
Boeken met een boodschap 

L i te ra tuur  en  normat ieve  oordeelsvorming 

Enkele maanden geleden, op 14 maan 1997, werd het literatuur- en cultuurminnen- 
de lezerspubliek van NRC Handelsblad opgeschrikt door een artikel van Ani1 Ram- 
das. Op de voorpagina van de hoekenbijlage van hun krant luchtte Ramdas, die 
voorheen in dezelfde krant zo welsprekend schreef over Madame Bovary en andere 
werken uit de westerse literaire canon, zijn gemoed over de recente Nederlandse ro- 
manliteratuur. 

Het was een ronduit boos artikel. Ramdas' toorn was gewekt door de hedendaag- 
se Nederlandse romanschrijvers, die zich onoplettend en onverschillig zonden beto- 
nen ten aanzien van de multiculturele samenleving waarin zij leven en werken. Zijn 
harde oordeel werd enerzijds ingegeven door het nagenoeg ontbreken van migran- 
ten als personages in de romans die deze schrijvers de laarste tijd het licht hebben 
doen zien. Afgaand op hun werk zou je haast gaan geloven dat Nederlanders er nog 
net zo uitzien als enkele decennia geleden. Anderzijds zou het handjevol migranten 
dat in Nederlandse romans voorkomt, weinig overtuigend worden neergezet. Vooral 
hun buitenkant wordt beschreven, hun uiterlijk en gedragingen. Van hun gedach- 
ten, gevoelens en hun leefwereld kom je als lezer weinig te weten, aldus Ramdas. 

Ramdas stelde dat dit een kwalijke zaak is, omdat je juist van schrijvers zou mo- 
gen verwachten dat ZIJ zich proberen in te leven in het vreemde en onbekende, en 
dat zij het vreemde daarmee ook zichtbaar maken voor de minder avontuurlijke le- 
zers. Schrijvers zouden dus (overigens met wetenschappers en journalisten) een cru- 
ciale rol te vervullen hebben in het creeren van vertrouwdheid en sympathie russen 
mensen die elkaar op het eerste gezicht vreemd zijn. Die taakwordt volgens Ramdas 
pas goed vervuld wanneer schrijvers niet alleen migranten als personages in hun ro- 
mans opnemen, maar de denk- en leefwereld van deze personages ook van binnen- 
uit, zoals deze door henzelfwordt ervaren, weergeven. Schrijvers als Leon de Winter 
(in Zionoco) en Joost Zwagerman (in De bnzfenvrouw) zouden met name op dat laat- 
ste punt flinke steken laten vallen; Margriet de Moors Hertog van Egyptezou daaren- 
rezen een voorbeeld zijn van hoe het ook kan. u 

Ramdas' steen in de vijver van de Nederlandse literaire wereld bleef uiteraard nier 
zonder effect. Wekenlans bleef het narim~elen in de verschillende dag- en weekbla- " u 

den, op discussie-avonden en njdens tv-programma's. De reacties waren (uiteraard) 
niet eenduidig: ze varieerden van 'een onredelijk gelijk waar je naar hartelust gaten 
in kan schieten, zonder dat her minder waar wordt' (Stephan Sanders in de Vulks- 
krant van 15 maan- 1997) tot een hernieuwd pleidooi voor de ivoren toren van Bas 



K R I S I S  6 8  Heijne in NRC Handelsblad'van 18 april 1997: 'Wat is er in godsnaam tegen dat een 
te verwaarlozen percentage van de bevolking zich terugtrekt (.. ) uit die maatschap- 
pij en probeert (.. ) zich te engageren met de wereld via de verbeelding?' 

Ik heb ongetwijfeld niet alle reacties onder ogen gehad, en zal dan ook niet pro- 
heren een volledig overzicht van het debat te geven. Wat mij opviel is dat in de 
discussie tal van argumenten werden ingezet die erop &cht zijn elk debat over lite- 
ratuur en moraal of over literatuur en politiek bij voorbaat te smoren. Het zijn bo- 
vendien argumenten die bij vrijwel ieder debat over de normatieve lading van litera- 
tuur terugkeren. Het is daarom de moeire waard deze argumenten eens nader onder 
de loep te nemen en na te gaan of een zinvol debat over de normatieve waarde van 
literatuur mogelijk is, en zo ja, op welke manier.' 

Esthet ic isme 

Misschien wel het meest voorkomende commentaar op pogingen de normatieve 
'boodschap' van een roman te bespreken, is dar romans daardoor m een mal worden 
gedwongen die hen niet past. In het geval van Ramdas' artikel waren sommige criti- 
ci, zoals de al genoemde Bas Heijne, dan ook van mening dat Ramdas de verkeerde 
maatstaven had gehanteerd. De wereld van de roman is immers een ficneve, verzon- 
nen wereld, in elk geval een wereld die alleen in het rijk der verbeelding bestaat. Wie 
romans bekritiseert omdat zij onvoldoende overeenkomst vertonen met de wereld 
van onze alledaagse ervaring, stelt een eis die aan de wetenschap gesteld moet wor- 
den, niet aan de literatuur. Producten van de verbeelding moeten volgens deze criti- 
ci niet op hun waarheidsgehalte beoordeeld worden, maar op hun esthetische karak- 
ter. Is het een mooi boek, goed geschreven en evocatief? Voor deze estheticisten is 
het watermerk van een goede roman dat de lezer er een esthetisch genoegen aan be- 
leeft. 

Cruciaal voor deze critici is dat romans autonome kunstwerken zijn, geen mÃ¯d 
delen voor een extern doel. Dat impliceert, zoals gezegd, dat romans niet ten dienste 
staan van het zoeken naar waarheid over de wereld, en dat zij evenmin tot doel heb- 
ben van de lezer een beter mens (een mens met ruimhartige sympathieen) te maken, 
Ramdas' suggestie dat De burtenvrouw van Joost Zwagerman een immoreel boek is 
omdat het de Surinaamse Iris op een oppervlakkige wijze beschrijft, is in hun ogen 
daarom misplaatst en zeker op de verkeerde gronden gestoeld. Als Zwagerman al 
verweten kan worden dat Iris als fictief personage niet gaat leven omdat zij zo slecht 
wordt beschreven, dan is dat een esthetisch, geen moreel, gebrek. 

De estheticisten hadden in het geval van Ramdas' artikel een gemakkelijk te ver- 
dedigen zaak, omdat hij alle romans, zonder onderscheid, een normatieve functie 
toeschreef. Als je goed naar zijn voorbeelden (De Winter, Zwagerman, De Moor) 
kijkt, valt echter op dat hij zich daarbij beperkt tot wat ik voor het gemak 'realisti- 
sche romans' zal noemen. En als je er even over nadenkt, is dat ook niet verwonder- 
ijk, want realistische romans geven in ieder geval meer aanleiding tot normatieve 
interpretaties dan bijvoorbeeld het werk van Joyce of andere modernisten. Ramdas 
had mijns inziens dan ook een sterkere zaak gehad, wanneer hij zich expliciet tot dn 
type romans had beperkt. 



