijk heeft 
mett de beslissing en eenmaal in de VS bijvoorbeeld veel moeite doet om contact te 
houden.. De oordeelsvorming kan echter ook op meer omvattende praktijken zijn ge-
richt,, zoals het gebruik van kloneringstechnieken. In die gevallen gaat het vaak om de 
regelss waaraan dergelijke praktijken gebonden moeten zijn of worden: voor welke 
doelenn en onder welke voorwaarden is de techniek toelaatbaar? Wanneer er sprake is 
vann maatschappelijk uitgekristalliseerde organisatievormen gaat het niet zozeer over 
praktijkenn als wel om instituties, zoals het militaire systeem van medische keuring van 
soldaten.. En soms staan zelfs hele maatschappijstructuren ter discussie, zoals in het 
gevall van de toelating van Turkije tot de Europese Unie. Het object van oordeelsvor-
mingg wordt complexer en moeilijker te overzien naarmate het niet meer om individuele 
handelingen,, maar om collectieve praktijken en instituties gaat. In die laatste gevallen 
iss het extra moeilijk de mogelijke consequenties van een beslissing in te schatten; zo 
zall het dr. Rivers niet eenvoudig vallen om in te schatten in hoeverre zijn eventuele 
ontslagindieningg de oorlogsmachine schade zou toebrengen.18 Dat neemt echter niet 
wegg dat ook over dergelijke complexe objecten normatief wordt geoordeeld. 

Ookk de actoren die zich een oordeel over een object vormen kunnen in alle gevallen 
variërenn in aantal en status. Het kan gaan om individuen die moeten beslissen over 
hunn eigen handelen als mens en/of als professional (al zijn die twee hoedanigheden 
nooitt helemaal te scheiden): denk aan Rita en aan dr. Rivers. Maar er kan ook sprake 
zijnn van meerdere actoren, dus om collectieve oordeelsvorming door beroepsbeoefena-
ren,, burgers, ambtenaren en/of politici: daarvan is bijvoorbeeld sprake wanneer de 
Europesee Commissie over de toelating van Turkije of de Tweede Kamer over de toe-
laatbaarheidd van kloneren besluit. Dit onderscheid valt niet samen met het onderscheid 
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tussenn ethische en politieke oordeelsvorming, omdat individuen in hun hoedanigheid 
vann professional of burger zich een oordeel kunnen vormen over kwesties van publiek 
belang,, terwijl collectieven soms over zeer persoonlijke kwesties kunnen oordelen. Er 
iss dus geen automatische een-op-een-relatie tussen het object van oordeelsvorming en 
dee hoedanigheid van de actor die zich een oordeel vormt 

Hett beeld wordt verder gecompliceerd omdat ook het perspectiefwen waaruit actoren 
hunn oordeel vellen, per object en per context nog sterk kan variëren. In vrijwel alle 
bovengenoemdee voorbeelden nemen de actoren op een of andere wijze een perspec-
tieff in dat niet strikt egocentrisch is. De situatie waarover zij zich een oordeel vormen 
komtt hen juist problematisch voor omdat ze ook het perspectief van anderen proberen 
tete verdisconteren, zij het dat niet altijd alle relevante anderen in ogenschouw worden 
genomen.. Het eerste persoons perspectief (wat vind ik?) wordt met het tweede per-
soonss perspectief (wat vind jij?) gecombineerd tot een derde persoonsperspectief: wat 
zouu men moeten vinden? Een actor kan dus een concreet intersubjectief perspectief 
innemenn door zich af te vragen hoe de direct bij de situatie betrokkenen tegen de situ-
atiee aankijken. Zo leeft Rita zich in in haar vaders kijk op de zaak, om van daaruit een 
actor-overstijgendd perspectief te construeren waarvan ze veronderstelt dat zowel zij-
zelff als haar vader zich er in kunnen vinden. In situaties waarin het object abstract, 
complexx en omvattend is, zal het echter onmogelijk zijn het tweede persoonsperspec-
tieftief van alle betrokkenen te thematiseren, en dient er een gegeneraliseerd intersubjec-
tieftief'perspectief'perspectief gehanteerd te worden: bijvoorbeeld het perspectief van 'de Nederland-
see burger' in het geval van het kloneringsdebat of dat van 'alle militaire artsen' in een 
debatt over de legitimiteit van de oorlog. Het is ook mogelijk nog een stap verder te 
gaann en een laatste universaliseringsstap te maken naar wat de 'moral point of view' 
wordtt genoemd. Dit universele perspectief zou in principe door alle vrije en gelijke 
mensen,, los van hun persoons- en culturele kenmerken ingenomen moeten kunnen 
worden.. Het oordeel dat vanuit een dergelijk gezichtspunt tot stand komt, maakt aan-
spraakk op universele geldigheid, terwijl het oordeel vanuit intersubjectief perspectief 
opp zijn hoogst aan een bepaalde tijd en cultuur gebonden geldigheid kan claimen. Juist 
omm die reden noemen bepaalde ethische theorieën (in navolging van Kant) alleen de 
oordeelsvormingg vanuit universeel perspectief morele oordeelsvorming, zoals ik in 1.3 
all heb aangegeven. Dat betekent niet dat het universele perspectief alleen van toepas-
singg zou zijn op ethische kwesties; ook in politieke oordeelsvorming kan dit universa-
listische,, morele perspectief worden gehanteerd, bijvoorbeeld om vast te stellen in 
hoeverree het verdedigbaar is Turkije van deelname aan de EU uit te sluiten als Frank-
rijk,rijk, ondanks een veroordeling vanwege martelingspraktijken door het Europese Hof, 
niett uit de EU wordt verwijderd. Bovendien kan het morele perspectief niet alleen wor-
denn gebruikt om handelingen te beoordelen, maar kunnen ook praktijken en zelfs hele 
maatschappijstructurenn tot object van de 'moral point of view' worden gemaakt Mo-
relee oordeelsvorming, zoals ik de term hier gebruik, is dus geen zelfstandig type naast 
ethische,, politieke en juridische oordeelsvorming, maar een perspectief dat binnen alle 
driee de typen gehanteerd kan worden.19 

Hett zal, ten slotte, duidelijk zijn dat ook de criteria (de normen) die bij normatieve 
oordeelsvormingg worden gehanteerd uiteen kunnen lopen. Deze criteria zijn nauw ver-
bondenn met verschillende opvattingen van praktische rationaliteit Het eenvoudigste 
criteriumm is verbonden met een instrumenteel rationaiiteitsbegrip en betreft effectivi-
teitteit welke handeling verwezenlijkt het beoogde doel het best? In dit geval wordt ver-
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ondersteldd dat het uiteindelijke doel als zodanig niet ter discussie staat: Rita moet 
wetenn of zij een wetenschappelijke carrière dan wel goede familierelaties het belang-
rijkstee in haar leven vindt, om vervolgens de verschillende opties op hun effectiviteit te 
kunnenn beoordelen. Vanuit een prudentiële rationaliteitsopvatöng gezien dient het lan-
gege termijn belang van de actor(en) centraal te staan: wat is op den duur het meest in 
hett voordeel van een bepaalde persoon of een collectief? In dit geval kunnen verschil-
lendee doelen tegelijkertijd een rol spelen, maar is Rita's levensgeluk (of zelfs haar 
overlevingskans)) op de lange duur het criterium om te beoordelen welk doei voorrang 
verdient.. Sommige utilistische en consequentialistische theorieën benadrukken dat dit 
criteriumm niet alleen in ethische, maar ook in politieke oordeelsvorming centraal zou 
moetenn staan. Zo zou de Europese commissie Turkije kunnen toelaten op grond van 
dee overweging dat die toelating in het lange termijnbelang van de economische wel-
vaartt en politieke slagkracht van de EU is. Ook hierbij moet het uiteindelijke doel, de te 
realiserenn waarde, natuurlijk wel eenduidig vast staan. 

Inn de praktijk is juist de keuze tussen verschillende, onvergelijkbare doeleinden 
vaakk problematisch. Bij een derde mogelijk criterium, dat in deugdethieken, conserva-
tievee en republikeinse politieke theorieën veel naar voren wordt gebracht, wordt zo'n 
eenvoudigee prioritering van doelen niet bij voorbaat verondersteld: de verschillende 
doelenn worden geïnterpreteerd in het licht van de integriteit of continuïteit van praktij-
kenn (wat sluit het meest aan bij het leven dat een persoon tot nu toe heeft geleefd of 
bijj een professionele praktijk die beroepsbeoefenaren tot nu toe in stand hebben ge-
houden?).. Het gaat er dan om zo te handelen dat er een duidelijke samenhang en 
eenheidd met de voorgeschiedenis van de betreffende actor(en), hun relaties of praktij-
kenn wordt gecreëerd. Daarbij is het heel goed mogelijk dat iemand meerdere waarden 
tegelijkertijdd nastreeft; als er op zeker moment toch gekozen moet worden tussen tot 
dann toe min of meer verenigbare waarden (zoals door Rita) zal er zo gehandeld wor-
denn dat de waarde die het onderspit heeft gedolven toch nog zo veel mogetijk recht 
wordtt gedaan. Door de koppeling aan de geschiedenis van een persoon of praktijk laat 
ditt criterium veel ruimte voor onderlinge verschillen. Op het niveau van politieke oor-
deelsvormingg zou dit criterium bijvoorbeeld kunnen rechtvaardigen dat kloneren in 
Nederlandd wel, maar in Duitsland niet wordt toegestaan, vanwege de uiteenlopende 
geschiedeniss van beide landen. Met de openheid voor meerdere doelen wordt overi-
genss ook een groot interpretatieprobleem binnengehaald: zo valt er over te discussië-
renn of de EU op grond van haar ontstaansgeschiedenis vooral moet worden gezien als 
eenn economische eenheid, of op basis van haar ontwikkelingen inmiddels als een or-
ganisatiee met een beschavingsmissie moet worden benaderd. Afhankelijk van de inter-
pretatiee van de eigen identiteit zal de toelating van Turkije verschillend worden beke-
ken. . 

