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Nederlandse samenvatting 
Morele verantwoordelijkheid aan de grenzen van het bewustzijn 

Morele verantwoordelijkheid kan op verschillende manieren geïnterpreteerd 

worden. Eén van de invloedrijkste interpretaties is om het toeschrijven van 

morele verantwoordelijkheid te begrijpen als reacties op de getoonde 

‘kwaliteit van de wil,’ oftewel hoe iemand het met een ander voor heeft. Als 

we aan iemand een kwade wil toeschrijven wegens moedwillig slecht handelen 

of onverschilligheid reageren we vaak met verontwaardiging of woede. Aan 

de andere kant leidt handelen met goede wil vaak tot reacties van 

dankbaarheid of lof.  

Een belangrijk discussiepunt is de vraag wat ervoor nodig is om met 

kwade wil of onverschilligheid te handelen. Een veelgenoemde voorwaarde 

is dat mensen zich in ieder geval bewust moeten zijn van de morele lading 

van hun handelingen tijdens de handeling. Kun je bijvoorbeeld kwade wil 

hebben als je onbewust op iemands tenen stapt? Of kun je aangesproken 

worden op het verklappen van een geheim als je niet eens wist dat de 

informatie geheim was?  

Hoe plausibel de ‘bewustzijnsvoorwaarde’ op het eerste oog ook mag 

lijken, er zijn een aantal redenen om er vraagtekens bij te zetten. Allereerst 

zijn er de inzichten uit de neurowetenschappen die sterk de indruk wekken 

dat het bewustzijn helemaal geen leidende rol speelt in onze besluiten. Maar 

misschien nog wel sprekender is dat mensen moreel verantwoordelijk lijken 

in gevallen waarin ze niet bewust waren van de morele lading van hun 

handelingen. Blaam lijkt gepast bij sommige handelingen onder de invloed 

van alcohol, handelingen uit gewoonte, of juist het vergeten te handelen. 

Tegelijkertijd zijn dit juist gevallen waarin bewustzijn van de morele lading 

afwezig is. 

Toch is het te snel om de bewustzijns-voorwaarde op te geven In dit 

proefschrift beargumenteer ik dat we een belangrijke variabele, namelijk de 

tijdsdimensie veelal missen in de discussie omtrent morele 

verantwoordelijkheid. Op basis van het analyseren van morele 
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verantwoordelijkheid door de tijd heen beargumenteer ik dat het bewustzijn 

weliswaar essentieel is voor morele verantwoordelijkheid, maar tegelijkertijd 

een minder centrale rol speelt dan soms gedacht.  

Mijn startpunt hiervoor is een cruciale tijdsdimensie met betrekking 

tot morele verantwoordelijkheid, namelijk diachrone verantwoordelijkheid. 

Meestal behandelen we de vraag van morele verantwoordelijkheid als 

synchroon vraagstuk: voldeed de persoon aan de voorwaarden op moment 

van handelen om moreel verantwoordelijk te zijn? Maar het is een tweede 

vraag of een persoon nog altijd verantwoordelijk is uren, dagen of misschien 

zelfs jaren na het begaan van de desbetreffende daad. Zo komen soms we pas 

jaren na dato erachter dat een vergrijp heeft plaatsgevonden en is blaam op 

z’n plaats. Daarnaast is blaam bij zware vergrijpen zoals moord een meerjarig 

proces.  

Om diachrone verantwoordelijkheid te begrijpen, beargumenteer ik 

in hoofdstuk 1 dat we naar de relatie van blaam tot het originele vergrijp 

moeten kijken. Een vergrijp leidt tot normatieve verwachtingen waaraan 

voldaan moet worden. Als je een vervelende opmerking maakt, verwacht de 

ander dat je excuses aanbiedt. Als je dat doet, is de kous daarmee vaak al af, 

maar wanneer je het nalaat om excuses aan te bieden worden de blaam en 

bijkomende normatieve verwachtingen zwaarder. Het originele vergrijp is het 

startpunt voor je ‘diachrone plichten’ en de mate waarin je die plichten 

vervult, bepaalt de mate van diachrone verantwoordelijkheid. Daarnaast 

betoog ik dat een diachrone plicht vaak voor een deel bestaat uit een plicht 

om jezelf te verbeteren, waardoor het verbeteren van jezelf diachrone 

verantwoordelijkheid vermindert, maar je meestal niet vrijspreekt.  

