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Samenvatting 

 

 

Is het vermogen om gemeende morele oordelen te vellen als ‘moord is slecht’ 

afhankelijk van ons verstand of ons gevoel? Deze vraag staat centraal in het 

debat tussen rationalisten en sentimentalisten. Volgens rationalisten is ons 

vermogen om morele oordelen te vellen afhankelijk van ons verstand. We 

komen bijvoorbeeld tot de conclusie dat moord slecht is door de morele 

voor- en tegenargumenten daarvan tegen elkaar af te wegen. Volgens 

sentimentalisten is het vermogen om morele oordelen te vellen afhankelijk 

van ons gevoel. We vinden moord bijvoorbeeld slecht omdat het een gevoel 

van afkeer opwekt. 

 Een relatief nieuwe ontwikkeling is dat rationalisten en 

sentimentalisten empirisch onderzoek gebruiken om hun standpunten te 

onderbouwen. Een voorbeeld van onderzoek dat gebruikt wordt is onderzoek 

naar psychopathie. Een groot aantal rationalisten en sentimentalisten 

beweren dat hun eigen standpunt wordt ondersteund door empirisch bewijs. 

Het is echter niet duidelijk of dit bewijs relevant is. Ook is niet duidelijk of 

bepaalde standpunten beter ondersteund worden door empirisch bewijs dan 

andere. 

 Het gebruik van empirisch bewijs in het debat tussen rationalisme en 

sentimentalisme roept twee vragen op die centraal staan in dit proefschrift. 

Ten eerste: is empirisch bewijs relevant voor het debat tussen rationalisme 

en sentimentalisme? Ten tweede: hoe kunnen we de empirische 

ondersteuning van verschillende standpunten met elkaar vergelijken? 

 Ik behandel de eerste vraag in hoofdstuk 2. Er zijn twee problemen 

die moeten worden opgelost voordat bepaald kan worden of empirisch 

bewijs van toepassing is in het debat tussen rationalisten en 
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sentimentalisten. Ten eerste moet verduidelijkt worden waar dit debat over 

gaat. Gaat het over wanneer iets een moreel oordeel is, of over hoe we tot een 

moreel oordeel (zouden moeten) komen? Alleen dat laatste is een empirische 

kwestie: we moeten eerst weten wat een moreel oordeel is voordat we het 

empirisch kunnen onderzoeken. 

Om dit probleem op te lossen, is het belangrijk om verschillende 

aspecten van het debat tussen rationalisme en sentimentalisme van elkaar te 

onderscheiden. Eén aspect gaat over de mentale toestand waarin we 

verkeren wanneer we gemeend uitspraken doen als ‘moord is slecht’. Is dat 

een gevoelstoestand of een overtuiging? Een ander aspect gaat over het 

proces dat uiteindelijk leidt tot een moreel oordeel: is dat proces afhankelijk 

van onze verstandsvermogens of gevoelsvermogens? Ik betoog dat in ieder 

geval die laatste vraag een empirische kwestie is. 

Er moet ook een tweede probleem opgelost worden voordat 

empirisch bewijs relevant kan zijn voor het proces-aspect van het debat 

tussen rationalisten en sentimentalisten. Voordat we empirisch onderzoek 

kunnen doen naar morele oordelen, moeten we eerst bepalen wanneer iets 

een moreel oordeel is. Het is helaas onwaarschijnlijk dat rationalisten en 

sentimentalisten het hierover eens zullen worden. Maar als empirisch 

onderzoek een definitie van ‘moreel oordeel’ gebruikt die niet geaccepteerd 

wordt door zowel rationalisten als sentimentalisten, dan kan dat niet worden 

gebruikt om het debat tussen de twee kampen te beslechten. 

Om dit probleem op te lossen stel ik een definitie van ‘moreel oordeel’ 

voor die zo min mogelijk veronderstellingen bevat. Dit vergroot de kans dat 

zowel rationalisten als sentimentalisten zich in deze definitie kunnen vinden. 

Mijn voorstel is: een moreel oordeel is een mentale toestand die wordt 

uitgedrukt met gemeende morele uitspraken en die gevoelig is voor moreel 

relevante overwegingen. Ik betoog dat dit laatste, gevoeligheid voor moreel 
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relevante overwegingen, cruciaal is om te bepalen of iemand het vermogen 

heeft om morele oordelen te vellen. Als iemand hetzelfde morele oordeel velt 

over een handeling ongeacht of deze bijvoorbeeld veel of weinig leed 

berokkent, dan heeft diegene niet het vereiste morele begrip en dus niet het 

vermogen om morele oordelen te vellen. 

Het is hierbij is de uitdaging om overwegingen te vinden die zowel 

volgens rationalisten als sentimentalisten moreel relevant zijn. Dit wordt 

bemoeilijkt doordat rationalisten en sentimentalisten over het algemeen 

verschillende dingen verstaan onder ‘moreel oordeel’. Rationalisten hebben 

het meestal over de morele oordelen die we zouden moeten maken, terwijl 

sentimentalisten het meestal hebben over de morele oordelen die we 

daadwerkelijk maken.  