Dee tot nu toe genoemde criteria spelen een rol in oordeelsvorming vanuit het 
egocentrischee en/of het intersubjectieve perspectief. Volgens deontologische theorieën 
iss er, zoals gezegd, in deze situaties echter geen sprake van zuivere morele oordeels-
vorming.. Daarvoor is een universeel perspectief en het bijbehorende criterium van 
universelee geldigheid vereist: een actor handelt dan zo dat hij/zij kan willen dat deze 
handelingg een algemene wet zou worden, zoals Kant het formuleerde (zodat iedere 
willekeurigee ander in soortgelijke situaties hetzelfde zou moeten willen). De Europese 
commissiee zou de waarde van de Turkse burgers wier mensenrechten worden ge-
schondenn bezien vanuit dit perspectief zwaar moeten laten wegen. Hetgeen nog niet 
betekentt dat zonder meer tot afwijzing van Turkije (en een eventuele uitsluiting van 
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Frankrijk)) moet worden besloten, want het is nog altijd de vraag met welk oordeel 
(toelatingg of afwijzing) de mensenrechten het meest gebaat zouden zijn. 

Tott slot is het van belang nog eens te benadrukken dat het universele perspec-
tieff niet altijd tot abstracte, zeer generaliserende oordelen hoeft te leiden, zoals het 
voorbeeldd van Rita duidelijk maakt. Als zij de verwachtingen van haar vader en haar 
eigenn wensen legitimiteit toekent en deze conflicterende aanspraken probeert af te 
wegen,, kan zij zich afvragen wat iemand die in precies dezelfde situatie zit, met de-
zelfdee gedeelde familiegeschiedenis, inclusief de particuliere kenmerken daarvan, zou 
moetenn doen. Haar oordeel zal dan een hoogst concreet, maar niettemin principieel 
universeell geldig karakter hebben. Op die basis is ook de 'exemplarische waarde' die 
vaakk aan literatuur wordt toegeschreven, gefundeerd. Het zeer gespecificeerde verhaal 
vann bijvoorbeeld Jane Austens Emma kan volgens sommige interpreten aanspraak 
makenn op universele geldigheid, omdat daarin centrale ethische waarden op een zeer 
concrete,, maar vooral ook voorbeeldige manier worden nagestreefd en geleefd. Exem-
plariteitt is een specifieke vorm van universele geldigheid, en geenszins in strijd daar-
mee.20 0 

Oordeelsvormingg over de vraag hoe te leven kan dus zeer uiteenlopende vormen aan-
nemen,, afhankelijk van het object, de actor, het gehanteerde perspectief en criterium. 
Inn dit boek zal het echter alleen gaan om de wijze waarop filosofische en literaire 
tekstenteksten hun lezers aanzetten tot oordeelsvorming over de contemporaine samenleving. 
Inn het licht van het voorgaande wil dat zeggen dat het hier gaat over politieke oor-
deelsvormingdeelsvorming door individuele actoren, over een relatief complex, veelomvattend ob-
jectject dat alleen gericht bestendigd of veranderd kan worden door onderlinge hande-
lingscoördinatie.. Het gaat dus niet om collectieve politieke oordeelsvorming in een pu-
bliekee arena; het effect van het lezen van een tekst speelt zich in eerste instantie vrij-
well altijd af op het niveau van de individuele lezer. Uiteraard kan dat effect er wel toe 
leidenn dat het individu een thema op de publieke agenda probeert te zetten, zodat het 
boekk de aanzet kan geven tot collectieve oordeelsvorming en uiteindelijk zelfs tot col-
lectieff handelen. Dat deel van het proces zal hier echter buiten beschouwing blijven.21 

Hett zal hier dan ook niet gaan om de vraag hoe een tekst de lezer aanzet tot oor-
deelsvormingg over een reeds gedefinieerd probleem, maar om de vraag hoe een tekst 
dee lezer zo kan heroriënteren dat zij iets als een probleem gaat ervaren. Welke per-
spectievenn en criteria voor oordeelsvorming bij dit proces aan bod komen (zuiver mo-
relee of ook andere perspectieven), zal nog moeten blijken - dat is een deel van de wij-
zee waarop deze teksten tot oordelen aanzetten en dus onderwerp van onderzoek. 

2.2.22.2.2 Elementen  van ethische  en politieke  oordeelsvorming 
Loss van allerlei terminologische verschillen in de aanduiding van de uiteenlopende ty-
penn normatieve oordeelsvorming, is er ook al eeuwenlang debat over de vraag waar-
doorr rationele (in de zin van redelijke) ethische, politieke en juridische oordeelsvor-
mingming zich kenmerkt. Het gaat dan niet zozeer om de vraag hoe mensen in de praktijk 
vann alledag tot oordelen komen, maar om de vraag op welke manier die oordeelsvor-
mingming zou moeten plaatsvinden om rationeel gefundeerde uitkomsten te produceren. 
Sommigee filosofen menen, zoals ik hierboven al aangaf, dat het universele perspectief 
eenn voorwaarde is voor rationeel gefundeerde normatieve oordeelsvorming. Anderen 
leggenn de nadruk op het regeigeleide karakter van normatieve oordelen, en nog weer 
anderenn beklemtonen het belang van sensitiviteit ten aanzien van de situatie waarin de 
oordeelsvormingg plaatsvindt. 
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Ikk zal mij ten opzichte van de rationaüteitskwestie grotendeels agnostisch op-
stellen,, omdat ik voor het doel van mijn onderzoek overwegend ben geïnteresseerd in 
eenn empirische reconstructie van het proces van politieke en ethische oordeelsvor-
ming.. Het langdurig naast elkaar bestaan van verschillende rationaliteitsopvatöngen 
diee allemaal wel aanspraak kunnen maken op enige intuïtieve herkenbaarheid, zo niet 
geldigheid,, is mijns inziens vooral aanleiding om te constateren dat de rationaliteits-
normenn die in de alledaagse praktijk worden gehanteerd, kennelijk veelvormig zijn. 
Aangezienn de verschillende rationaliteitsopvattingen vaak een bepaalde fase in het 
process van oordeelsvorming bevoordelen, en het er mij hier vooral om gaat dit proces 
alsals geheel zo goed mogelijk in beeld te krijgen, zal ik een brede benadering hanteren, 
waarinn zoveel mogelijk verschillende elementen van het proces van ethische en politie-
kee oordeelsvorming en dus ook verschillende mogelijke bronnen van rationaliteit in 
beeldd blijven.22 

Eenn brede, zij het globale schets van de wijze waarop het proces van ethische 
enn politieke oordeelsvorming verloopt, kan beginnen met de vaststelling dat elk mens 
eenn globaal idee heeft van wat hij of zij als een *goed leven' beschouwt (zie ook Nuss-
baumm 1998a, 205-206). Dat wil zeggen dat de meeste mensen in elk geval beschikken 
overr een globaal idee van de verschillende elementen waaruit het goede voor hen be-
staat,, zoals liefde, schoonheid, leven in gemeenschap met anderen, intellectuele be-
vrediging,, rijkdom. Daarnaast hebben de meeste mensen ook wel een globaal idee van 
dee verhouding tussen deze elementen: zij willen bijvoorbeeld veel intellectuele bevre-
digingg en weinig rijkdom, of juist het omgekeerde. Zo heeft dr. Rivers een algemene 
notiee van hoe hij zou willen leven, van wat hij belangrijk en nastrevenswaardig vindt, 
alss arts en als mens. Het voorkomen van onnodig lijden en het beschermen van de 
menselijkee waardigheid spelen daarin een belangrijke rol, maar ook vaderlandsliefde 
enn wetenschappelijke ambitie. Zo'n beeld van het goede is, hoe individueel ook, voor 
eenn niet onaanzienlijk deel geworteld in culturele praktijken van kijken naar en om-
gaann met de wereld. Noch individuele, noch collectieve opvattingen van het goede 
levenn schetsen overigens een uitgekristalliseerd beeld van het goede waarin de ele-
mentenn in een duidelijke hiërarchie ten opzichte van elkaar staan en de percentages 
tijdd en moeite die we in hun realisatie willen steken bij voorbaat vast staan; zoals het 
voorbeeldd van Rivers laat zien, gaat het vaak om niet veel meer dan een vage, onge-
articuleerdee notie, die pas onder de druk der omstandigheden expliciet wordt. Wel 
voorondersteltt elk vaag idee van het goede leven een *tweede orde' streven naar een 
goedd leven. Dat wil zeggen dat een ieder die enig idee heeft over hoe een goed leven 
voorr hem of haar er uit ziet, in principe bereid mag worden geacht aan de verwezenlij--
kingg van dat goede te werken; een idee van het goede leven laat zich immers moeilijk 
verenigenn met totale onverschilligheid ten opzichte van het verloop van het eigen le-
ven.. Het idee van het goede geeft het doen en laten in een mensenleven richting. 

