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Samenvatting in het Nederlands 
 
 
 
 
 
Dit proefschrift, getiteld ‘Ontoegankelijke Verplichtingen’, bespreekt de vraag: 
wanneer een handeling moreel vereist is voor ons, zijn we dan altijd in staat 
om te bepalen dat dit zo is? Veel filosofen zijn de opvatting toegedaan dat er 
niet zoiets is als een ‘onkenbare plicht’, en stellen dan ook dat het antwoord op 
deze vraag positief is. Als zij gelijk hebben, dan zijn de moreel relevante 
eigenschappen van een handeling–de eigenschappen op grond waarvan een 
handeling moreel vereist, toegestaan, of niet toegestaan is–eveneens altijd 
kenbaar, of ‘epistemisch toegankelijk’. Als deze stelling correct is, heeft dat 
grote gevolgen voor hoe een adequate morele theorie er uit zou kunnen zien. 
Een adequate morele theorie kan in dat geval de morele status van een 
handeling niet funderen op eigenschappen van een handeling die epistemisch 
ontoegankelijk kunnen zijn, zoals (bijvoorbeeld) de kwaliteit van de gevolgen 
van een handeling, of de mate waarin een handeling de rechten van eenieder 
respecteert. Een adequate morele theorie zou de morele status van 
handelingen op louter toegankelijke eigenschappen moeten funderen, zoals de 
door de actor verwachte gevolgen van een handeling, bijvoorbeeld. Hoofdstuk 
1 werkt deze suggesties over de relevantie van de vraag naar de epistemische 
toegankelijkheid van de morele status van handelingen verder uit, en 
introduceert enige terminologie. 

Hoofdstuk 2 onderzoekt of de stelling dat de morele status van 
handelingen kenbaar is gefundeerd kan worden in de eis dat een morele 
theorie praktisch bruikbaar is. Na het verhelderen van het begrip ‘praktische 
bruikbaarheid’ worden drie interpretaties van de eis van praktische 
bruikbaarheid besproken: de ‘constitutieve interpretatie’, die inhoudt dan een 
set van uitspraken niet als een morele theorie geldt als zij niet praktisch 
bruikbaar is, de ‘alethische interpretatie’, die inhoudt dat een morele theorie 
niet correct is indien zij niet praktisch bruikbaar is, en de ‘evaluatieve 
interpretatie’, die praktische bruikbaarheid als een wenselijke eigenschap van 
een morele theorie opvat (in tegenstelling tot strikt vereiste). De constitutieve 
interpretatie van de eis wordt verworpen omdat zij zowel ongefundeerd en 
onverdedigbaar is, en de evaluatieve interpretatie omdat zij ofwel tot de 
conclusie leidt dat er geen goede reden is om ons te bekommeren om 
praktische bruikbaarheid, ofwel een beroep moet doen op de implausibele 
afleidingsregel ‘indien het goed zou zijn als p, dan p’. De alethische 
interpretatie is acceptabel, maar zij heeft tot gevolg dat de eis dat een morele 
theorie praktisch bruikbaar is slechts als legitiem kan worden beschouwd 
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indien de morele status van handelingen epistemisch toegankelijk is; dit 
impliceert dat de eis dat een morele theorie praktisch bruikbaar is niet als 
grond kan dienen voor de stelling dat de morele status van handelingen altijd 
epistemisch toegankelijk is. Deze stelling zal op een andere wijze verdedigd 
moeten kunnen worden, indien zij inderdaad verdedigbaar is. 