Een radiale esthencist zou zich echter ook mer deze beperking niet tevreden be- ksis~s  68 

tonen. Hoewel hij wellicht zou toegeven dat realistische romans op meerdere kwali- 
tenen (esthetische kwaliteit, waarheidsgehalte en morele lading) beoordeeld kunnen 
worden, zou hq van deze deeloordelen toch aan de esthetische de hoogste 
toekennen. Zoals Richard Posner onlangs nog stelde: 'Ethische interpretaties van li- 
teraire werken neigen naar reductionisme - en leiden afvan waar het om gaat.' En: 
'Goede literatuur verzet zich regen gebruik als materiaal voor verheffing (1997, n, 
16). De vraag waar het volgens de estheticisc om draait, luidt steevast: is dit boek 
goed geschreven of niet? 

Liberal isme 

Het tweede type reactie op normatieve interpretaties van literatuur is welwillender 
wat betreft de claim dat (realistische) romans invloed kunnen uitoefenen op onze al- 
ledaagse ervaring. Deze critici, die ik hier de liberalen zal noemen, erkennen voi- 
mondig dat romans van grote invloed kunnen zijn op de wijze waarop lezers de we- 
reld zien, ervaren en beoordelen. Of een romanschrijver dat heeft beoogd of niet, 
doet ei daarbij niet zoveel toe. Zij maken zich dan ook niet zo druk over de vraag of 
romans door mensen als Ramdas met verkeerde oordeelscriteria tegemoet worden 
getreden. Zij zijn veeleer bezorgd dat we ons met die normatieve criteria op een hel- 
lend vlak begeven. 

De opvatting dat romans een beeld moeten geven van de samenleving waarin zij 
zijn geschreven, of preciezer, van de groepen die door het gros van de mensen in die 
samenleving gewoonlijk over het hoofd worden gezien, nekt volgens hen namelijk 
naar politieke correctheid, al noemt Ramdas het zelf liever 'betrokkenheid'. Deze 
tweede groep van critici uit vooral de vrees dat de literatuur (of: de kunst in het alge- 
meen, want waarom zou je dit cnterium alleen op romans van toepassing verklaren) 
bij strikte toepassing van Ramdas' criterium al snel een grote eenheidsworst zou 
worden Zoals Stephan Sanders het formuleerde: 'op her nlonlenc dat de Nederland- 
se schrijvers massaal gehoor zullen geven aan Ramdas' verzoek, zullen de gekleurde 
klonen de boekenbijlagen vullen. HIJ zal zich nog de haren uit het hoofd trekken' 
(de VuLkskratit 15 maan 1997). In plaats van de rijkdom en variatie die Nederlandse 
romans nu tentoonspreiden, zouden we als lezers steeds met dezelfde thematiek 
worden geconfronteerd, en dat zou het publieke debat helemaal niet ten goede ko- 
men. 

Bovendien rijst volgens deze critici ook onmiddellijk de cruciale vraag hoe be- 
paald gaat worden wat er al dan niet door de beugel kan. Vraagt uitwerking van 
Ramdas' positie niet om een zedenpolitie voor romans? En worden de criteria opge- 
steld door de politiek, door literatuurcritici, of is hier wellicht een mooie taak weg- 
gelegd voor ethici? Visioenen doemen op van boekkeuringen, een index van moreel 
verwerpelijke boeken en van censuur. Ter versterking van de angstbeelden is men 
ook niet te beroerd om eraan te herinneren dat kritiek op de manier waarop Mo- 
hammed werd afgeschilderd in Ru-ihdies De duivehverzen tor boeherbrandingen, 
(pogingen tot) moord op vertalers en tot een nog aiti~d voortdurend vluchrelingen- 
bestaan voor Rushdie zelf heeft geleid. 



KRISIS fix Voor deze tweede groep critici is het zonneklaar dar artistieke vrijheid m onze Ii- 
herale samenleving een zodiintg groot goed is, dat we een dergelijke censuur niet 
kunnen accepteren. Natuurlijk geven zij wel roe dat Ramdas' pleidooi nog tamelijk 
onschuldig oogt. Volgens Ramdas' gedachtegang lijkt er immers helemaal geen 
nieuwe inquisitie nodig te z ip,  als schrijvers zich maar bewust zouden zijn van hun 
positie en de bijbehorende raak in de samenleving. Dan zouden politiek onwelge- 
vallige boeken niet verboden hoeven worden: ze zouden nier eens meer worden ge- 
schreven. Maar dat is nu precies de pol~tiek-correcte valkuil van de zelfcensuur, die 
de liberale critici interpreteren als een eerste stap op het hellendevlak dat uiteinde- 
i j k  kunst volledig ondergeschikt maakt aan morele of politieke doelemden. 

Een negent iende-eeuwse erfenis 

Het is duidelijk dat Ramdas' artikel een nieuwe, Nederlandse, ronde heeft ingeluid 
van het debat over de rol van literatuur in her politieke en morele leven. Die discus- 
sie is ouder dan de weg naar Rome. Filosofen laten haar meestal beginnen hij Plato, 
die zich al druk maakte over de verderfelijke invloed van dichters en tragedieschril- 
vers op het leven van burgers van de Griekse polis. Literatuurwetenschappers halen 
vaak het voorbeeld aan van Goethes Die Leiden des jungen Wetthers (1774), een boek 
dat tal van romantische jongelingen in Duitsland niet alleen tot imitatie van Wer- 
[hers kledij en gevoelens aanzette, maar ook vele (pogingen) tot zelfmoord tor ge- 
volg zou hebben gehad. De hedendaagse lezer zal zich wellicht nog de discussies 
herinneren omtrent racistische stereotypen in Thea Beckmans kinderboekenweek- 
geschenk Het wonder van Fneswijck of over antisemitisme in Fassbinders Der Mull, 
die Stadt und dm Tod* 

Toch lijkt de discussie over literatuur, moraal en politiek tegenwoordig vaak een 
incidenteel karakter te hebben; ze wordt enkel gevoerd wanneer iemand in een per- 
sonage weer eens een bordkattonnen belichaming van vooroordelen heeft herkend. 
Hei zijn kortstondige dehatjes, die even snel weer uitdoven als ze opkwamen, om 
hooguit herhaald te worden naar aanleiding van een volgend boek. In die debatjes 
wordt, zo zagen we ook hij Ramdas' artikel, iedere associatie van literatuur met nor- 
men en waarden al snel gebrandmerkt als kleinburgerlijk moralisme of, actueler, als 
politieke correctheidvan linkse fatsoensrakkers. Een algemenere (en diepgravender) 
discussie over de morele en politieke lading van realistische romans is vandaag de 
dag niet gebruikelijk. De estheticistische en liberale reacties die ik hierboven heb ge- 
schetst, blijken diepzitrende reflexen te zijn geworden. Er is dan ookwel het een en 
ander veranderd sinds de achttiende en een deel van de negentiende eeuw, waarin 
optimistische ideeen over het moreel verheffende effect van literatuur nog gemeen- 
goed waren. 