Hett globale idee van het goede is echter niet het enige dat ons handelen in 
concretee situaties richting geeft. Veel opvattingen over het goede hebben namelijk in 
dee loop der tijd hun neerslag gevonden in persoonlijke leefregels, gewoontes en prak-
tijken,, en voor zover ze niet strikt persoonlijk zijn ook in collectieve normen, wetge-
ving,, beleid, instituties, praktijken, rituelen, artefacten en tradities. Zo is Rivers' den-
kenn voor een belangrijk deel gestuurd door idealen over 'goed medisch handelen' en 
'goedd militair handelen', die professioneel en maatschappelijk zijn ingebed in regels en 
praktijken.. Zulke intermediaire instanties sturen ons oordelen en handelen op een con-
creterr niveau dan die algemene waarden zouden kunnen, omdat ze de abstracte waar-
denn omzetten in praktische levensaanwijzingen. Deze intermediairs zorgen er ook voor 
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datt wij elke volgende situatie die zich aandient niet weer helemaal blanco tegemoet 
treden:: zij structureren en beperken het scala van handelingsmogelijkheden, waardoor 
sommigee opties vaak en andere minder of helemaal niet in beeld komen. Daardoor 
zijnn we vaak in staat in concrete situaties te handelen zonder daar elke keer opnieuw 
overr te hoeven nadenken. Predes dat is ook de reden dat Rivers zich lange tijd niet 
realiseertt dat zijn handelen wel eens mensonterend zou kunnen zijn: voor een leger-
artss is zijn werk 'business as usual'. Dat wil echter niet zeggen dat zulke praktijken en 
institutiess het handelen geheel vastleggen: regels en wetgeving kunnen worden over-
tredenn en van praktijken en het gebruik van artefacten kan worden afgeweken. En al 
dezee zaken kunnen op hun beurt ook ter discussie gesteld worden, al zal dat in het 
enee geval (informele praktijken) eenvoudiger en sneller te bewerkstelligen zijn dan in 
hett andere (wetgeving). 

Hett algemene idee van het goede leven, zelfs als het is vertaald in tal van in-
termediairee articulaties, moet echter in concrete situaties nog altijd handen en voeten 
krijgen:: wat betekent dit idee in het licht van deze situatie, en welke handeling kan in 
dezee situatie het meest aan de realisatie van het goede bijdragen? Als Rivers vindt dat 
dee medisch-militaire praktijk van 'oplappen en terugsturen' in het geval van Siegfried 
Sassoonn mensonterend is, welk alternatief verdient dan de voorkeur in het licht van 
zijnn opvattingen over het goede? In hoeverre zou Rivers bijvoorbeeld door het zo lang 
mogelijkk in het hospitaal houden van deze 'patiënf, of het indienen van zijn ontslag, 
zijnn streven naar het beschermen van menselijke waardigheid, maar ook zijn streven 
naarr een wetenschappelijke carrière recht kunnen doen? En in hoeverre verandert de 
situatiee als Sassoon zelf aankondigt terug het leger in te willen, een wisse dood tege-
moet?? Het leggen van zo'n verbinding tussen het algemene idee en de intermediaire 
articulatiess van het goede enerzijds, en de concrete situatie anderzijds, is wat in strikte 
zinn 'oordeelsvorming' wordt genoemd. Het gaat daarbij om een interpretatief proces: 
err moet worden bepaald welke algemene overwegingen van toepassing zijn op een 
situatiee en wat hun concrete betekenis in die situatie is. De specifieke kenmerken van 
dee situatie kunnen bovendien weer van invloed zijn op de uitleg die aan de algemene 
opvattingenn over het goede leven wordt gegeven: algemene opvattingen en situatie-
specifiekee overwegingen verlenen elkaar dus over en weer een bepaalde betekenis. 

Ethischee of politieke oordeelsvorming is dus een veelomvattend proces, dat 
elementenn van verschillende niveaus met elkaar in verband brengt: zeer algemene en 
globalee ideeën over het goede leven, de talloze mogelijke specificaties daarvan in ver-
schillendee vormen, en concrete situaties en hun kenmerken. Op alle niveaus spelen op 
dee achtergrond ook het wereld- en mensbeeld van de actor mee. De ontologische 
vooronderstellingenn over hoe de fysisiche en de sociale wereld in elkaar zitten en in 
hoeverree deze te beheersen en door mensen te veranderen zijn, bepalen bijvoorbeeld 
inn sterke mate in hoeverre actoren überhaupt geneigd zijn in een situatie te handelen 
omm deze naar hun hand te zetten. Evenzo zal iemand die meent dat wij geen enkele 
toegangg hebben tot de bewustzijnsinhoud van andere mensen niet geneigd zijn zich in 
tete leven in die ander. En de antropologische vooronderstellingen over de aard van de 
menss (is deze bijvoorbeeld tot het goede of tot het kwade geneigd, is het een sociaal 
wezenn of niet) zijn uiteraard van grote invloed op de ideeën over andermans gedrag 
enn op de ideeën over en praktijken van samenleven. Ontologie en antropologie leggen 
dee bandbreedte vast van hetgeen voor een actor, levend in een bepaalde cultuur en 
tijd,tijd, denkbaar is; de rest valt daarbuiten als 'ondenkbaar' en dus 'onbestaanbaar'. 

Zoalss het verhaal over Rivers laat zien, is die bandbreedte echter nooit zo be-
perkt,, noch zo determinerend dat alle actoren die in een bepaalde tijd en cultuur leven 
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predess dezelfde ideeën hebben over het goede leven, over de regels en praktijken die 
datt goede leven in banen moeten lelden, en tot identieke oordelen in concrete situaties 
zullenn komen. Contingentie doet zich op tal van momenten in de oordeelsvorming 
voor,, zelfs als wereld- en mensbeeld (die zelf natuurtijk ook contingent zijn) vaststaan. 
Zoo zijn de elementen waaruit het goede teven geacht wordt te bestaan in zichzelf con-
tingent,, evenals de balans die er tussen wordt aangebracht. De vertaling van die idea-
lenn van het goede leven in concrete principes, regels en praktijken is contingent, en 
ookk hier ligt de balans daartussen niet vast. De balans tussen de criteria die worden 
aangelegdd en de perspectieven die bij oordeelsvorming kunnen worden ingenomen, is 
evenminn noodzakelijk. Het hoeft, gezien al deze momenten van contingentie, geen 
verbazingg te wekken dat tal van filosofen pogingen hebben gedaan om het proces van 
oordeelsvormingg (ethische, politieke en juridische) van steviger fundamenten te voor-
zien.. Zoveel onzekerheden en keuzevrijheden, daarbij is enige rationele ordening geen 
overbodigee luxe. 

2.2.32.2.3 Reconstructies  van het  proces  van ethische  en politieke  oordeelsvor-
ming ming 

Inn hun pogingen het proces van ethische en politieke oordeelsvorming rationeel te 
reconstruerenn hebben filosofen vaak het accent (de 'locus of certitude*) ofwel op de 
algemenee principes en regels, ofwel op de kenmerken van de concrete situatie gelegd. 
Eenn voorbeeld daarvan zijn we in hoofdstuk 1 al tegengekomen, toen ik Nussbaums 
opvattingenn over de ethische rekenkunde van Plato en de ethische perceptie bij Aris-
toteless weergaf. In het eerste geval wordt het moment van oordeelsvorming feitelijk 
zoveell mogelijk uit het beeld weggeschreven: oordeelsvorming is dan een kwestie van 
deductie,, ofwel van toepassing van algemeen geldige regels. Zo is het ethische oordeel 
inn neo-Kantiaanse theorieën vaak opgevat ats een syllogisme. In het voorbeeld van 
Ritaa zou haar oordeel er dan als volgt kunnen uitzien: 

Ikk  wi l in mij n leven een zo groo t mogelijk e intellectuel e bevredigin g (major/algemen e premisse ) 
Eenn onderzoeksplaat s In de VS Wedt de meest e mogelijkhede n tot  Intellectuel e bevredigin g (mi -
nor/situatiepremisse ) ) 
Ergo ::  ik moet zo'n onderzoeksplaat s aanneme n als die mij word t aangeboden . 

Ookk het politieke oordeel is vaak op soortgelijke manieren gereconstrueerd. Een der-
gelijkk redeneerschema versimpelt en vernauwt de oordeelsvorming echter op meerdere 
manieren.. Allereerst miskent deze reconstructie dat wij vaak meer dan één waarde 
willenn realiseren, en dat de verhouding tussen die waarden niet bij voorbaat vastligt. 
Vaakk is dus helemaal niet duidelijk wat de algemene premisse zou moeten zijn.23 Bo-
vendienn maakt zo'n redeneerschema niet duidelijk hoe Rita precies tot de inschatting 
komtt dat de baan in de VS het meeste perspectief op realisatie van deze waarde biedt, 
datt wil zeggen hoe ze tot de formulering van de situatiepremisse komt. Zelfs als ze 
zekerr weet dat intellectuele bevrediging haar hoogste doel is, is niet bij voorbaat dui-
delijkk wat ze in de beschreven situatie zou moeten doen om die te realiseren. Dat pro-
bleemm geldt niet alleen voor nieuwe situaties, waarbij we niet kunnen terugvallen op 
eerderee ervaring, maar in feite voor alle situaties: geen enkele regel bepaalt namelijk 
zijnn eigen toepassing. Goed begrip van een regel bestaat uit een goed begrip van de 
betekeniss van die regel in concrete situaties, en daarmee is het begrip van de algeme-
nee regel principieel nooit afgesloten, maar open voor verandering op basis van nieuwe 
situaties.24 4 
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Dee interpretatie van de situatie is dus van cruciaal belang. In het verleden is 
zoalss gezegd Aristoteles degene geweest die veel nadruk op het belang van situatie-
interpretatie,, oftewel phronesis, legde. Phronesis is de praktische wijsheid die iemand 
inn staat stelt met behulp van de perceptie een passende inschatting van een situatie te 
makenn en deze te verbinden met een algemener waardebesef. Zijns inziens moet deze 
vormm van wijsheid scherp worden onderscheiden van theoretische kennis, waarbij ze-
keree uitspraken deductief uit universeel geldige axioma's kunnen worden afgeleid. Iets 
dergelijkss is volgens Aristoteles in het praktische leven niet mogelijk. Daar komt het op 
onzekeree en feilbare inschattingen en interpretaties aan; een vaardigheid die volgens 
hemm alleen door middel van ervaring verworven kan worden.25 