Met een goed begrip van diachrone verantwoordelijkheid is het 

eenvoudiger complexe gevallen van synchrone verantwoordelijkheid uit te 

leggen in de opvolgende hoofdstukken. In het tweede hoofdstuk behandel ik 

morele verantwoordelijkheid voor gedrag uit gewoonte. Gedrag uit gewoonte 

valt moeilijk te rijmen met de bewustzijnsvoorwaarde, je handelt namelijk al 

voordat je er goed over na hebt gedacht. Om de bewustzijnsvoorwaarde te 

kunnen verdedigen, beargumenteer ik dat haar kunnen oprekken zonder 
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daarmee aan haar plausibiliteit te tornen. Bewust handelen wordt vaak 

begrepen als het synchroon controleren van je handelingen, maar bewustzijn 

werkt meer als een ‘structurerende’ dan als een directe oorzaak. Het omzetten 

van een lichtschakelaar is bijvoorbeeld een directe oorzaak van het feit dat 

het licht aan gaat, terwijl de elektricien de juiste structuur legt zodat het licht 

aan kan gaan. Zelfs als het bewustzijn geen directe oorzaak is van een 

handeling, kan het alsnog een structurerende oorzaak zijn.  

Naast de overweging dat bewustzijn als structurerende oorzaak kan 

optreden, is er een andere reden om gedrag uit gewoonte mogelijk als uiting 

van de kwaliteit van de wil te zien. Neurowetenschappers zijn het erover eens 

dat het bewustzijn noodzakelijk is om de verschillende processen in het brein 

met elkaar laten communiceren. Daarmee lijkt bewustzijn ook noodzakelijk 

om je persoonlijke waarden, herinneringen, en attitude tot uiting te laten 

komen in je handelen. Er is wel een uitzondering, namelijk wanneer je gedrag 

gebaseerd is op eerder bewust handelen doordat je een bepaald gedrag eerder 

bewust hebt aangeleerd. Op basis van deze twee inzichten stel ik dat je moreel 

verantwoordelijk kunt zijn voor handelen uit gewoonte wanneer 

desbetreffende handeling op basis van het automatiseren van bewuste 

gedragingen of wanneer de handeling het gevolg is van bewustzijn als 

structurerende oorzaak.   

Een klassiek antwoord op de puzzel van morele verantwoordelijkheid 

aan de grenzen van het bewustzijn is het concept ‘tracing’, ofwel ‘herleiden’. 

Als Alex niet meer compos mentis is wanneer hij dronken in de auto stapt en 

vervolgens een ongeluk veroorzaakt, zou hij waarschijnlijk moreel 

verantwoordelijk gehouden worden, al voldoet hij niet aan de 

bewustzijnsvoorwaarde. Volgens tracing kunnen we zijn verantwoordelijkheid 

herleiden naar een eerdere keuze om te gaan drinken. De vraag is echter wat 

we Alex precies kunnen aanrekenen: is dat het nemen van een risico door te 

gaan drinken terwijl hij zijn autosleutels bij de hand heeft met alle gevolgen 

van dien, of is Alex daarnaast verantwoordelijk voor de keuze om in de auto 

te stappen? Daarbij nemen we aan dat Alex niet meer compos mentis is als hij 

achter het stuur kruipt. Ik beargumenteer in het derde hoofdstuk dat we tracing 
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niet kunnen gebruiken om die laatste keuze als een uiting van de kwaliteit van 

de wil te zien. Desondanks kunnen we wel beargumenteren dat Alex 

verantwoordelijk is voor de keuze om in de auto te stappen als gevolg van 

het eerdere risico wat hij neemt. 