Dat het spreken over literatuur m termen van moraal en politiek langzamerhand 
obsoleet is geworden, heeft veel te maken mer een beweging die in de loop van de 
negentiende eeuw op gang kwam en die literatuur (en kunst in het algemeen) als 
een zuiver esthetisch fenomeen van andere domeinen trachtte af te bakenen. Vol- 
gens Mooij is het begin van die onrwikkeling zelfs al re vinden in de achttiende 
eeuw, toen literaire teksten steeds duidelijker werden onderscheiden van bijvoor- 



beeld filosofische, historische of didactische teksten (1994,19-~2). Het fictieve en ex- K ~ S S  68 

pressieve karakter van literatuur werd benadrukt. Tegelijkertijd voltrok zich een so- 
ciale mstitutionalisermg waarbij de literaire kritiek en het professionele uitgeverswe- 
e n  vorm kregen. Deze afbakening van het literaire domein van andere domeinen 
ging, wellicht onvermijdelijk, gepaard met een afname in de relevantie van litera- 
tuur voor die andere domeinen. Het denken in termen van lÃ¡rtpou lkrt  (zoals het 
in de loop van de negentiende eeuw werd benoemd) koppelde alle kunst uiteinde- 
lijk radicaal los van iedere morele of politieke pretentie. Noties als de belangeloos- 
heid en het niet-instrumentele karakter van kunst kwamen in de opvattingen over 
i terat~iur centraal te staan. Dar vereenvoudigde ook de loskoppeling vanuit maat- 
schappij en politiek: als literatuur geen extern doel meer heeft, maar slechts omwille 
van zichzelf bestaat, lijkt er immers geen reden meer te zijn zich vanuit het morele 
en politieke domein nog met die literatuur te bemoeien. Het ideevan belangeloos- 
heid werkte dus twee kanten uit: de kunstenaars konden er hun autonomie mee be- 
dingen, terwijl de actoren in het politieke veld kunstzinnige uitingen erdoor konden 
tolereren. 

De autonomie van het literaire veld en de liberale toleranue van de 'buitenwe- 
reld' ten opzichte van de literatuur gaan dus beide terug op een zuiver esthetische 
literatuuropvatting. De twee typen kritiek op Ramdas die ik hierboven heb beschre- 
ven, zijn onmiskenbare erfgenamen van deze historische ontwikkeling. D e  estheti- 
cisten tonen zich de directe hoeders van de negentiende-eeuwse erfenis, maar ook 
het paradepaardje van de liberalen, de vrijheid van meningsuiting, is voor zover het 
literaire meningen betreft nauw verbonden met het â€¢iegentiende-eeuw estheticis- 
me 

De weerzin die veel mensen vandaag de dag voelen bij het idee dat boeken een 
'boodschap' zouden kunnen hebben die beh.menswaardig ofverwetpelijk kan zqn, 
is hisrorisch gezien dus wel te verklaren en deels ook legitiem. Er zijn bij discussies 
over de morele en politieke rol van literatuur inderdaad verworvenheden in het ge- 
ding die we niet graag zouden opgeven. Een boek als Flauberrs Madame Bouary kon 
juist worden gepubliceerd dankzij de autonomie die het literaire veld had bedon- 
gen? De autonomie van de literatuur heeft zeker tal van positieve effecten gehad. 
De strijd van een organisatie als PEN-International om diezelfde autonomie en vrij- 
heid van meningsuiting voor schrijvers overal ter wereld te realiseren blijft ook zon- 
der meer van groot belang. 

D e  w a a r d e  van p u b l i e k  d e b a t  

Overigens is de loskoppeling van het literaire en het politiekeveld niet de enige re- 
den voor de teloorgang van het publieke debat over literatuur, moraal en politiek. 
Waarschijnlijk heeft hier een complex van factoren een rol gespeeld. In elk geval 
moet ook in aanmerking worden genomen dat het lezen steeds meer is geprivati- 
seerd. Lezen is een stille, individuele aangelegenheid geworden, waarbij eigen smaak 
en voorkeur de belangrijkste beoordelingscriteria zijn. Collectieve oordeelsvorming 
over de gelezen boeken komt bovendien minder gemakkelijk tot stand vanwege de 
eenvoudige reden dat het boekenaanbod tegenwoordig zo groot is, dar niemand nog 



KRM, w in staat is alles te lezen; van een gemeenschappelijke canon van belangrijke literaire 
werken is steeds minder sprake. 

Als we ons over de historisch gegroeide vrees voor een publiek debat over de  nor- 
matieve waarde van literatuur heen zouden willen zetten, rest er echter nog een zeer 
praktisch probleem: ons lijken de woorden en het analysekader te ontbreken, waar- 
mee over deze thematiek gesproken zou kunnen worden. De publieke discussie over 
literatuur en ethiek of politiek wordt tegenwoordig alleen nog in juridische termen 
gedacht. Dar blijkt bijvoorbeeld impliciet uir de reactie van de liberalen, die ik hier- 
boven heb geschetst. Aan de ene kant erkennen zij dat romans naast esthetische en 
technische overwegingen ook een moreel of politiek oordeel bij de lezer kunnen uit- 
lokken. Aan de andere kant proberen zij dat gegeven onder het tapijt weg te 
moffelen door deze reactie voor rekening van de individuele lezer re laten, omdat ZIJ 

geen juridische regelgeving ten aanzien van literatuur voor hun rekening willen ne- 
men. Auteurs mogen binnen het literaire veld schrijven wat ze willen en de werking 
van de literaire markt moer vervolgens maar uitmaken of hun geschriften ook een 
lezerspubliek vinden, zo lijkt de redenering. Als je bepaalde werken moreel of poli+ 
tiek verwerpelijk vindt, is dat Ie goed recht. Publieke steun hoef je niet re verwach- 
ren: het lezen van literatuur is geen zaak van de overheid. 

Door collectieve oordeelsvorming over literatuur zo nauw met juridische regel- 
gevmg te verbinden, wordt publiek debat over literaire werken in de liberale optiek 
al snel een gevaarlijke voorzet voor ongewenste overheidsbemoeienis: het hellende 
vlak waarover ik het eerder al had. Toch Hlkt er weinig reden om te vrezen dar elk de- 
bat over de morele en politieke 'boodschiip' van een roman uireindelijk zou leiden 
tot juridische maatregelen. Wie nadenkt over de manier waarop de normatieve in- 
vloed van het lezen van een roman verloopt, zal namelijk al snel moeten condu- 
deren dat het een ingewikkeld proces betreft. Het empirische onderzoek naar de 
receptieprocessen van verhalen en romans dat delaatste jaren steeds meer wordr mt- 
gevoerd, wijst dat nok uu (zie Schram 1985 en Schram en Hakemulder 1994). Twee 
algemene punten zijn hier van belang. 