Inn Aristoteles' voetspoor vragen hedendaagse filosofen (Nussbaum verkeert op 
ditt punt in het gezelschap van onder meer Maclntyre (1981) en Larmore (1987)) de 
laatstee jaren weer aandacht voor phronesis. Zoals ik aan de hand van Nussbaum al 
enigszinss duidelijk heb gemaakt, reageren zij daarmee op de overspannen verwachtin-
genn die binnen de academische ethiek van de jaren 70 en '80 werden gewekt. Veel 
aandachtt ging toen uit naar het funderen van abstracte principes voor ethisch en poli-
tiektiek handelen, waarbij de schijn werd gewekt dat eenmaal gefundeerd, een directe 
toepassingg op praktijksituaties mogelijk zou zijn (te denken valt aan Rawls' rechtvaar-
digheidstheoriee en Habermas' universeel-pragmatische herinterpretatie van Kants theo-
rie).rie).2626 Door te wijzen op het verschil tussen theoretische fundering en praktische toe-
passingg en op het belang van phronesis konden deze aanspraken terecht worden ge-
relativeerd.. Toch blijft phronesis bij veel van de genoemde auteurs, net als bij Aristo-
teless zelf overigens, een soort 'black box', waarvan onduidelijk is wat er daarbinnen 
preciess plaatsvindt. De meeste auteurs reconstrueren phronesis als achtereenvolgens: 
beschrijvingg van wat er aan de hand is (eventueel vanuit verschillende perspectieven); 
diagnosee van de mogelijk relevante normatieve elementen in deze situatie (wederom 
vanuitt verschillende perspectieven); en de interpretatie van deze elementen in het licht 
vann algemene ideeën (regels, praktijken e.d.) met betrekking tot het goede. Welke 
psychischee vermogens voor de achtereenvolgende stappen vereist zijn blijft vaak in het 
midden.. In 1.5 heb ik al betoogd dat ook Nussbaums werk op dit punt rijkelijk vaag 
blijft. . 

Blumm (1994, 30-61) is een van de weinigen die op dit punt een gedifferentieer-
derr beeld schetsen. Zijns inziens moeten normatieve oordeelsvorming (het verbinden 
vann algemene regels en principes met concrete situaties) en normatieve perceptie (de 
inschattingg van de situatie) duidelijk worden onderscheiden.27 Normatieve perceptie 
gaatt vooraf aan normatieve oordeelsvorming en kan deze soms zelfs geheel overbodig 
makenn wanneer de interpretatie van de situatie al een onomstotelijke aanleiding tot 
handelenn omvat Hij reconstrueert beide processen in achtereenvolgens 7 stappen (57-
61): : 
1.. waarneming van een situatie en haar kenmerken 
2.. waarneming van kenmerken als normatief relevant 
3.. oproepen van de vraag of handelen vereist is 
4.. besluiten of handelen vereist is 
5.. selectie van het in deze situatie meest toepasbare principe of de passendste regel 
6.. bepaling welke handeling het betreffende principe in dit geval het best belichaamt 
7.. bepaling hoe deze handeling uit te voeren. 
Blumm noemt de eerste twee stappen een kwestie van perceptie; stap 3 en 4 betreffen 
dee kwestie van 'agency engagement7 die nodig is om überhaupt tot verdere oordeels-
vormingg te komen; 5 en 6 vormen zijns inziens de oordeelsvorming in strikte zin. 
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Inn grote lijnen is Blums reconstructie mijns inziens adequaat, at valt er wel het 
eenn en ander op aan te merken. De zwakke punten zijn door enige herinterpretatie 
echterr wel te ondervangen. Zo lijkt Blum over het hoofd te zien dat het bij normatieve 
(enn zelfs bij ethische) oordeelsvorming niet altijd gaat om persoonlijk handelen, maar 
ookk om de vraag of handelen door anderen vereist zou zijn en door wie dan. Rivers 
zouzou bijvoorbeeld tot de conclusie kunnen komen dat de militaire en politieke leiders 
eenn eind moeten maken aan de oorlog, en dat hij persoonlijk daar weinig invloed op 
kann uitoefenen. Blums reconstructie is vooral toegesneden op situaties waarin een op 
zichzelff staande handeling (en niet een meer omvattende praktijk of een institutie) het 
objectt van oordelen is. Door 'actor* en 'handelen' hier breed op te vatten, zodat ook 
'institutionelee actoren' en 'collectief handelen' ertoe gerekend worden, kan Blums re-
constructiee niettemin op zulke complexere objecten toepasbaar worden verklaard. De 
reconstructiee geldt dan zowel voor politieke als voor ethische oordeelsvorming, zij het 
datt de meeste stappen in het geval van politieke oordeelsvorming doorgaans (maar 
niett noodzakelijk) onderwerp van publieke deliberatie zullen zijn. 

Bovendien,, en dit is een groter probleem, maakt Blum het zichzelf in fase 5 en 
66 wel erg makkelijk (zoals hij zelf toegeeft) door over de kwestie heen te stappen hoe 
dee prioriteit van verschillende concurrerende principes of regels kan worden vastge-
steld.. Hij lijkt te veronderstellen dat de interpretatie van de situatie in stap 1 en 2 zo 
veell duidelijkheid biedt dat vanzelf één principe als het belangrijkst komt bovendrijven, 
terwijll de eenduidigheid van de situatie-interpretatie nu juist voor een belangrijk deel 
afhangtt van de gehanteerde principes. De verschillende fasen lopen in de praktijk dan 
ookk door elkaar, zeker voor zover de interpretatie van een situatie en die van algeme-
nee principes elkaar wederzijds bepalen. Fase 5 en 6 zouden dan ook opgevat moeten 
wordenn als fasen waarin verschillende mogelijke principes en verschillende specificaties 
vann die principes hypothetisch tegen het licht worden gehouden en tegen elkaar afge-
wogen.28 8 

Mett deze kanttekeningen in het achterhoofd biedt Blums reconstructie echter 
ruimm voldoende aanknopingspunten om een overzicht te ontwikkelen van de psychi-
schee vermogens die nodig zijn om de opeenvolgende stappen van ethische en politieke 
perceptiee en oordeelsvorming te kunnen voltrekken. Dat overzicht kan samen met de 
checklistt van retorische kenmerken die ik in 2.1.4 heb gepresenteerd, de basis vormen 
voorr analyses van de mogelijke effecten van concrete teksten op de politieke oordeels-
vormingg van de lezer. Een aantal vermogens in dit overzicht is door Blum zelf ge-
noemd;; ik vul ze aan met vermogens die door anderen zijn aangedragen. 

2.2.42.2.4 Psychologie  van de ethische  en politieke  oordeelsvorming 
Eenn vermogen kan worden omschreven als datgene dat ons in staat stelt een bekwa-
mee handeling te verrichten. Ik heb het hier voornamelijk over psychische vermogens: 
dee handelingen waartoe ze ons in staat stellen zijn dan ook geen direct waarneembare 
acties,, maar mentale operaties, die in iemands oordeelsvorming tot uitdrukking komen. 
Dee vaststelling of iemand over een bepaald vermogen, bijvoorbeeld empathie, be-
schikt,, is dus direct gerelateerd aan onze diagnose van zijn oordeel: geeft dit oordeel 
(enn de rechtvaardiging die de betreffende persoon ervoor geeft) blijk van empathisch 
vermogen?29 9 

Inn grote lijnen spelen de volgende vermogens een rol bij het proces van ethi-
schee en politieke perceptie en oordeelsvorming. 
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-- cognitieve perceptie 
Ditt betreft de waarneming en begrenzing van een situatie als situatie (dat wil zeggen 
dee individuering van een situatie uit een complexe stroom van gebeurtenissen) en 
waarnemingg van de kenmerken van deze situatie, die samen vooral van belang zijn als 
dee eerste stap van normatieve perceptie. De individuering van een situatie bepaalt wat 
err tot de situatie zelf of tot de voorgeschiedenis wordt gerekend en wat in het geheel 
niett wordt meegenomen. De scherpte van de cognitieve perceptie is voor een belang-
rijkrijk deel afhankelijk van aandacht van de duur en de concentratie waarmee wordt 
waargenomen.. Maar de perceptie kan ook meer of minder sensitief zijn, dat wil zeggen 
meerr of minder aspecten van een situatie onderscheiden, door bijvoorbeeld alleen op 
uiterlijkee kenmerken te letten of ook aanwijzingen voor innerlijke processen (ge-
moedstoestanden)) te zien. De fijnmazigheid van de onderscheidingen hangt uiteraard 
medee af van de interpretatieve concepten die in de omringende cultuur en tijdens de 
opvoedingg aan de actor te beschikking zijn gesteld (Blum 1994, 31-34; zie ook Bader 
1991,162-191;; Bruner 1958 en Gofman 1974). 