Naast gedrag uit gewoonte lijken mensen ook moreel 

verantwoordelijk voor zaken die ze juist niet doen, zoals wanneer je je kind 

vergeet op te halen van een sportevenement. Het onbewust nalaten van een 

handeling is bij uitstek niet verenigbaar met de bewustzijns-voorwaarde. In 

het vierde hoofdstuk beargumenteer ik dan ook dat mensen hiervoor niet 

moreel verantwoordelijk zijn. We kunnen namelijk de reacties op het 

onbewust nalaten verklaren zonder te stellen dat de desbetreffende persoon 

daar moreel verantwoordelijk voor is. Het kan namelijk gepast zijn om je 

schuldig te voelen voor het vergeten, want schuldgevoelens zijn niet het 

exclusieve domein van morele verantwoordelijkheid. Daarnaast kan het ook 

gepast zijn om iemand verantwoordelijk te houden voor het vergeten 

wanneer je redelijkerwijs aanneemt dat die persoon de handeling bewust en 

met kwade wil heeft nagelaten. Tot slot is het gepast om te compenseren voor 

het onbewust nalaten en in sommige gevallen zelfs om compensatie te eisen. 

Daarmee kunnen we de reacties rondom het onbewust nalaten goed 

verklaren. 

Naast de klassieke voorbeelden van gedrag uit gewoonte en het 

onbewust nalaten, zijn er nog andere gedragingen aan de grenzen van het 

bewustzijn die vragen rondom morele verantwoordelijkheid oproepen. Dat 

zijn namelijk de spontane handelingen die de actor zelf kunnen verrassen. 

Mensen begaan soms een freudiaanse verspreking, waarmee ze onbewust iets 

prijsgeven over hun daadwerkelijke kwaliteit van de wil, soms zelf zonder dat 

ze dit van zichzelf wisten. Spontane handelingen zoals freudiaanse 

versprekingen staan vaak haaks op de zelfperceptie van het individu. Een 

zelfverklaard feminist kan zichzelf bijvoorbeeld betrappen op een verborgen 

stereotypering van een vrouw. In reactie hierop hebben sommige filosofen 

betoogd dat mensen verantwoordelijk kunnen zijn voor vooroordelen 
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waarvan ze niet wisten dat ze die hadden en die ook nog eens onverenigbaar 

zijn met hun morele kader.  

Een probleem van deze positie is dat het onduidelijk wordt wat je 

iemand precies kwalijk neemt en, meer in het algemeen, wat een moreel 

verantwoordelijk persoon precies is. Ik beargumenteer in het vijfde 

hoofdstuk dat er minder vaak sprake is van onverenigbare houdingen en 

denkwijzen dan soms gesteld. Vaak is een ogenschijnlijk conflict te verklaren 

door een kloof tussen wat je vindt dat je houding zou moeten zijn en je 

daadwerkelijke houding. Dat betekent niet dat handelen naar je 

daadwerkelijke houding onverenigbaar is met het aanhouden van een moreel 

ideaal. In het geval er toch sprake is van onverenigbare houdingen zal er één 

van moeten worden uitgesloten uit ons beeld van die persoon, maar welke? 

Stel je hebt altijd met een kritisch oog naar kleding gekeken, dan zou je ervoor 

kunnen kiezen niet langer op basis van kleding te oordelen over mensen. Dat 

maakt nog niet dat je vanaf dat moment direct oordeelvrij bent. Tot het 

moment dat je jezelf succesvol hebt veranderd, blijft je houding dat je 

oordelend bent op basis van kledingkeuzes.  

Samenvattend kunnen we stellen dat de bewustzijnsvoorwaarde in 

afgezwakte zin verenigbaar is met verantwoordelijkheid voor veel 

gedragingen aan de grenzen van het bewustzijn. Het grote voordeel hiervan 

is dat we vast kunnen houden aan de intuïtie dat morele verantwoordelijkheid 

een bewustzijnsvoorwaarde kent. Pas als iemand daaraan voldoet, dan heeft 

het zin naar de kwaliteit van zijn wil te kijken.  
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