Allereerst laat de normatieve werking van een roman zich zeker nier alleen van- 
gen in termen van een duidelijk gepresenteerde 'boodschap'. Dit is alleen het geval 
bij uitgesproken didactisch-moralistische werkjes, die slechts een kleine minderheid 
van de literatuur vormen. Meestal zullen deze werken pist  vanwege hun expliciet 
didactische opzet worden afgedaan als 'slechte literatuur', of zelfs niet eens wc de 11- 
teratuur worden gerekend. In verreweg de meeste gevallen is de normatieve 'bood- 
schap' van een literair werk impliciet en vaak ook meerduidig, zodat ze zich nier ge- 
makkelijk uit her werk laat destilleren. 

Ten tweede komt daar bij dar, zelfs al zou de boodschap van een roman er dui- 
mendik bovenop liggen, de lezer doorgaans niet passief is. Elke mediaspecialist weet 
te vertellen dat de 'injectienaaldtheone', die een directe invloed van media o p  de 
ontvanger veronderstelt, allang door de feiten is achterhaald. Gegevens over de lezer 
zelf en over de context waarin hij of zij een bepaald werk leest, z i p  naast gegevens 
over het boek van groot belang om de (normatieve) receptie van een werk met enige 
betrouwbaarheid te kunnen reconstrueren. 

Met andere woorden, een reconstructie van het empirische receptieproces van de 



lezer is buitengewoon complex en voorspellingen zijn al helemaal een hachelijke K R I S I Y  68 

zaak. Dit alles maakt een ondubbelzinnige veroordeling van concrete romans van- 
wege hun normatief-verwerpelijke karakter niet eenvoudig. Alleen al daarom Inkt 
de angst dat debat over de normatieve waarde van romans in censuur zal uitmonden 
nier gerechrvaardigd: de kans op een eensluidend oordeel is gering. 

Mijns inziens neemt dat niet weg dat een publiek debat over de normatieve 
waarde van romans wel degelijk van belang is. Ten eerste omdar de morele en poli- 
tieke aspecten van een boek een vitaal onderdeel van het lezen uitmaken. Het mag 
zo zijn dat onder de spraakmakende gemeente boeken vooral vanwege het estheti- 
sche genoegen worden gelezen. Ik denk dat het gros van de lezers boeken ook ter 
hand neemt vanwege de ontmoeting met de leef- en denkwereld van mensen die 
zijn zoals zij, maar ook van hen verschillen, en omdat zij hun ervaringen kunnen 
vergelijken met die van henzelf en daaruit: wellicht iets kunnen leren, hoe impliciet 
ook. 

Ten tweede denk ik dat het voor een samenleving belangrijk is dat er in het pu- 
blieke domein gesproken kan worden over onze wensen en verlangens, over wat ons 
beweegt en waarom, zonder dat dit direct praktische consequenties heeft of m be- 
sluiten moet uitmonden. Te vaak wordt her debat over de vraag wie of wat wij als sa- 
menleving (willen) zqn gevoerd naar aanleiding van concrete situaties waann han- 
delen dringend is geboden, en naar aanleiding van vragen waarop we liever gisteren 
d m  vandaag een antwoord zouden hebben. Die tijds- en handelingsdruk komt de 
kwaliteit van de afweging niet altijd ten goede. Oordeelsvorming is gebaat bij reflec- 
ne, die op haar beurt gebaat is bij distantie, maar dan wel een distantie die de alle- 
daagse ervaring niet uit het oog verliest. En juist daartoe lijkt normatief debat naar 
.inleiding van realistische romans een prima mogelijkheid te bieden 

N a a r  een genuanceerd analysekader 

Willen we het publieke debat over de normatieve werking van romans weer een 
plaars geven, dan is een genuanceerd analyse-instrumenraritim een eerste vereiste. 
Zoals ,gezegd ligt de 'boodschap' van een romanrekst immers meestal niet voor het 
oprapen. Gelukkig zijn er de laatste jaren weer auteurs, zoals Martha Nussbaum en 
Wayne Booth, die een poging doen een dergelijk kader te ontwikkelen en in te zet- 
ten hij de interpretatie vim concrete romans (Booth 1983 en 1988 en Nussbaum 
1990). 

In her vervolg van dit verhaal zal ik, aanslunend bil het werk van met name 
Nussbaum, proberen aan te geven hoe de normatieve invloed van romans uber- 
haupt gedacht kan wordend Waaruit bestaat de normatieve lading van een werk? De 
abpecten die hier de revue passeren zijn wellicht niet erg opzienbarend, maar geza- 
menlijk geven zij een redelijke indicatie van de complexiteit, en van de haken en 
ogen, van normatieve analyses van literatuur. In elk geval zal blijken dat Ramdas' 
voorstel voor de beoordeling van de morele waarde van een werk slechts een van de 
mogelijke manieren is om die waarde te benaderen. O m  een en ander te illustreren 
zal ik, nee als Ramdas, gebruikmaken van Joost Zwagermans roman& buitenvrouw 

(1994)-" 



K n i m  68 
Realisme en analogie 

De eerste gedachte die opkomt als je op zoek gaar naar de normatieve werking van 
realistische romans, is dat een realistisch verhaal simpelweg door de levensechtheid 
van de personages en de situaties waarin deze terechtkomen, normatieve oordelen 
oproept die geheel analoog zijn aan die in het 'echte' leven. De realistische represen- 
tatie van mensen en gebeurtenissen maakt dat WIJ geneigd zijn onze alledaagse me- 
chanismen van morele oordeelsvorming te reproduceren. Wij hebben als lezer be- 
paalde, al dan niet expliciet geformuleerde en bewuste morele principes, en meten 
het handelen en de karakters van de personages daaraan. Dit wil niet zeggen dat ro- 
mans onze morele opvattingen voortdurend bevestigen. Soms zijn de ervaringen 
van de fictieve personages zo beschreven, dar we inzien dat we onze interpretatievan 
die regels en principes moeren modificeren ofzelfs dat deze onhoudbaar zijn. 

In het geval van De buitenvrouw kan het zo zijn dat een lezer die vindt dat bui- 
tenechtelijke verhoudingen in  sommige situaties best geoorloofd kunnen zijn, het 
overspel tussen leraar Nederlands Theo en gymnasrieklerares Iris allengs kritischer 
gaat bekijken. Begin en verloop van hun relatie is zo beschreven, dat in eerste instan- 
tie (ook voor hemzelf) vrij vaag blijft waarom Theo er uberhaupt aan begint; in elk 
geval lijkt zijn huwelijk met Sylvia weinig aanleiding tot overspel te geven. Iris' hu- 
welijk met Stanley daarentegen is al geruime rijd slecht vanwege diens voortdurende 
seksuele uitstapjes. In de loop van het boek wordt steeds duidelijker datTheo's fasci- 
natie voor Iris vooral haar zwarte uiterlijk betreft; dar uit zich in de beschrijvingen 
van Theo's gedachten over Iris, maar ook in de krampachtige manier waarop hij 
plotseling ieder teken van racisme bij anderen aan de kaak gaat stellen. Zijn motie- 
ven voor de relatie met Iris worden daardoor op zijn minst verdacht. 