Hoofdstuk 3 onderzoekt of de stelling dat de morele status van 
handelingen kenbaar is gefundeerd kan worden in het principe dat ‘behoren’ 
(‘ought’) ‘kunnen’ (‘can’) impliceert. Dit onderzoek valt in twee deelvragen 
uiteen: (1) bestaat er een interpretatie van ‘kunnen’ in dit principe zodanig dat 
kan worden gesteld dat we niet in staat zijn te doen wat we behoren te doen, 
indien we niet in staat zijn te bepalen wat we behoren te doen? En (2) zijn de 
redenen om het principe dat ‘behoren’ ‘kunnen’ impliceert te accepteren 
tegelijkertijd ook redenen om te accepteren dat ‘behoren’ ‘kan weten dat je 
behoort’ impliceert te accepteren? Met betrekking tot deelvraag (1) wordt 
beargumenteerd dat het antwoord negatief is: het is een vergissing om te 
denken dat met niets dan een beroep op een specifieke interpretatie van het 
begrip ‘kunnen’ de stelling dat er geen epistemisch ontoegankelijke morele 
plichten zijn verdedigd kan worden. Met betrekking tot deelvraag (2) worden 
drie populaire gronden voor het accepteren van het principe (dat ‘behoren’ 
‘kunnen’ impliceert) onderzocht: (a) een beroep op de conceptuele relatie 
tussen verkeerd handelen en verwijtbaarheid, (b) een beroep op een principe 
van billijkheid (‘fairness’), en (c) een beroep op de functie van morele 
oordelen. Deze drie gronden blijken, wanneer zij nader geïnspecteerd worden, 
niet enkel geen steun te bieden voor de stelling dat ‘behoren’ ‘kan weten dat je 
behoort’ impliceert, maar eveneens geen steun te bieden voor het 
aanvankelijke principe. 

Hoofdstuk 4 bespreekt de vraag of er altijd afdoende reden is om een 
handeling te verrichten, wanneer deze handeling verplicht is maar we geen 
toegang hebben tot het feit dat zij verplicht is. Indien dit niet zo zou zijn, zou 
epistemisch ontoegankelijke plichten geen ‘normatieve kracht’ bezitten, maar 
normatieve kracht is nu juist kenmerkend voor moraal. De discussie in dit 
hoofdstuk spitst zich toe op twee stellingen over redenen: (1) een feit F is een 
reden voor een actor slechts dan als de actor zich bewust is van F, en (2) een 
feit is een reden voor een actor slechts dan als de actor epistemische toegang 
heeft tot F. Centraal staat de vraag of beide stellingen ondersteund kunnen 
worden met een beroep op ofwel (a) het vereiste dat praktische redenen een 
rol moeten kunnen spelen in een verklaring van waarom een actor handelt 
(het ‘verklarende vereiste’) ofwel (b) het vereiste dat redenen een rol moeten 
kunnen spelen in goede praktische deliberatie (het ‘deliberatieve vereiste’). 
Met betrekking tot stelling (1) wordt geconcludeerd dat noch (a) noch (b) de 
vereiste steun biedt; met betrekking tot stelling (2) wordt geconcludeerd dat 
alhoewel (a) en (b) mogelijk de vereiste steun kunnen bieden, deze vereisten 
zelf geen stand houden wanneer we hen nader bestuderen. Er zijn zowel 
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redenen die geen rol kunnen spelen in een verklaring van ons handelen, en 
redenen die geen rol kunnen spelen in praktische deliberatie; op deze grond 
worden beide vereisten verworpen. In de discussie van stelling (1) komt 
daarnaast ook de relatie tussen wat er het meeste reden is te doen en wat 
rationeel is te doen aan bod; met betrekking tot deze relatie wordt de positie 
verdedigd dat wat er het meeste reden te doen is niet identiek hoeft te zijn aan 
wat rationeel is te doen, dat redenen zowel conceptueel als normatief 
fundamenteel zijn, en dat rationaliteit het beste begrepen kan worden als 
middel tot het doen van wat onze redenen rechtvaardigen. 
 Hoofdstuk 5 vat de centrale stellingen en ondersteunende argumenten 
samen, en schetst daarnaast kort de positieve grond om te denken dat wat we 
moreel gezien behoren te doen vaak epistemisch ontoegankelijk zal zijn: het 
feit dat een handeling anderen leed toebrengt is, bijvoorbeeld, een feit dat niet 
ophoudt praktisch relevant te zijn–een reden te bieden om een bepaalde 
handeling te verrichten of juist na te laten–wanneer het buiten ons 
epistemisch bereik ligt. We zijn wellicht niet verwijtbaar wanneer we geen 
weet hadden en konden hebben van het leed dat we zouden toebrengen, en 
correcte morele deliberatie had ons niet kunnen behoeden voor onze 
vergissing, maar dat veranderd niets aan het feit dat we een vergissing begaan 
in een dergelijke situatie. Dat volstaat om te concluderen dat we verkeerd 
hebben gehandeld, en dus niet aan onze plicht hebben voldaan. 
  