-- emotionele ervaring en reflectie daarop 
Dee emoties (verontwaardiging, woede, spijt, maar ook vreugde en trots) die een actor 
inn een situatie ervaart, vormen indicaties van wat in die situatie normatief relevant zou 
kunnenn zijn. Zij zijn dus cruciale vermogens voor stap 2 van Blums reconstructie van 
normatievee oordeelsvorming. De meeste emoties zijn namelijk, anders dan veel filoso-
fenn hebben gedacht, verbonden met cognitieve opvattingen over de waarde van een 
bepaaldd object of een gebeurtenis. Reflectie op de achtergrond van een bepaalde 
emotiee kan aangeven wat de waardevolle elementen in een situatie zijn, maar ook in 
hoeverree deze waarde-opvattingen houdbaar zijn (Nussbaum 1995a en 1998a passim; 
Pottt 1992; Gibbard 1990,130-150; Sherman 1997, 248-254). Daartoe dienen de eigen 
emotiess bijvoorbeeld te worden vergeleken met die van (al dan niet hypothetische) 
anderenn en met die in vergelijkbare situaties. Ook speelt zelfkennis een rol bij het be-
oordelenn en eventueel relativeren van de waarde-opvattingen achter de eigen emoties. 
-- zelfkennis 
Persoonlijkee vooroordelen en voorkeuren kunnen de eigen waarneming beïnvloeden. 
Kenniss van die vooroordelen en voorkeuren en van de mate waarin ze afwijken van de 
oordelenn en voorkeuren van anderen is van belang om te kunnen beoordelen in hoe-
verree de eerste waarneming van de feitelijke en de normatief relevante kanten van een 
situatiee gerechtvaardigd is (Blum, 34-36; zie ook Sherman 1997, 232-233). Overigens 
biedtt zelfkennis geen eenduidig criterium om de gerechtvaardigdheid van de eigen 
waarnemingenn en emoties te beoordelen; ze kan dus ook deceptief zijn, bijvoorbeeld 
alss besef van je jaloerse neigingen aanleiding vormt om je eigen perceptie van objec-
tievee onrechtvaardigheden niet serieus te nemen. 
Verderr is kennis van de eigen geschiedenis, de eigen eerdere oordelen en de mate 
waarinn die gerechtvaardigd zijn gebleken, vereist om binnen het eigen arsenaal aan 
ervaringg vergelijkingen te kunnen trekken en zo de eigen waarneming te kunnen aan-
scherpenn (zie ook onder analoog vergelijken en patroonherkenning). 
-- empathie 
Eenn beproefd vermogen om de normatieve relevantie van een situatie beter te kunnen 
inschattenn is het tijdelijk innemen van andermans perspectief, om te begrijpen en na 
tee voelen hoe de andere betrokkene(n) een situatie in cognitief, emotioneel en evalua-
tieftief opzicht waarnemen. Dit vermogen heeft in zowel de deugdethiek als de deontolo-
gischee traditie veel aandacht gekregen, omdat het een vermogen is dat zowel voor 
ethischee en politieke oordeelsvorming vanuit interpersoonlijk, als vanuit universeel per-
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spectieff noodzakelijk is. In de loop der tijd zijn de termen waarmee een en ander werd 
aangeduidd echter nogal door elkaar gaan lopen, zodat enige begripsafbakening op zijn 
plaatss is. Empathie, sympathie en identificatie zijn termen die voor dit vermogen wor-
denn gehanteerd.30 Ik zal hier 'empathie' of 'inleving' gebruiken voor het op zich neu-
tralee vermogen andermans perspectief in te nemen, dat wil zeggen: met de ogen van 
eenn ander te zien en hypothetisch diens emoties te ondergaan. 'Sympathie' interpre-
teerr ik als een emotie die men tijdens het proces van inleving kan ondergaan; een 
emotiee die aangeeft dat men de ander als medemens herkent en bereid is diens in-
zichtenn en aanspraken op zijn minst een basale geldigheid te verlenen.31 Sympathie is 
duss geen voorwaarde om tot inleving te komen! Een zekere openheid van geest, een 
bereidheidd uit het eigen perspectief te stappen, wordt daarbij wel verondersteld, maar 
menn hoeft niet bij voorbaat positief tegenover een ander te staan om zich in die ander 
inn te leven. 'Identificatie' gebruik ik als aanduiding voor het proces waarin ego in hoge 
matee gaat samenvallen met alter: bijvoorbeeld wanneer ik mij als lezer zo in een per-
sonagee herken dat ik meen dat ik net zo als dat personage ben en zou oordelen en 
handelen.. Dit is uiteraard een gradueel proces: ik kan me in meerdere of mindere 
matee in iemand herkennen. Een zekere mate van identificatie is de basis van empa-
thie:: ik moet iemand anders bijvoorbeeld op zijn minst herkennen als een persoon 
mett eigen gedachten en intenties, en een persoonlijk perspectief op de wereld, om me 
inn hem of haar in te leven. Volledige identificatie betekent echter dat het innemen van 
andermanss perspectief tot precies dezelfde inzichten leidt als het eigen perspectief; 
empathiee voegt in dit geval niets toe aan de eigen situatie-interpretatie. 

Empathiee is dus een van de drie vermogens waarmee we de eigen waarneming 
vann de kenmerken van een situatie (stap 1 bij Blum), maar ook de eigen emotionele 
ervaringg en de daarop gebaseerde evaluatieve inschatting van de situatie (stap 2) 
kunnenn aanscherpen of corrigeren. Overigens gaat het bij dit vermogen in eerste in-
stantiee altijd om inleving in het perspectief van relatief concrete anderen die betrokken 
zijnn in de situatie, al kan dat in het geval van oordeelsvorming over een institutie of 
maatschappijvormm iemand zijn waartoe de oordelaar in kwestie niet onmiddellijk toe-
gangg heeft. Hooguit in tweede instantie kan die empathie worden overgedragen op 
eenn gegeneraliseerde ander, zoals 'de vrouw' of 'de inwoner van een gekoloniseerd 
land'. . 
-- analoog vergelijken en patroonherkenning 
Vaakk veronachtzaamd in 'regel-georiënteerde' reconstructies van normatieve oordeels-
vormingg is het vermogen vergelijkingen te trekken tussen de voorliggende situaties en 
anderee situaties.32 Dit kunnen situaties zijn die uit eerdere eigen ervaring bekend zijn 
(dann komt ook de herinnering als vermogen om de hoek kijken), situaties uit verhalen 
vann anderen (persoonlijke verhalen, journalistieke verslagen, historische verhalen) of 
fictievee situaties - in beide laatste gevallen speelt naast empathie het vermogen zich 
dezee situaties levendig voor te stellen, de verbeeldingskracht, een rol. De vergelijking 
kann wederom betrekking hebben op de cognitieve perceptie en op de normatieve rele-
vantiee van aspecten van de situatie, dus op de waarneming in stap 1 en stap 2. Door 
vergelijkingg kan men in de huidige situatie kenmerken herkennen die in eerdere situa-
tiesties aanleiding waren tot specifieke normatieve overwegingen en oordelen. Wanneer 
zulkee vergelijkingen worden gesystematiseerd, zoals in 'case law* of religieuze boete-
boeken,, kan er een (al dan niet geschreven) taxonomie worden ontwikkeld waarin 
paradigmatischee gevallen en de daarbij behorende oordelen worden opgenomen, naast 
gevallenn die daar in verschillende opzichten meer of minder van afwijken. Op deze 
manierr kunnen zich patronen van relevante kenmerken uitkristalliseren en kan de 
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waarnemingg van de kenmerken van de situatie en van de normatieve relevantie daar-
vann vergemakkelijkt en steeds fijnmaziger worden (Jonsen & Toulmin 1989, 39-46). 
-- distantiëren 
Hett vermogen afstand te nemen van het eigen perspectief en van de eigen opvattin-
genn en belangen komt op diverse momenten in de normatieve oordeelsvorming terug: 
hett is een voorwaarde voor zelfkennis, voor empathie en voor analoog vergelijken. Het 
gevolgg van al deze operaties is dat het eigen gezichtspunt wordt verruimd: naast het 
eigenn persoons- en contextgebonden perspectief worden de perspectieven van andere 
personenn ook toegankelijk of minstens de beperkingen van het eigen perspectief in-
zichtelijkk gemaakt. In deze rol heeft distantiëring dus vooral invloed op de normatieve 
perceptiee van cognitieve en evaluatieve kenmerken. 

Maarr het vermogen tot distantiëring kan ook een rol spelen in stap 5 van Blums 
reconstructie,, wanneer de keuze van passende principes aan de orde is. Het kan dan 
niett alleen ten grondslag liggen aan het verwerven van een interpersoonlijk perspec-
tief,tief, maar ook aan de constructie van een universeel perspectief, dat niet meer aan 
personenn of aan concrete situaties is gebonden. Door deze verdergaande distantiëring 
inn de vorm van lideal reciprocal role-taking', door Kohlberg onderscheiden van concrete 
rolovernamee als een abstracte, gegeneraliseerde wederzijdse rolovername, kan het 
'morall point of view' in engere zin worden geconstrueerd (Kohlberg 1984, 636-639; 
Kohlbergg e.a. 1990, 166-169). Vanuit dit gezichtspunt zijn concrete situatie- en per-
soonskenmerkenn niet meer van belang, waardoor de geldigheid van principes en regels 
inn algemene zin kan worden vastgesteld. Voor de toepassing van deze principes en 
regelss zal de distantie echter juist gereduceerd moeten worden, zodat de specifieke 
contextt weer in beeld komt (Günther 1988; Nunner-Winkler 1990; Richardson 1990). 
-- abstraheren 
Vaakk is tegen een overmaat aan distantie in ethische of politieke oordeelsvorming 
aangevoerdd dat actoren die vanuit een onpersoonlijk gezichtspunt naar een situatie 
kijkenn de relevantie van concrete situatiekenmerken uit het oog kunnen verliezen. Dit 
bezwaarr wordt ingegeven door de gedachte dat wie de wereld vanaf grotere afstand 
bekijktt weliswaar een groter terrein in een oogopslag kan overzien, maar daarbij wei 
aann oog voor detail inboet. In feite is dit bezwaar niet zozeer gericht tegen het distan-
tiërentiëren op zich, maar tegen de vaak daarmee gepaard gaande abstrahering van bepaal-
dee kenmerken van een situatie. De mate waarin oordelen van concrete kenmerken 
abstraherenn is inderdaad lang niet altijd gerechtvaardigd; abstractie als zodanig is 
echterr een onmisbaar vermogen voor ons denken en oordelen. Alleen door abstractie 
zijnn wij in staat de complexiteit van onze ervaring tot hanteerbare proporties te redu-
ceren.. Het abstractievermogen maakt het mogelijk kenmerken en situaties te categori-
seren,, te vergelijken en regels en principes te formuleren; zonder abstractie zouden we 
omkomenn in de oeverloze stroom van ervaringen (O'Neill 1989, 208-212). 