De meerwaarde van her lezen van een roman als De buitenvrouw zou voor deze 
lezer gelegen zijn in de precisering en welhchr ook de modificatie van diens opvat- 
tingen over de gevallen waarin overspel al dan niet gerechtvaardigd kan z ip ,  maar 
ook van diens opvattingen over wat racisme is. Door langs de weg van het lezen fic- 
tieve ervaringen op te doen, kun je je ervaringsarsenaal binnen de levenstijd die je 
gegeven is uitbreiden. Daardoor kunnen de morele principes en regels die je han- 
teert een steviger basis krijgen, omdat je ze aan meer situaries hebt kunnen toetsen, 
maar ze krijgen vooral ook een vollere betekenis: war het inhoudt om een goede 
echtgenoot of een niet-racistisch mens te zijn, wordt duidelijker naarmate je deze 
idealen in meer concrete situaties hebt moeren interpreteren. Al met al geeft die pa- 
pieren uitbreiding van je ervaringsarsenaal je in het 'echte' leven dus een betere basis 
om je toekomstige oordelen en handelen op te baseren. 

Commentaar van de verteller 

Toch gaat de analogie russen echt en fictief leven maar beperkt op. Tegelijk met de 
realistische inhoud van het verhaal zei immers ook de manier waarop dat verhaal is 
geschreven aan tot oordeelsvorming. Anders dan in het 'echte' leven kan de verteller 
van een verhaal het een en ander 'voorkoken', waardoor de lezer op een bepaald 
spoor van oordeelsvorming wordt gezet. Tegenwoordig is het meestal geen verdien- 
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wicht is, maar in de achttiende- en negentiende-eeuwse literatuur was het zeker niet 
ongewoon dat een verhaal door de verteller al in een kader werd geplaatst. Door hij- 
voorbeeld specifieke adjectieven en bewust geplaatste metaforen toe te voegen, kan 
een verteller de grote lijnen van het morele universum waarin het verhaal gelezen 
moet worden al vastleggen 

Dat de hedendaagse lezer geneigd is boeken met zo'n expliciet becommentari6- 
rende verteltrant oubollig en patroniserend te vinden, wil niet zeggen dar moderne 
realistische romans geen equivalenten van deze sturing van de oordeelsvorming van 
de lezer door de verteller kennen. De middelen zijn alleen minder expliciet en min- 
der eenduidig; de manier waarop een verteller personages commentaar op elkaar 
laat leveren, heeft bijvoorbeeld een soortgelijk effect, zij het dat dit effect veel min- 
der eenduidig zal zijn omdat het meer aan het oordeelsvermogen van de lezer over- 
laat. 

In De buitenurauw wordt de lezer in het begin expliciet aangespoord de gedach- 
ten en gedragingen van Theo met enige scepsis te bekijken door de manier waarop 
de verteller Theo's gedachten presenteert: 'Het werd er allemaal nog erger op als hij 
bedacht dat zijn aanbidding van haar kleur een soort omgekeerde discriminatie was, 
waar bq nader inzien misschien niets omgekeerds aan was' (10) We vallen hier als le- 
7er van her boek midden in de relatie van Theo en Iris, op een moment dar Theo 
zich~elflangzaam bewust lijkt te worden van z i p  dubieuze motieven. Daardoor zijn 
we in elk geval gewaarschuwd zyn oordeelsvermogen voorafgaand aan dit moment 
in de relatie, zoals dat in het vervolg van het boek zal worden beschreven, niet zon- 
der meer serieus te nemen. De status van deze uitspraak is echter complex, want ze 
beschrijft een inzicht van Theo zelf Dat suggereert dat Theo soms wel en soms niet 
tot zelfinzicht in staat is, en het is aan de lezer uit te vinden wat wanneer het geval is, 
Een verteller kan dus, op meer of minder expliciete en meer of minder eenduidige 
wijze, in een tekst voorzetjes geven voor het morele kader waarbinnen de gebeurre- 
nissen beoordeeld kunnen worden. Die gebeurtenissen worden niet 'ongelabeld' aan 
de lezer voorgelegd, zoals je van gebeurtenissen in het 'echte' leven zou kunnen zeg- 
gen. De lezer wordt een handje geholpen bij het vormen van een oordeel. 

Ook als zo'n voorzetje zodanig is geconstrueerd dat je het als lezer maar op Ã©Ã 
manier kunt uitleggen, betekent dat overigens niet dat de lezer niets anders kan 
doen dan het geimpliceerde oordeel van de verteller over te nemen. In dat geval kan 
de lezer het nog altijd met de verteller oneens zijn, maar het verhaal zet hem er dan 
wel toe aan zich bewust te worden van het eigen oordeel en de redenen daarvoor re 
expliciteren. Ook in geval van conflicterende oordelen kan een verhaal het oordeels- 
vermogen van een lezer dus scherpen.' 

Binnenperspect ief  en empath ie  

Typerend voor devertelconstructievan veel psychologisch-realistische romans, zoals 
De buitenurouw, is dat de verteller bijzondere privileges heeft ten aanzien van zijn 
personages: hij weet wat er in hun hoofden en harten omgaat. Hij heeft een bijzon- 
der inzicht in hun perceptie van situaties, in hun overwegingen en in de gronden 



K x voor hun oordelen. Hierdoor heeft hij de lezer iets te bieden waarnaar deze normali- 
ter alleen kan gissen of vragen, waarbij hij op de oprechtheid en het zelfinzicht van 
de betreffende persoon is aangewezen. 

Dit extra inzicht kan een exemplarische functie vervullen voor de oordeelsvor- 
mine van de lezer. Hij krijgt een beeld voorgeschoteld van de manier waarop ande- 
ren zich morele oordelen over specifieke situaties vormen. Hieruit kan hij specifieke, 
op de betreffende situatie toegespitste lessen leren. Hij kan bijvoorbeeld, om in de 
lijn van Ramdas te blijven, aspecten van het leven van een allochtoon in Nederland 
zien, die hij daarvoor niet zag. 

Maar die exemplarische funene werkt alleen als de verteller erin slaagt het leven 
van zijn personages zo te beschrijven, dar de lezer als het ware m hun huid kan krni- 
pen en van binnenuit kan ervaren wat het betekent om, zeg, allochtoon in Neder- 
land te zijn. Dit is de rol die Ramdas in zijn NRC-artikel aan alle romanschrijvers 
toekent: 'het is hun beroep zich re verplaatsen in het leven vin anderen, onbeken- 
den, vreemdelingen, buitenlanders. Het is hun ambacht zichtbaar te maken wat 
voor eenvoudige blonde mannen onzichtbaar blijft.' De veronderstelling daarbij is 
dat deze ervaring van binnenuit niet zonder gevolgen zal blijven voor de alledaagse 
morele en politieke oordeelsvorming van de betreffende lezer. 