Als er overwegingen zijn die moreel relevant worden geacht door 

zowel rationalisten als sentimentalisten, kan onderzocht worden of wij deze 

overwegingen mee laten wegen door ons gevoel of ons verstand. Dit soort 

onderzoek is relevant voor de vraag of het vermogen om morele oordelen te 

vellen afhankelijk is van gevoelsvermogens of verstandsvermogens. Daarmee 

is de eerste hoofdvraag beantwoord: empirisch bewijs is in ieder geval 

relevant voor het proces-aspect van het debat tussen rationalisme en 

sentimentalisme. In de rest van deze samenvatting verwijs ik daarom met 

‘het debat tussen rationalisme en sentimentalisme’ specifiek naar dit aspect 

van het debat. 

 Empirisch bewijs is dus relevant, maar hoe kan dat bewijs gebruikt 

worden om de empirische ondersteuning van verschillende rationalistische 

en sentimentalistische standpunten met elkaar te vergelijken? Dit is het 

onderwerp van hoofdstuk 3 tot en met 6. Eerst betoog ik in hoofdstuk 4 dat 

het debat tussen rationalisten en sentimentalisten een debat is over de 

oorzaken van ons vermogen om morele oordelen te vellen. Met andere 
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woorden, wordt onze gevoeligheid voor moreel relevante overwegingen 

veroorzaakt door ons verstand of door ons gevoel? Door het debat zo te 

interpreteren kunnen rationalistische en sentimentalistische standpunten 

worden vertegenwoordigd in modellen die oorzakelijke relaties tussen 

verstands-, gevoels- en morele vermogens weergeven. Uit deze modellen 

kunnen empirische voorspellingen worden afgeleid. Ik gebruik hierbij de 

causal graph theory, die ik in hoofdstuk 3 introduceer. Dit is een theorie die 

gebruikt wordt om oorzakelijke verbanden af te leiden uit observationele 

data, door causale theorieën te vertegenwoordigen als causale modellen. 

In hoofdstuk 4 zet ik uiteen hoe rationalistische en 

sentimentalistische standpunten vertegenwoordigd kunnen worden als 

causale modellen. Ook onderzoek ik hoe op basis van oorzakelijkheid 

rationalisme en sentimentalisme van elkaar onderscheiden kunnen worden. 

Dit blijkt op twee verschillende manieren te kunnen. Ten eerste kan het op 

basis van causale structuur: door na te gaan of verstandsvermogens of 

gevoelsvermogens de meest directe oorzaken zijn van het vermogen om 

morele oordelen te vellen. Ten tweede kan het op basis van causale impact: 

door na te gaan of verstandsvermogens of gevoelsvermogens de grootste 

bijdrage leveren aan het vermogen om morele oordelen te vellen. Hieruit 

blijkt een voordeel van het vertegenwoordigen van rationalistische en 

sentimentalistische standpunten als causale modellen: het maakt zichtbaar 

wat er verduidelijkt moet worden voordat eenduidige voorspellingen afgeleid 

kunnen worden uit deze standpunten. 

 In hoofdstuk 5 leg ik uit hoe deze causale modellen gebruikt kunnen 

worden om de empirische ondersteuning van een klein aantal theorieën met 

elkaar te vergelijken. Dit illustreer ik met een vergelijking tussen de 

rationalistische positie van Heidi L. Maibom (2005) en de 

sentimentalistische positie van Shaun Nichols (2004; 2002). Om deze 
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vergelijking te kunnen maken blijken we data nodig te hebben over de relatie 

tussen verstandstaken, gevoelstaken en morele taken. Dit soort data is 

momenteel niet beschikbaar, waardoor we de empirische ondersteuning van 

zelfs relatief eenvoudige posities niet met elkaar kunnen vergelijken. 

 In hoofdstuk 6 probeer ik mogelijkheden te vinden om de empirische 

ondersteuning van een groter aantal theorieën en zelfs rationalisme en 

sentimentalisme als geheel met elkaar te vergelijken. Dat blijkt niet 

gemakkelijk te zijn: naast alle rationalistische en sentimentalistische 

standpunten die al bedacht zijn, zijn er nog veel meer standpunten mogelijk 

die nog niet bedacht zijn. Bovendien moeten we rekening houden met 

gevoels- en verstandsvermogens die (nog) niet worden gemeten maar wel 

bestaan. Deze ongemeten vermogens kunnen een onzichtbare invloed 

uitoefenen. Hierdoor kunnen we nooit helemaal zeker weten of een 

rationalistisch of sentimentalistisch standpunt ook echt de juiste is. We 

kunnen echter wel vooruitgang boeken door rationalistische en 

sentimentalistische standpunten te verwerpen op basis van empirisch bewijs.  

 Dit proefschrift toont aan dat verder onderzoek naar het verband 

tussen empirisch bewijs en filosofische discussies veel kan opleveren. Het 

verduidelijkt wanneer en hoe empirisch bewijs relevant kan zijn voor een 

filosofische discussie, wat voor onduidelijkheden opgelost moeten worden 

om dergelijk bewijs ten volle te benutten en wat voor bewijs verzameld moet 

worden. Daarom stel ik in de conclusie een onderzoeksprogramma voor om 

dit verband verder te onderzoeken; zowel in het debat tussen rationalisme en 

sentimentalisme als in andere filosofische debatten. 
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