Hett vermogen tot abstraheren speelt vooral een rol in stap 5 en 6 van de nor-
matievee oordeelsvorming. Op het moment dat voor een bepaald prindpe wordt geko-
zenn abstraheert men van bepaalde kenmerken, terwijl andere juist als relevant naar 
vorenn komen. Hetzelfde doet zich voor wanneer wordt bepaald welke handeling het 
gekozenn principe (of principes) het best belichaamd. Filosofische theorieën die de na-
drukk leggen op de universele fundering van principes riskeren door hun nadruk op 
distantiee in stap 5 inderdaad een gelijktijdige blikvernauwing voor concrete aspecten 
vann de situatie, omdat zij in plaats van het perspectief van de concrete ander dat van 
dee 'gegeneraliseerde ander' ais ijkpunt nemen. Toch kunnen, als de normatieve per-
ceptiee van de situatie maar voldoende sensitief is geweest, specifieke situatiekenmer-
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kenn ook vanuit een gedistantieerd perspectief als relevant worden geïnterpreteerd: er 
wordtt dan juist niet van die kenmerken geabstraheerd omdat ze in de perceptie als 
relevantt voor de normatieve beoordeling zijn aangemerkt. Het eerder aangehaalde 
voorbeeldd van de mogelijk verschillende uitkomsten van het debat over kloneren in 
Nederlandd en Duitsland is daarvan een voorbeeld: in dit geval wordt er niet van de 
verschillendee voorgeschiedenis van beide landen geabstraheerd, terwijl de oordeels-
vormingg wel degelijk aanspraak maakt op universele geldigheid. Distantie hoeft dus 
niett automatisch gepaard te gaan met abstractie. 
-- hypothetisch construeren/categoriseren van situatie 
Omm de normatieve perceptie van de situatie daadwerkelijk te verbinden met een of 
meerr normatieve principes dient de actor in staat te zijn te bepalen hoe de situatie 
geïnterpreteerdd zou worden wanneer de nadruk meer op het ene dan wel op het ande-
ree principe (en daarmee dus meer op bepaalde dan op andere situatiekenmerken) zou 
vallen.. Mijns inziens (anders dan Blum zelf suggereert) is dit de kern van stap 5: het 
hypothetischh construeren en afwegen van verschillende mogelijke interpretaties. Ri-
chardsonn (1990) heeft aangegeven dat deze categorisering en de daarop volgende 
afwegingg niet uitsluitend als een mysterieus intuïtief proces gezien hoeven worden.33 

Inn een rationele reconstructie beschrijft hij het als een proces van specificatie, waarbij 
eenn algemeen principe of een norm die wordt aangehangen nader wordt toegespitst 
(zonderr de morele lading van de algemenere norm te veranderen) en daardoor dichter 
bijj de situatie in kwestie wordt gebracht, zodat duidelijker wordt wat de handeling in 
dezee situatie zou moeten zijn. Het is denkbaar dat dit proces niet voor één principe, 
maarr voor verschillende principes hypothetisch wordt doorlopen, op basis waarvan een 
weloverwogenn keus kan worden gemaakt voor een bepaalde handeling, die een of 
meerderee principes het best belichaamt. In deze vorm wordt behalve stap 5 ook stap 6 
meegenomen:: de keuze voor een bepaald principe vindt plaats op basis van de hande-
lingg die tijdens het specificatieproces hypothetisch aan het principe is gekoppeld. 

Uiteraardd kan dit proces van specificatie en interpretatie worden ondersteund 
doorr analoge vergelijkingen met soortgelijke situaties (Günther 1988, 288-299). En ook 
dee verbeeldingskracht speelt een belangrijke rol bij het scherp voor ogen krijgen van 
dee betekenis en de normatieve consequenties van de diverse interpretaties. 
-- verbeeldingskracht 
Dezee capaciteit, die al herhaaldelijk is genoemd bij andere vermogens, speelt feitelijk 
eenn rol bij alle stappen van het proces van normatieve perceptie en oordeelsvorming. 
Verbeeldingskracht,, in de zin van voorstellingsvermogen, is allereerst noodzakelijk om 
bijj de perceptie van de situatie (stap 1) niet alleen de direct waarneembare aspecten 
opp te merken, maar ook om hypothesen te genereren over de gemoedstoestand van 
dee betrokkenen (Blum 1994, 35, 37). Daarnaast stelt de verbeeldingskracht ons in 
staatt om de inleving in andermans perspectief meer te laten zijn dan een projectie van 
eigenn preoccupaties (stap 2). Maar verbeeldingskracht is ook van belang bij het in-
schattenn van mogelijke veranderingen in de betreffende situatie en van de rol die een 
actorr zelf kan spelen in het teweeg brengen van die veranderingen, dus in stap 3 en 4 
vann het proces van oordeelsvorming. En zoals zojuist al aangeduid, bij het bedenken 
vann handelingen, van hun betekenis en mogelijke consequenties, en de manieren 
waaropp die handeling uitgevoerd kan worden (stap 5, 6, en 7) dient een actor even-
eenss over voldoende voorstellingsvermogen te beschikken. Verbeeldingskracht met 
anderee woorden, is het vermogen dat een actor in elke fase van het proces van oor-
deelsvormingg in staat stelt om zich los te maken van de voorliggende situatie en idee-
enn te genereren over alternatieve interpretaties en vervolgsituaties, waardoor het pas 
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werkelijkk mogelijk wordt verschillende interpretaties en mogelijkheden te vergelijken 
enn tegen elkaar af te wegen. Een gebrek aan verbeeldingskracht impliceert op alle 
frontenn bestendiging van de status quo (zie ook Nussbaum 1995a, 36-43; Unger 
1987a,, 36-48; 1987b, 58-61 en 100-107). 
-f*e/7acfiê ê 
Eenn ander vermogen dat eveneens in alle stappen een rol speelt, is het vermogen tot 
reflectiee op de gerechtvaardigdheid van de eigen perceptie en oordeelsvorming. Dit is 
eigenlijkk een tweede orde-vermogen, dat de actor in staat stelt de eigen waarnemin-
genn en interpretaties te expliciteren, de gerechtvaardigdheid ervan te onderzoeken, en 
hetzelfdee te doen bij de waarnemingen en interpretaties van andere actoren. Reflectie 
bestaatt uit onderzoek van de totstandkoming van deze percepties en oordelen, waar-
doorr vertekeningen of blokkades die een goed gebruik van de vermogens waarover 
eenn actor beschikt in eerste instantie verhinderden, in tweede instantie kunnen worden 
weggenomen.. Daarbij komen uiteraard alle eerder genoemde vermogens die er voor 
zorgenn dat een actor zich los kan maken van zijn eigen perspectief en situatie, weer 
aann bod. Het reflexieve vermogen is dus afhankelijk van de andere vermogens waar-
overr de actor beschikt, en van de bereidheid en gelegenheid van de actor meer tijd te 
nemenn om deze vermogens te gebruiken voor hij of zij tot handelen overgaat 

Alss de tijd of gelegenheid voor reflectie ontbreekt, kan een actor overigens ook 
altijdd achteraf op het oordeel terugkijken en alsnog reflexief inzicht verwerven dat 
weerr een rol kan spelen, bijvoorbeeld als vergelijkingsmateriaal, in toekomstige oor-
deelsvorming.. Reflectie achteraf speelt ook een rol in de wijze waarop een ethisch of 
politiekk oordeel uiteindelijk wijzigingen teweeg kan brengen in de normatieve regels, 
praktijken,, instituties en opvattingen over het goede leven waarmee een actor de oor-
deelsvormingg over een concrete situatie begon. Zeker wanneer het om collectieve 
praktijken,, instituties en identiteiten gaat, dwingen collectief debat en besluitvorming 
tott reflectie op de individuele oordeelsvorming: confrontatie met andere oordelen zet 
immerss als vanzelf aan tot reflectie. Overigens bergt reflectie achteraf ook het risico 
vann rationalisatie in zich; net als bij zelfkennis zijn de effecten hiervan dus niet altijd 
positief! ! 