Zo geschetst, zou je zeggen dar dit emparhievergrotende effect enkel positief op 
de morele oordeelsvorming kan uitwerken. Dat is echter rijkelijk naief Het perso- 
nage in wiens denkwereld ons als lezer een blik wordt gegund, kan er immers heel 
goed een bekrompen moraal op na houden. Als we diens proces van morele oor- 
deelsvorming zonder meer zouden navolgen, zou onze morele oordeelsvorming eer- 
der worden vernauwd dan verruimd. 

Precies deze verwarring lijkt Ramdas parten te spelen als hij Zwagerman verwijt 
dat De buÃ¬tenvrou de lezer geen enkel inzicht biedt in de leef- en denkwereld van 
Iris. In  zijn reactie op Ramdas wijst Zwagerman er zeer terecht op dar her beeld dat 
in dit boek van de Surmaams-Nederlandse Iris wordt geschetst, afkomstig isvan een 
weinig kleurbewuste witte Nederlandse man: Theo (Zwagerman 1997). Het gegeven 
dat het boek vanuit het perspectiefvan Theo is geschreven, maakt dar we als lezer 
van dit hoek eerder inzicht krijgen in de denkwereld van die witte man dan in die 
van Iris. Ramdas' knnek is in dit opzicht inderdaad misplaatst; hij schrijft her boek 
een pretentie toe die her niet heeft. 

Uiteraard is dan de volgende vraag of Zwagermans keus voor een 'wit' (= hege- 
moniaal) perspectief automatisch tot gevolg heeft dat de heersende morele opvatun- 
gen slechts worden bevestigd, zoals Ramdas lijkt te denken. Mijns inziens hoeft dat 
in het geheel met het geval te zijn. Her perspectiefvan waaruit een boek is geschre- 
ven en de geprivilegieerde inzichten van de veneller worden namelijk vaak op een 
veel complexere manier ingezet dan Ramdas suggereert. 

De door Ramdas benadrukte exemplarische, empathie-vergrotende functie van 
romans is vooral aan de orde als er sprake is van een neutrale, betrouwbare, alweten- 
de verteller, die de lezer in de $egenheid stelt zich geheel met de hoofdpersoon re 
identificeren. Die verteltrant was in achttiende- en negentiende-eeuwse romans ech- 
ter couranter dan tegenwoordig. In veel hedendaagse romans wordt de lezer gecon- 
fronteerd met ambigue, parnjdige of onbetrouwbare vertellers (in meervoud) en met 
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moet dan zelf veel werk verzetten om deze perspectieven te interpreteren en af te we- 
gen. Dat maakt de invloed die van zo'n boek op de oordeelsvorming van de lezer kan 
uitgaan minder voorspelbaar, maar dat wil dus niet zeggen dat de invloed er niet is 

In her geval van De buitenurouw is het vooral de subtiele manier waarop de ver- 
teller duidelijk weet te maken dat de hoofdpersoon zichzelf een rad voor ogen heeft 
gedraaid, die de lezer dwingt afstand te bewaren ten opzichtevan Theo's gedachten- 
machinaties Het is waar dat de verteller zich nier van Theo distantieert, zoals 
Ramdas graag had gezien (De Jong, NRC Handelsblad 7 april 1997). Maar omdat de 
verteller al in het begin schetst hoe Theo zich op sporadische momenten van zichzelf 
distantieert, zal de lezer diens ideeÃ« en opvattingen toch niet voor zoete koek slik- 
ken. 

Het wantro~iwen van de lezer ten aanzien van Theo's perspectief op de situatie 
wordt bovendien nog gevoed door de manier waarop hij de motieven en gedragm- 
gen van andere personages regelmatig verkeerd blijkt te hebben geinterpreteetd. Zo 
blijkt een groor deel van het personeel en de leerlingen op school de relatie tussen 
Theo en Iris allang in de smiezen te hebben gehad, terwijl Theo zich nog altgd on- 
bespied waande. De lezer krijgt dergelijke alternatieve interpretaties weliswaar pas te 
horen op het moment dar Theo daar ook zelf mee wordt geconfronteerd, maar het 
werpt in elk geval bij nader inzien een ander licht op diens kijk op zichzelf en de we- 
reld om hem heen 

Her Inkt mij dan ook onwaarschijnlijk dat de lezer van De buitenurouw zich vol- 
ledig metTheo identificeert En in de distantie die de lezer tegenover hem zal bewa- 
ren, wordt de ruimte gecreeerd voor kritische reflectie op het anti-racistische per- 
spectiefdat Theo zelf denkt te vertegenwoordigen. 

Verbee ld ing  

Een volgend aspect dat bij het lezen van realistische romans van belang is, is dever- 
bedding Deels speelt die natuurlijk al een rol bij de mogelijkheid die een roman 
aan de lezer biedt zich in een personage in te leven. Als de verteller in zijn verhaal de 
leef- en denkwereld van anderen met veel verbeeldingskracht weet op te roepen, zal 
de lezer zich gemakkelijker die ander kunnen wanen. Maar de verbeeldingkan ook 
invloed uitoefenen op de manier waarop men naar het eigen leven kijkt. 

De romanschrijver roept een wereld van mogelijkheden op. In het alledaagse le- 
ven van de lezer hoeven die opties met allemaal even reeel te zijn om toch van waar- 
de te znn voor diens levenswandel. Door het alledaagse besef van mogelijkheden uit 
te breiden, kan een roman van invloed zijn op de keuzes die iemand in de toekomst 
maakt. We hoeven ons bij dit effect van de verbeelding dus niet voor te stellen dat de 
lezer van De buitenurouw, die tot nu toe enkel relaties met witte vrouwen had, on- 
middellijk een relatie met een Surinaamse zal aangaan. Het kan bijvoorbeeld wel b?- 
rekenen dat deze lezer zich ervan bewust zal worden dat zo'n relatie voor hem tot 
dan toe letterlijk onvoorstelbaar was. Ook kan deze lezer zich devalkuilen en zelfde- 
cepnes m een relatie tussen een witte man en een zwarte vrouw wellicht beter voor- 
stellen. 
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of ,OU onbekende levens voor te stellen, maar ook 'naar binnen', door je je eigen si- 
matie als nieuw te laten zien. De verbeelding kan de vanzelfsprekendheid van alle- 
daagse waarnemings- en mterpretatiepatronen doorbreken 

De naar buiten gekeerde verbeelding zou worden gestimuleerd als De buten- 
vrouw de lezer toegang zou geven TOE de gedachten- en leefwereld van Iris en daar- 
door tot die van andere Surinaams-Nederlandse vrouwen, hetgeeh inderdaad niet 
gebeurt. De morele relevantie van het boek moet dan ook in een heel andere nch- 
nng worden gezocht, en betreft een ander publiek dan Ramdasvoor ogen stond. De 
naar binnen gekeerde verbeelding speelt daarbij een belangrijke rol. 

