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Nederlandse samenvatting

Stel je voor dat je een discussie hebt over het vrouwenkiesrecht. Tot je grote
verbazing vindt je gesprekspartner dat het recht van vrouwen om te stemmen
eigenlijk een slecht idee is. Na een verhitte discussie blijkt, tot je schrik, dat
hij de vaste overtuiging heeft dat mannen en vrouwen niet gelijk zijn en niet
dezelfde rechten zouden moeten hebben. Wat zou jouw reactie zijn? Waar-
schijnlijk verafschuw je zijn positie en denkt zeker dat hij zich vergist. Zou dat
gevoel veranderen als je erachter zou komen dat hij denkt dat jij juist een fout
maakt? Zou je denken dat beide posities correct zijn? Waarschijnlijk niet. De
meeste mensen denken dat er in dit soort gevallen slechts één correct antwoord
is.

Laten we voorlopig de term ‘objectiviteit’ gebruiken om deze eigenschap
van morele oordelen aan te duiden. Het idee dat er maximaal één juiste positie
is en dat tegenstrijdige oordelen verkeerd zijn. De meest eenvoudige manier
om objectiviteit te verklaren, is door te stellen dat er een morele realiteit is.
Volgens deze verklaring zijn morele oordelen objectief waar als en alleen als
ze overeenkomen met de morele realiteit. Dit is een aantrekkelijke verkla-
ring, omdat het analoog is aan onze uitleg van de objectiviteit van (sommige)
niet-morele oordelen. De objectieve waarheid van beweringen als “de aarde
is bolvormig” en “de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde
is de uitbreiding van het broeikaseffect door de mens” wordt verklaard door
ecologische en geografische feiten.

Het eerste idee is dus dat, net zoals geografische objectiviteit wordt ver-
klaard door geografische realiteit, morele objectiviteit wordt verklaard door
morele realiteit. De metafysische implicaties die bij een dergelijk voorstel
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horen, worden echter als zeer problematisch beschouwd. J.L. Mackie beweert
bijvoorbeeld dat morele entiteiten of eigenschappen "van een heel vreemd soort
zijn, totaal verschillend van al het andere in het universum". Hoe zou het bij-
voorbeeld kunnen dat het enkele feit dat een actie een bepaalde eigenschap
heeft ons dwingende redenen geeft om te handelen?

Echter, zelfs als we onze metafysische bezwaren opzijzetten en morele en-
titeiten en eigenschappen in onze ontologie toelaten, is het niet duidelijk dat
morele realiteit de objectiviteit van de moraal kan verklaren. Een bijkomend
bezwaar is namelijk het probleem van semantische toegang. Veel moreel re-
alisten zijn zogenaamde niet-naturalisten. Ze zijn van mening dat morele en-
titeiten of eigenschappen bestaan, maar beweren dat ze causaal inert en res-
ponsonafhankelijk zijn. Gegeven dit feit, is het de vraag hoe we het verband
tussen onze morele woorden en morele eigenschappen kunnen verklaren: hoe
kunnen onze morele woorden gaan over morele eigenschappen? Het probleem
van semantische toegang is lange tijd genegeerd, maar begint nu serieus te
worden genomen door metaethici zoals Matti Eklund, David Enoch en Ralph
Wedgwood. Zij stellen voor om een bepaalde theorie in de metasemantiek
aan te nemen: conceptuele rol-semantiek (CRS). Metasemantiek is de disci-
pline die ons vertelt op grond waarvan uitdrukkingen hun betekenis krijgen,
en CRS is de positie waarin uitdrukkingen hun betekenis krijgen op grond van
de conceptuele rol die de uitdrukkingen spelen.

Er zijn dus minstens twee problemen voor de realistische verklaring van
morele objectiviteit: een metafysisch probleem en het probleem van semanti-
sche toegang. In mijn proefschrift onderzoek ik of we deze problemen kunnen
voorkomen als we morele objectiviteit niet begrijpen als correspondentie met de
realiteit. Ik neem als uitgangspunt de oplossing voor het probleem van seman-
tische toegang die veel realisten hebben aangenomen, dat wil zeggen, CRS. Het
proefschrift bestaat uit zes zelfstandige artikelen, die aspecten bespreken van
de verschillende manieren waarop CRS het metaethische landschap verandert.
Elk individueel artikel levert een bijdrage aan dit project.
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In het eerste artikel betoog ik dat de conceptuele rol-semantiek het on-
derscheid tussen moreel realisme en moreel antirealisme moeilijker maakt dan
het al was. James Dreiers invloedrijke verklaring voor dit onderscheid doet
een beroep op datgene wat de betekenis van morele termen verklaart: realis-
ten verklaren de betekenis van morele termen door te verwijzen naar morele
realiteit, terwijl antirealisten de betekenis op een andere manier verklaren.
Ralph Wedgwoods conceptuele rol-semantiek voor morele termen vormt echter
een probleem voor deze verklaring, omdat zijn theorie over de betekenis van
morele termen compatibel is met zowel moreel realisme als antirealisme. Ik
argumenteer dan ook dat dit probleem structureel is en niet gemakkelijk kan
worden opgelost binnen het voorstel van Dreier. Om dit probleem op te lossen,
presenteer ik een nieuwe verklaring van het onderscheid tussen realisme en an-
tirealisme op basis van wat de waarheidswaarde van een moreel oordeel ver-
klaart.