2.2.52.2.5 Ontwikkeling  van het  ethische  en politieke  oordeelsvermogen 
All met al doen processen van ethische of politieke oordeelsvorming een beroep op een 
complexx aan vermogens, die vaak zelf al complex zijn en onderling nauw samenhan-
gen.. Een nadere reconstructie van en de verbanden tussen deze vermogens zal ik hier 
verderr niet geven; het bovenstaande dient immers alleen als startpunt voor onderzoek 
naarr het verband tussen retorische kenmerken van teksten enerzijds, en de specifieke 
vermogenss die zij aanspreken anderzijds. Mogelijke verbanden tussen die vermogens 
zullenn bij de analyse van het mogelijke effect van concrete teksten aan bod komen. 

Err resteert echter nog een kwestie die als voorbereiding op de tekstanalyses 
aandachtt verdient, namelijk de vraag hoe deze deelvermogens van het ethische en 
politiekee oordeelsvermogen zich ontwikkelen, hoe zij, eenmaal aanwezig, verder aan-
gescherptt kunnen worden, en welke rol het lezen van filosofische en literaire teksten 
daarbijj zou kunnen spelen. 

Kortt gezegd is de praktijk Chet leven zelf) de belangrijkste leerschool van het 
ethischee en politieke oordeelsvermogen en de daarbij benodigde capaciteiten. Vooral 
doorr directe en indirecte confrontatie met situaties die een oordeel vergen, door het 
voorbeeldd van ouders, leraren, 'peers' en andere 'belangrijke anderen', krijgen kinde-
renn en volwassenen gaandeweg mee welke opvattingen van het goede leven in hun 
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omgevingg de ronde doen, welke elementen daarin een centrale rol spelen, en tot welke 
oordelenn en handelingen dit in concreto leidt. Het gaat daarbij in eerste instantie om 
dee inhoud van de oordelen, en nog niet zozeer om de wijze waarop ze tot stand ko-
men.. Het overgrote deel van dit leerproces is vermoedelijk impliciet, al worden ele-
mentenn uit de overheersende opvatting van het goede leven, bijvoorbeeld de tien ge-
bodenn of fatsoens- en deugdregels, er soms wel expliciet 'ingehamerd' door middel van 
bijvoorbeeldd catechesatie of professionele beroepscodes. Het indirecte leren door mid-
dell van voorbeelden heeft bovendien het voordeel dat daarbij niet alleen de inhoud 
vann het principe of een regel wordt overgedragen, maar ook het bereik en de wijze 
vann toepassing ervan.34 

Inn de door Piaget geïnspireerde ontwikkelingspsychologie wordt meestal veron-
dersteldd dat de ontwikkeling van cognitieve vermogens door kinderen afhankelijk is 
vann de externe (fysische en sociale) omgeving waarmee zij geconfronteerd worden: zij 
reagerenn zelfstandig op de veranderende aanspraken die de (sociale) omgeving op hen 
doet,, door nieuwe structuren van cognitief, respectievelijk normatief denken te ont-
wikkelen.. Daarbij is er wel discussie over de vraag of kinderen aanvankelijk een egoïs-
tischtisch perspectief hanteren, dat vooraf gaat aan fasen waarin intersubjectieve en zuiver 
morelee perspectieven worden ontwikkeld (Kohlberg & Turiel 1978, 41-47; Turiel 1977, 
121-122),, of dat er toch ook bij zeer jonge kinderen al sentimenten en handelingen 
zijnn waar te nemen, die zich niet laten verklaren uit zuiver egoïstische overwegingen 
(Blumm 1994, 183- 212; Nussbaum 1996b, 142-144; Bader 1999, 387, 391-392). Hier is 
echterr vooral relevant dat vertegenwoordigers van beide posities benadrukken dat 
explicietee normatieve educatie niet zozeer uit overdracht van substantiële opvattingen 
dientt te bestaan, maar vooral uit stimulering van (de ontwikkeling van) bepaalde ver-
mogensmogens (Kohlberg en Turiel 1978, 67; Blum 1994, 208-212). Zij zijn het er ook over 
eenss dat het stimuleren van vermogens die de behoeften van anderen in beeld bren-
gen,, zoals bijvoorbeeld empathie, cruciaal is voor normatieve ontwikkeling. Of die 
ontwikkelingg al mogelijk is bij eenjarigen of pas bij 10- of 12-jarigen, en of die ontwik-
kelingg altijd lineair via identificeerbare stadia verloopt en uitmondt in de verwerving 
vann een universalistisch perspectief (zoals Kohlberg meent), zijn kwesties waaraan ik 
hierr voorbij zal gaan. 

Hett gaat mij immers om de wijze waarop normatieve educatie van volwassenen 
(i.e.. de potentiële lezers van filosofische en literaire teksten) kan plaatsvinden. Deze 
kann op twee manieren aansluiten bij het impliciete ervaringsleren, dat ook in het leven 
vann een volwassene steeds doorgaat: door middel van de overdracht van ervaring van 
anderen,, en/of door middel van het stimuleren van specifieke vermogens die deel uit-
makenn van het normatieve oordeelsvermogen. Het aardige is dat beide vormen vaak 
tegelijkertijdd plaatsvinden. Zo kan het arsenaal aan persoonlijke ervaringen op tal van 
manierenn worden uitgebreid, bijvoorbeeld door het luisteren naar verhalen over echte 
off fictieve gebeurtenissen van mensen in de directe omgeving of van andere bronnen, 
zoalss journalisten, historici, auteurs van (auto-)biografieën, romanschrijvers, film- en 
televisiemakers,televisiemakers, maar ook beeldend kunstenaars, sociale wetenschappers en filosofen. 
Terwijll deze verhalen de ethische en politieke ervaring van hun publiek uitbreiden, 
structurerenn ze die echter tegelijkertijd op een bepaalde manier. Door hun vormgeving 
sprekenn ze bepaalde vermogens aan en andere niet; welke vermogens dat zijn wisselt 
mett de vorm waarin het verhaal wordt overgedragen (die ook niet altijd aan tekst is 
gebonden).. Tijdens het lezen van een tekst of het kijken naar een film worden dus niet 
alleenn substantiële opvattingen overgedragen, maar ook bepaalde vermogens meer 
aangesprokenn en geoefend dan andere. 
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Dezee in principe nog tamelijk impliciete vorm van normatieve educatie kan 
meerr expliciet worden gemaakt door reflectie op het gebodene te stimuleren: iets 
waarvoorr bij het lezen van teksten of het kijken naar beelden vaak meer tijd is dan in 
dee directe alledaagse ervaring van het individu. Deze explicitering kan weer twee kan-
tenn uitgaan: de nadruk kan liggen op de vraag wetke regels en principes in de be-
schrevenn ervaring besloten liggen, maar ook op de vermogens die door de ervaring 
wordenn aangesproken; in beide gevallen kan de gerechtvaardigdheid daarvan ter dis-
cussiee worden gesteld. Zo kan normatieve literatuurkritiek expliciet moraliserend zijn 
doorr een boodschap uit de propositionele inhoud van een tekst te destilleren, maar 
kann ze de lezer ook helpen reflecteren op (bijvoorbeeld) de emoties die hij of zij bij het 
tezenn heeft ondergaan of op de wijze waarop de verbeeldingskracht van de tekst de 
lezerr een ander zicht op de alledaagse werkelijkheid weet te geven. Zoals ik in hoofd-
stukk 1 al heb aangekondigd, zal mijn onderzoek vooral betrekking hebben op die laat-
ste,, 'procedurele' variant van de scholing van het normatieve (i.e. politieke) oordeels-
vermogen. . 

Overigenss vindt de ontwikkeling van het politieke oordeelsvermogen voor een 
belangrijkk deel ook plaats door participatie in instituties en praktijken van collectieve 
deliberatiee over publieke zaken. De ontwikkeling van het politieke oordeelsvermogen 
onderscheidtt zich niet zozeer van die van het ethische oordeelsvermogen door het 
collectievee karakter van de deliberaties (ook over ethische kwesties wordt publiek ge-
delibereerd),, als wel door de collectieve besluitvorming die nodig is om het oordeel in 
handelenn om te zetten. Omdat ik me hier zal concentreren op de ontwikkeling van het 
politiekee oordeelsvermogen van de individuele lezer, zat de besluitvorming in engere 
zinn echter niet zo vaak in beeld komen. Het zal in het vervolg van dit boek vooral gaan 
overr de manier waarop teksten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de politieke 
perceptie,, 'agency engagement* en oordeelsvorming van de individuele lezer. 

2.33 Mogelijkhede n en beperkinge n van di t onderzoe k 

Dezee laatste opmerking geeft al aan dat het hier uitgevoerde onderzoek maar een be-
perktt deel van de ontwikkeling van het politieke oordeelsvermogen in beeld brengt. 
Hett lezen van filosofische en/of literaire teksten is uiteraard slechts één van vele mo-
gelijkegelijke vormen van politieke educatie. Tal van andere middelen kunnen worden ingezet 
omm het ethische en politieke oordeelsvermogen te stimuleren en te scherpen. De on-
derzoekenn die aangeven dat er weliswaar nog altijd veel boeken worden verkocht, 
maarr minder wordt gelezen dan in het verleden, vormen eens te meer een aanwijzing 
datt de feitelijke rol van boeken in ethische en politieke educatie niet moet worden 
overschatt Daar komt nog bij dat de context waarin wordt gelezen van grote invloed is 
opp de rol die het lezen van teksten in ethische en politieke oordeelsvorming kan spe-
len.. Tegenwoordig lijkt lezen veel meer dan vroeger een individuele en vooral ook een 
stilzwijgendee aangelegenheid (Manguel 1997, 41-53). Daardoor wordt er ook minder 
makkelijkk gediscussieerd over en gereflecteerd op de ethische en politieke zeggings-
krachtt van boeken. 