Mijns inziens is De buirenvrouw door de ambigue manier waarop Theo's anti-ra- 
cisme wordt neergezet vooral een boek dat twijfel kan zaaien bij een publiek dat 
zichzelf (in tegenstelling tot Ramdas' 'eenvoudige blonde mannen') als anti-racis- 
nsch zou omschrijven. In plaats van deze blonde mannen kleurbewusrer re maken, 
kan het boek de reeds kleurbewuste lezer aanzetten tot zelfreflectie, omdat deze zich 
zal realiseren hoe dubbelzinnig en hypocriet anti-racisme kan zijn. Het boek zal niet 

. Het maakt anti- 

[bewuste lezers lijkt mij net zo be- 

t vermogen de meer of 

belangrijke moreel-educatieve proc e typen romans en verha- 
len een bijdrage leveren.' 

E m o t i e s  a l s  cogni t ieve i n d i c a t o r  

Als we voor de morele perceptie van situaties echter uitsluitend afhankelijk zouden 
zijn van onze verbeeldingskracht, dan zou die perceptie alle kanten op kunnen gaan. 
Als je maar voldoende fantasie hebt, kun je immers steeds iets anders zien in dezelf- 
de situatie en dus steeds andere aspecten moreel relevant vinden. Toch valt dat 
meestal mee: de verbeelding wordt aan banden gelegd door andere cognitieve ver- 
mogens, waaronder het vermogen een analogie te zien tussen fictieve en rede situ- 
aties. In het geval van morele perceptie vormen emoties een belangrijk onderdeel van 
die cognitieve vermogens. En ook die cognitieve functie van emoties wordt getraind 
als wij romans lezen. 

Het idee dat emoties een belangrijke rol kunnen spelen in morele oordeelsvor- 
ming, wordt onder filosofen pas sinds kon weer serieus genomen (zie Pott 1992 en 
Nussbaum 1995, 53-78). Vaak is gedacht dat emoties blinde, redeloze of partijdige 
driften zijn, die onderdrukt moesten worden om tot een rationeel oordeel te kun- 
nen komen. Tegenwoordig komen filosofen en echter steeds meer te- 
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wel degelijk een specifieke rationaliten kunnen bezitten. Zij kunnen een cognitieve 
functie vervullen als indicator van een object of een situatie waaraan wij bepaalde 
kenmerken en een bepaalde waarde toeschrijven. 

Dat emoties een cognitieve inhoud bezitten, hoeft echter niet te berekenen, dat 
zij altijd rationeel en pis t  zijn. Een emotie kan rationeel, maar onjuist zijn. Je kunt 
bijvoorbeeld kwaad zijn omdat iemand regen je heeft gelogen en hij het dus kenne- 
iqk niet belangnjk vindt eerlijk tegen je te zijn, terwijl later blijkt dat hij dat deed 
om je een verrassing te bereiden. De perceptie die aanleiding vormde tot de emotie, 
hlqkt bij nader inzien onjuist, en de emotie (je kwaadheid) zal dan ook wegebben. 
Dir impliceert dat de rol van emoties in het proces van morele oordeelsvorming he- 
trouwbaardet wordt als zij gepaard gaan met enige reflectie. 

Het aardige van her lezen van romans is dat zij niet alleen de gelegenheid bieden 
om emoties te ondergaan, maar ook om te reflecteren op de aanleiding voor die 
emoties en de gerechtvaardigdheid ervan? 

Dit proces van ervaren en analyseren van emoties is vaak verbonden met het em- 
pathiehevnrderende aspect van romans: de lezer leeft met een personage mee en 
komt bijvoorbeeld door bons te worden op de behandeling die dit personage ten 
deel valt, tot nieuwe inzichten over rechtvaardigheid ten aanzien van bepaalde 
(groepen) mensen. In het geval van De buitenvrouw is het, zoals gezegd, juist niet de 
empathie, maar zijn het de ongemakkelijke gevoelens ten aanzien van Theok niotie- 
ven die de lezer aanzetten tot reflectie op anti-racisme. 

Hetzelfde proces kan zich ook afspelen hij passages waar de auteur dat niet heeft 
voorzien of die hij van marginaal belang acht. Elke lezer kan immers om persoonlij- 
ke redenen worden geraakt (in positieve of negatieve zin) door een specifieke passa- 
ge. Zo kan de ene lezer van De buztenvrouw de passages waarin de omgangvan Theo 
met zijn vrouw Sylvia wordt beschreven buitengewoon onplezierig vinden, terwijl 
een ander nergens last van heeft. Reflectie kan uitwijzen dat die gevoelens veroor- 
zaakt worden door Theo's neiging zijn vrouw als een object te behandelen (iets wat 
zich overigens ook voordoet in zijn omgang met Iris) - een vorm van gedrag die de- 
ze lezer denigrerend vindt en wellicht als seksistisch zal benoemen.'" 

Beoogd of niet, deze reflectie op emoties en in het verlengde daarvan op het ei- 
gen proces van morele oordeelsvorming van de lezer, kan wederom vrucht afwerpen 
n het 'echte' leven, doordat zij de lezer bewuster maakt van de achtergrond van de 
tigen emoties en oordelen. Lezen en reflecteren op hetgeen je voelt als je leest, is een 
vorm van waardenverheldenng. 

Nabi jhe id  en d is tant ie  

Her feit dar wij bij het lezen van romans en bij de belevenissen van fictieve persona- 
ges emoties voelen die wij kennen uit ons alledaagse leven, geeft aan dat de afstand 
tussen fictieve en alledaagse ervaring soms heel klein kan zijn. Dat neemt met weg 
dat wij in het algemeen bijzonder goed weten wat echt en wat fictief is. Ter afsluiting 
van die overzicht van wegen waarlangs roman', morele oordeelsvorming kunnen sri- 
muleren, zou ik willen srellen dat de waarde van romans voor her proces van morele 
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mans wordt opgeroepen, 

Die fictieve status zorgt er niet alleen voor dat ons arsenaal aan ervaringen wordt 
uitgebreid, maar ook dat WIJ ren opzichte van die ervaring een mate van distantie in 
acht kunnen nemen die in het alledaagse leven veel moeilijker te bereiken is. Tijdge- 
brek speelt daarbij een rol, maar ook het besef dar er 'echte' mensen in het geding 
zijn en dat eventueel leed rekel is, 7odat het veel urgenter is een oordeel met uit te 
stellen en vervolgens ook re handelen De  distantie waartoe het lezen gelegenheid 
biedt, geeft op  zijn beurt meer ruimte voor reflecne op het proces van oordeelsvor- 
mmg dan in het alledaagse leven mogelijk is; reflectie die de kwaliteit van de norma- 
tieve oordeelsvorming ten goede komt. 