In het tweede artikel presenteer ik een versie van moreel realisme die com-
patibel is met conceptuele rol-semantiek. Dit is relevant, omdat steeds meer
metaethici beweren dat we moeten kiezen tussen moreel realisme en con-
ceptuele rol-semantiek. Neil Sinclair argumenteert voor deze incompatibiliteit
door de moreel realist voor een dilemma te plaatsen. De realist kan ofwel be-
weren dat de conceptuele rol van morele termen alleen relaties tussen mentale
toestanden bevat, of volhouden dat de conceptuele rol ook extra-mentale toe-
standen bevatten. Sinclair denkt dat beide opties problematisch zijn voor de
realist. Ik laat zien dat Sinclairs tweede optie er onterecht vanuit gaat dat
de betreffende relatie causaal van aard is. Ik beargumenteer dat dit voor veel
realisten een onaantrekkelijke aanname is. Om dit te illustreren presenteer ik
een semantiek voor morele termen die aantrekkelijk is voor realisten die een
zogeheten perceptie-model voor onze toegang tot morele termen hanteren.

In het derde artikel betoog ik dat hoewel realisme compatibel is met CRS,
het nog steeds voor belangrijke metafysische en epistemologische problemen
staat. Ik motiveer deze bewering door aan te tonen dat het argument van
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David Enoch deze problemen niet kan oplossen. Enoch argumenteert dat we
gerechtvaardigd zijn te geloven in moreel realisme, omdat we zonder deze op-
vatting geen reden zouden hebben echt na te denken over wat we moeten
doen. Ik laat zien dat Enochs argument niet slaagt, omdat hij niet kan laten
zien waarom we gerechtvaardigd zijn te geloven in die waarheden zonder welke
we geen reden zouden hebben echt na te denken over wat we moeten doen. Ik
bespreek verschillende voorstellen, zoals het gegeven dat we niet anders kun-
nen dan nadenken over wat we moeten, maar concludeer dat deze voorstellen
allen falen.

In de eerste helft van mijn proefschrift betoog ik dat, hoewel CRS com-
patibel is met moreel realisme (in weerwil van Sinclairs argument), het niet
in staat is de gebruikelijke metafysische problemen met moreel realisme op te
lossen (in weerwil van Enochs argument). In de artikelen die deel uitmaken
van de tweede helft van mijn proefschrift heb ik de mogelijkheden voor de
antirealist onderzocht om te voldoen aan morele objectiviteit.

In het vierde artikel presenteer ik een metaethische positie die aantrekkelijk
is voor antirealisten die zich niet willen committeren aan minimalisme over
waarheid en verwijzing. Dit is belangrijk, omdat momenteel alle beschikbare
versies van conceptuele rol-semantiek realistisch zijn of gecommitteerd zijn
aan minimalisme. Ik laat zien dat conceptuele rol-semantiek eigenlijk heel
natuurlijk gecombineerd kan worden met waarheids-pluralisme: het idee dat
er verschillende eigenschappen zijn op grond waarvan oordelen waar zijn. Dit
is waardevol voor de antirealist, aangezien minimalisme over waarheid en ver-
wijzing een controversiële positie is.

In het vijfde artikel beschouw ik de vraag in hoeverre waarheids-pluralisme
de objectiviteit van de moraal kan verklaren. Dit is extra interessant gegeven
het feit dat recente niet-metafysische versies van realisme, zoals die gepresen-
teerd door Tim Scanlon en Derek Parfit, ook geïnterpreteerd kunnen worden
als versie van waarheids-pluralisme. Mijn conclusie is echter negatief. Ik con-
cludeer dat versies van waarheids-pluralisme geen betere verklaring van de
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objectiviteit van de moraal kunnen geven dan andere versies van moreel an-
tirealisme.

In het laatste artikel betoog ik dat de reactie van realisten op het probleem
van semantische toegang mogelijk meer kosten met zich meebrengt dan ze zelf
lijken te beseffen. Realisten klagen vaak over antirealisten dat ze geen goede
verklaring kunnen geven voor de objectiviteit van de moraal. Echter, hoewel
het aannemen van conceptuele rol-semantiek de realisten helpt bij het oplossen
van het probleem van semantische toegang, ondermijnt dit hun vermogen om
te klagen over antirealisten. Ik concludeer dat de realist twee opties heeft.
Ze kan conceptuele rol-semantiek afwijzen en proberen andere oplossingen te
vinden voor de problemen die haar hebben aangezet om over te stappen naar
een conceptuele rol-semantiek. Als alternatief kan ze conceptuele rol-semantiek
omarmen, maar dit betekent dat ze moet stoppen met klagen over antirealisten.

Tot slot. Kunnen we objectiviteit hebben zonder realiteit? Zoals ik in mijn
proefschrift laat zien, hangt dit af van de normatieve of praktische rol van onze
morele oordelen. Sommige filosofen geloven dat deze rol erg bescheiden is. Als
dit zo is, kan noch realisme noch antirealisme voldoen aan objectiviteit. Als het
echter veel minder bescheiden is, dan biedt de in hoofdstuk zes gepresenteerde
positie ons een goede reden aan te nemen dat ook moreel antirealisme kan
voldoen aan morele objectiviteit.