Diee constateringen zouden aanleiding kunnen zijn om te veronderstellen dat de 
roll van het lezen in politieke oordeelsvorming marginaal is. Tegenover dit alles staat 
echterr het in hoofdstuk 1 gesignaleerde fenomeen dat ethische en politieke literatuur-
kritiekk uit de taboesfeer lijkt te zijn geraakt en weer meer wordt bedreven dan de laat-
stee decennia het geval is geweest. Ook de enorme hausse aan met name vrouwen-
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leesgroepenn suggereert een eerherstel voor het collectieve lezen en biedt nieuwe kan-
senn voor reflectie op de ethische en politieke betekenis van boeken. En wie mocht 
denkenn dat beide laatste fenomenen zich vooral voordoen op het terrein van de lite-
ratuurr dient zich te realiseren dat zowel filosofische als literaire werken baat hebben 
gehadd bij de democratisering van het onderwijs en de toename van welvaart en vrije 
tijdd in de Europese wereld: hoewel beide genres nog altijd lijken te zijn voorbehouden 
aann een elite, is deze elite in omvang beduidend toegenomen ten opzichte van de eer-
stee helft van deze eeuw. 

Err is dus geen reden voor over-, maar evenmin voor onderschatting van de 
invloedd van het lezen van literatuur of filosofie op de politieke oordeelsvorming. Deze 
studiee naar de rol van teksten als stimulans voor de verschillende vermogens die aan 
politiekee oordeelsvorming ten grondslag liggen, zal echter niet direct handvatten ople-
verenn om de politieke educatie van de 21ste eeuw vorm te geven. Het is in elk geval 
niett mijn bedoeling de hier geanalyseerde teksten naar voren te schuiven als cruciale 
bronnenbronnen van politieke oordeelsvorming. De focus van het hier uitgevoerde onderzoek 
is,, nogmaals, niet zozeer gericht op de geldigheid van de inzichten in de contemporai-
nee samenleving die deze teksten naar voren brengen, maar op de manier waarop zij 
diee inzichten aan de lezer presenteren. De procedurele kant van het lezen staat cen-
traal.. Juist daardoor kan het hier uitgevoerde onderzoek echter inzicht bieden in de 
mogelijkee politieke werking van een activiteit die nog altijd door velen met plezier 
wordtt bedreven. 

Eenn tweede beperking van dit type onderzoek betreft de status van de uitspraken die 
ikk zal doen over het retorische effect van teksten. Ik zal aan de hand van concrete 
tekstenn proberen te laten zien welke invloed teksten door hun retorische kenmerken 
kunnenn uitoefenen op het proces van oordeelsvorming van de lezer. Het is echter dui-
delijkk dat die invloed geen automatisme is. Ik kan dus niet zeggen dat een tekst, of 
bescheidener:: tekstkenmerk A, altijd effect B op lezers heeft. Die 'injectienaaldtheorie', 
alsoff lezen een vorm van directe indoctrinatie zou zijn, wordt door de empirie voortdu-
rendd gelogenstrafd en is in de communicatietheorie dan ook al lang verlaten. De con-
textt waarin wordt gelezen oefent veel invloed uit op het leesproces; zo spelen onder 
meerr de persoonlijke kenmerken van de lezer, diens leesgeschiedenis, de aandacht 
waarmeee wordt gelezen, en de culturele en historische omgeving een rol. Dat zijn al-
lemaall factoren die hier buiten beschouwing moeten blijven, omdat ik geen empirisch 
onderzoekk naar lezers en hun interpretatie van teksten heb gedaan. Maar welke status 
kann ik dan wel aan mijn tekstanalyses verbinden? 

Inn 2.1.3 heb ik de term 'geïmpliceerde lezer* geïntroduceerd. Met dat begrip 
denkk ik in elk geval een deel van de vraag te kunnen beantwoorden. Vooropgesteld zij 
duss dat het mij niet gaat om uitspraken over de reële lezer; dat zou een ander type 
onderzoekk vereisen. De geïmpliceerde lezer is echter een constructie van de tekst zelf 
enn kan dus door zorgvuldige tekstanalyse worden blootgelegd. De geïmpliceerde lezer 
iss tegelijkertijd ook de ideale lezer van die tekst, voor wie niets in de tekst onopge-
merktt blijft. In mijn analyses probeer ik zoveel mogelijk de positie van die geïmpliceer-
dee lezer te benaderen, onder meer door met een zeer brede checklist van kenmerken 
tee werken, die zoveel mogelijk in beeld kan brengen. 

Maarr uiteraard is dit een streven, waarvan nooit duidelijk is of het volledig is 
gerealiseerd.. Zelfs als alle lezers van een tekst het eens zouden zijn over een bepaal-
dee lezing, dan is het niet ondenkbaar dat een nieuwe lezer alsnog elementen naar vo-
renn kan halen die tot dan toe niet, of op de verkeerde manier, in de interpretatie zijn 
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verdisconteerd.. Interpretatie is geen afgesloten proces. Ik probeer mijn interpretaties 
daaromm voor zover mogelijk ook te onderbouwen door ze te vergelijken met andere 
interpretatiess en elementen daaruit te verwerken, dan wel te beargumenteren waarom 
zee onjuist zijn. Mijn tekstanalyses kunnen dus worden gelezen als zo goed mogelijk 
onderbouwdee voorstellen voor de interpretatie van een tekst. 

Daarnaastt heb ik waar mogelijk geprobeerd de reacties van lezers van het eer-
stee uur op een tekst te achterhalen. Gezien de afwezigheid van gegevens over de re-
actiess van 'gewone' lezers, betekent dat dat ik moet afgaan op de reactie van de be-
roepslezers,, mensen die de boeken recenseren voor kranten en tijdschriften als ze uit-
komen.. In voorkomende gevallen geven de reacties van dergelijke beroepslezers ech-
terter wel een indicatie voor de ontvangst van een bepaalde tekst en voor de reacties die 
eenn tekst kennelijk kan oproepen. Als die reactie eenduidig genoeg is, probeer ik met 
mijnn analyses ook te verklaren waarom die reactie optrad. 

Mijnn poging alle mogelijke aspecten van een tekst in hun samenhang neer te zetten, 
enn daarmee aan te geven welke invloed die tekst op de oordeelsvorming van de lezer 
zouu kunnen uitoefenen, wil overigens niet zeggen dat mijn tekstanalyses helemaal 
neutraall zijn. Evaluatieve opvattingen over goede en minder goede manieren om de 
oordeelsvormingg van de lezer te stimuleren, zullen in het vervolg regelmatig meespe-
len.. De vragen die worden gesteld, de methode van aanpak en andere keuzes bij de 
opzett van een onderzoek impliceren onvermijdelijk ook bepaalde ideeën over wat 
vruchtbaree inzichten en wat goede antwoorden zijn. Om te voorkomen dat die circula-
riteitt tot ondoorzichtige 'bias' leidt, zal ik die ideeën hier kort expliciteren. 

Dee vraagstelling van dit onderzoek verraadt al dat goede praktische filosofie en 
literatuurr mijns inziens in elk geval op de praktijk van het alledaagse handelen betrok-
kenn zijn. En dat ik het proces van politieke oordeelsvorming zo breed mogelijk heb 
gereconstrueerd,, is niet alleen omdat daarmee in elk geval zoveel mogelijk aspecten in 
beeldd kunnen worden gebracht, maar ook omdat ik denk dat politieke oordeelsvorming 
pluralistischh en open voor nieuwe elementen moet zijn, wil ze werkelijk in staat zijn 
mett de contingentie en complexiteit van dat alledaagse leven om te gaan. Dat impli-
ceertt op zijn beurt dat filosofische en literaire teksten die in staat zijn om veel van die 
vermogenss aan te spreken, of in elk geval de vermogens die ze aanspreken in verband 
tete brengen met andere, volgens deze opvatting een streepje voor hebben op teksten 
diee veel van die vermogens als irrelevant terzijde schuiven. 

Hetzelfdee geldt voor teksten die de lezer in staat stellen te reflecteren op de 
interpretatiess en opvattingen die in die tekst naar voren worden gebracht Die reflexi-
viteitt is mijns inziens van belang, omdat lezers juist daardoor in staat worden gesteld 
dee leeservaring zo te verwerken dat zij iets toevoegt aan hun oordeelsvermogen in 
'echte'' situaties. Wie zich bewust is van de totstandkoming van het eigen oordeel en 
dee gronden daarvoor, is in volgende situaties beter in staat te bepalen in hoeverre het 
eerderee oordeel ook in de nieuwe situatie houdbaar is. Tot op zekere hoogte biedt het 
lezenn van teksten, zoals ik al heb gezegd, altijd al meer ruimte voor reflectie omdat de 
handelingsdrukk van het Volle leven' ontbreekt Dat neemt niet weg dat de ene tekst 
zijnn lezers actief tot reflectie aanzet, terwijl andere teksten het initiatief daartoe geheel 
aann de lezer overlaten. Overigens hoeft dit criterium niet tot een impliciete voorkeur 
voorr filosofie te leiden; er zijn vele manieren om tot reflectie aan te zetten. 

Hett moge, ten slotte, duidelijk zijn dat ik hiermee niet wil zeggen dat alle filo-
sofiee en alle literatuur aan de genoemde criteria moeten voldoen: nogmaals, het gaat 
mijj hier om filosofie en literatuur voor zover ie een rol spelen in de politieke oordeels-
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vorming.. Of mijn opvattingen over tekstinterpretatie en over politieke oordeelsvorming 
tott vruchtbare tekstanalyses leiden, zal de lezer van mijn tekst op zijn of haar beurt 
moetenn beoordelen. 
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