Daarbij moet wel gezegd worden dat het op gang brengen van die reflectie eisen 
aan het lezen stelt die lang met altijd gehonoreerd worden. Talrijk zqn ongetwijfeld 
de situaties waarin lezers zich in de fictieve wereld van het bnek storten, meehuilen 
en -lachen met de personages, en het bnek vervolgens zonder noemenswaardige na- 
werkingweer in de kast zetten. Anders gezegd: reflectie op  de ervaringvan het lezen 
en de moiele dimensie daarvan komt niet aurnmatisch tot stand zodra iemand een 
hoek leest. Ze kan wel worden, door li~eratuuronderwijs waarin be- 
paalde leesgewoonten worden aangewend, door discussies met anderen over een 
boek, bijvoorbeeld in leesgroepen, maar vooral ook door discussie over de morele en  
politieke dimensies van specifieke boeken in publieke media weer in ere te herstel- 
len. 

Nogmaals: de Ramdas-discussie 

Terugkomend op de discussie die de aanleiding voor dit artikel vormde, kan ik dan 
ook niet anders dan concluderen dat Ramdas' aanzet tor een debat over de norma- 
neve dimensie van Nederlandse literatuur op zich als waardevol moet worden be- 
oordeeld. De  koudwatervrees van veel schrijvers, literatoren en literatuurminnen- 
den op dit punt is niet terecht. 

Tegelijkertijd hoop ik duidelijk te hebben gemaakt dat zo'n discussie heel wat 
complexer is dan Ramdas doet voorkomen. Niet alle iomans hebben een moreel- 
politieke boodschap. En als ze die boodschap wel hebben, is die niet altijd eenduidig 
en wordt zij met zeer uiteenlopende middelen overgedragen. Een discussie over de 
normatieve ladingvan boeken heeft dan ook alleen zin als ze aan de hand van con- 
crete romans wordt gevoerd, waarbi] de reacties van verschillende lezers en de vraag 
waardoor deze reacties zijn gemotiveerd centraal zouden moeten staan. 

Verder moge duidelijk zijn dat niet alleen de inhoud van een roman en het 'waar- 
heidsgehalte' daarvan in de discussie moeten worden betrokken, maar dat nok de 
specifiek literaire vormgeving van zo'n verhaal in ogenschouw moet worden geno- 
men. De  'boodschap van een roman zit meestal tussen de regels. Ramdas doet wel 
een poging de specifiek literaire vermogens van de schrijver aan te spreken, maar be- 
perkt zich bij zijn beoordehng van De bmtenvrouw helaas tot slechts een van de vele 
manieren waarop romans kunnen bijdragen aan de normatieve oordeelsvorming 
van de lezer; een manier bovendien die de verdiensten van dit boek nu net weinig 
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ving e n  het  normatieve effect van romans is gewensr, wil m e n  dergelijke missers 
voorkomen. 

Her  zou een ernstige vergissing zijn te  denken da t  d e  complexe literaire vormge- 

ving van een verhaal geen effect uiroefent o p  d e  morele oordeelsvorming van de  le- 

e r ,  maar slechrs bi jkomend versiersel is. H e t  zijn juist de  literaire middelen die d e  

lezer aanzetten rot een bepaalde wbzevan  oordelen, soms zelfs to t  een bepaald oor- 

deel De complexiteit van d e  relatie russen dergelijke middelen e n  her proces van 

morele oordeelsvotming van d e  lezer zou ons  zeker voorzichtig moeten maken vrat 

betreft d e  sratus die  we  aan onze eigen leeservaringen toekennen, maar  nodigt ook  

juist uit tor debat. 

Noten 

I Dit artikel is een bewerkte versie van een lezing die ik in juni 1997 hield op cle Internationale 
School voor Wijsbegeerte re Leusden en de Fat-ulteit der Wijsbegeerte van de Universiteir van 
Amsterdam. Ik dank de daar aanwezige roehoorder-i en de redactie van &s voor hun zinnige o p  
merkmgen en suggesties 

2 Zie ioordc~ecn  andere voorbeelden van dergelqke discuss~i-sTh Jansen c a (red 1, ,994 

3 Voor een uitgebreideanalyse van de'uitvindingvan dezuivere esthenek' en van Flauhens rol 
daarin, zie Baurdieu 1993 

4 Overigens is dit mer uitsluitend voorbehouden aan literatuur dezelfde mogelijkheid wordt 
ook geboden door bepaalde hlms en theaterstukken Dar betekent dat het publieke debat cver 

dronien en idealen van een samenleving niet alleen versphnrert door de verbrokkehng van de lire- 
ram canon, maar ook door de segmentering van het publiek' in pubheken van verschillende me- 
dm. 

S De empiris~he receptie van bepaalde werken valt dus binten het bestek van dn artikel De 

i i - h  ondermek naar concrete romans te beannvoorden 
6 Voor de duidelijkheid ik pretendeer met deze aanzetten tot analyse geen volledige norma- 

neve interpretatie, van De bwtenvrouw te geven, deze roman firngeert hier vooral als ilkistrane- 
â € ¢ ~ c r n a  voor de verschillende aspecten van het voorgesiclde analysekader 

7 Deze eerste twee .huizotten tot oordeelsvorming van realistische romans (uitbreiding van je 
er\anngsarscnaa! en mkadenng van oordeelsvorming door de verteller) zijn trouwens met speel- 

fick voor romans Dezelfde rol kan ookvervuld worden door journalistiek/documentaire en histo- 
nsche teksten die echte geheurtem-isen beschrijven In zekei opzicht zouden deze zelfs effectiever 
kunnen werken, omdat hier de stapvan fictieve naar reete ervaring nier gezethoeft te worden 

8 Met name vanwege dit punt is Nussbaum van mening dat romans een belangrijke aanvul- 
ling vormen op moraal-filosofische en juridische reksten, die veel minder in staat zouden z~ jn  het 
orlctlsve~mogen JD spec~fiekesituaiies (de Anstoteliaansephrontsfi) re icherpen Zie Nussbaum 
(1990,148-167 LH 1995,i-12) 

9 Dir aspect van reflecne Inkt te worden veronachtzaamd door De Marrelaere, die emoties 
veel te onbetrouwbaar en bcâ€¢nvloedba acht om literatuur als medium voor morele opvoeding 
aan w wijzen (1997,155-161) 

o Het is duideluk dat seksisme niet het hookdthema van De buitenvrouw is te zou echter 
kunnen beargumenteren dat dit seksistische gedrag van Theo een moreel gezien veel probleman- 
icher kenmerk van her boek is dan zijn rausme, juisi omdat dit aspect van zijn gedrag in hec ge- 
heel nier wordt gethematiseerd, 
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