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20 Over vrije wil, determinisme en intersubjectiviteit 
 
 
Rob Schwitters 
 
 
1. Vooraf 
 
Ik prijs mij gelukkig met Dorien te hebben mogen samenwerken: ze is vooral 
bijzonder door haar gedrevenheid en door haar eigenheid van denken dat zich 
buiten de geijkte hokjes van links-rechts of progressief-conservatief beweegt. 
Verder lapt ze in haar hoorcolleges alle huidige conventies met betrekking tot de 
presentatie aan haar laars (zoals het gebruik van slides) en weet ze toch grote 
groepen studenten te boeien. Wellicht juist omdat onze benaderingen zoveel 
raakvlakken kennen, treffen sommige contraire standpunten mij in het bijzonder.  
 Beiden analyseerden we de veranderende betekenis van solidariteit die 
besloten ligt in de opkomst van, en ontwikkelingen binnen, het stelsel van 
sociale zekerheid.1 Wat we verder delen is dat we sociologische analyses in het 
teken stellen van verdieping van de normatieve fundering van het recht. Beiden 
leunen we daarbij ook op filosofische inzichten. 

In dit essay wil ik op een kwestie ingaan die raakt aan een overtuiging 
van Dorien die haar positie ten aanzien van diverse thema’s bepaalt: of het nu 
gaat over solidariteit, over biotechnologie of euthanasie, steeds weer benadrukt 
zij dat autonomie of zelfbeschikking geen ongelimiteerde beschikkingsmacht 
geeft aan individuen, maar dat deze waarden begrensd worden door 
intersubjectiviteit en wederkerigheid. 

Het thema waar het mij om te doen is, is de verhouding tussen 
determinisme en vrije wil.2 Een thema dat de laatste jaren veel pennen in 
beweging heeft gebracht, daartoe aangezet door de aanvallen op de vrije wil 
door onderzoekers binnen de hersenwetenschappen (o.a. Dick Swaab en Victor 
Lamme). Zonder twijfel brengen Doriens gedachten over de fundering van het 
recht haar in het kamp van de verdedigers van de vrije wil. Zij ziet het recht als 
een contra-factische orde die een symbolisch stelsel van wederzijdse rechten en 
plichten belichaamt. Het is een uitdrukking van het utopisch verlangen van de 
homme rêvé naar een gemeenschap die streeft naar rechtvaardigheid, gelijkheid, 
vrijheid, autonomie en menselijke waardigheid. Met onder meer literatuur, 
beschouwt zij recht als een talige orde die mensen aanzet hun driften en 

                                                 
1  Pessers 1996; Schwitters 1991, De risico’s van de arbeid; 1991, ‘Riskante 
aansprakelijkheid’. 
2  Over de betekenis van vrije wil vanuit een sociologisch perspectief, zie: Schwitters, 
2016. 
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instincten door beschaving in te dammen. Het moet niet gezien worden als een 
technologie erop gericht menselijke instincten en driften direct te bewerken.3 

Als ik deze positie betrek op het vrije wil/determinisme-debat dan 
impliceert dat, dat een vrij willend individu deel uitmaakt van een inter-
subjectieve symbolische orde, waarin mensen elkaar in normatieve termen 
aanspreken en verantwoordelijk houden. De vrije wil behoeft minstens twee 
mensen. Op deze gedachte zal ik in het volgende voortborduren. 

 
2. De vrije wil is een illusie 
 
Beschikken mensen over een vrije wil, of wordt menselijk handelen bepaald 
door onbewuste in het brein gesitueerde factoren? De door de hersen-
wetenschappen aangevoerde empirische bevindingen, lijken geen ruimte te laten 
voor twijfel. Hersenscans tonen bijvoorbeeld aan dat beslissingen eerder als 
onbewuste processen in het brein geregistreerd kunnen worden, dan het moment 
waarop mensen ervaren bewust een besluit te nemen.4 Studies van het gebruik 
van zonnebrand laten zien dat de vraag in hoeverre door de onderzoekers 
geadviseerd gebruik werkelijk door proefpersonen opgevolgd zal worden, beter 
beantwoord kan worden op basis van met een scan geobserveerde activiteit in 
het brein, dan op basis van wat mensen zeggen van plan te zijn te gaan doen.5 In 
de meest radicale gevolgtrekkingen uit dergelijk onderzoek worden bewuste 
intenties, overtuigingen en rechtvaardigingen gedevalueerd tot rationalisaties 
achteraf.6 Voor Victor Lamme bijvoorbeeld gaat het om niet meer dan ‘bla, bla, 
bla’.7  

Kenmerkend voor het determinisme is dat keuzes, of deze nu bewust of 
onbewust gemaakt zijn, volledig bepaald worden door processen die gelegen 
zijn buiten de directe beschikkingsmacht van het beslissend individu. Daarbij 
wordt vaak aangenomen dat naarmate de wetenschap beter in staat zal zijn deze 
determinerende processen in kaart te brengen, mensen des te meer zullen inzien 
dat er geen vrij willend ik is, geen onveroorzaakte veroorzaker, een kracht die 
buiten het patroon van causale invloeden in staat is het handelen aan te sturen.8 
De veronderstelling dat de vrije wil bestaat is volgens de deterministen 
gefundeerd op de onjuiste opvatting dat als ik in de schoenen zou hebben 
gestaan van een notoire geweldpleger (over dezelfde genen zou beschikken, 

                                                 
3  Pessers 2016, p. 201-213. 
4  Zie bijvoorbeeld het onderzoek van Libet over beslissingen om een klok stil te 
zetten: Libet, Wright, Feinstein & Pearl 1979. 
5  Falk, Berkman, Mann c.s. 2010. 
6  Met name Lamme, 2012, p. 197-222; ook: Haggard 2015; Wegner 2002.  
7  Lamme, 2008.  
8  Greene & Cohen 2004. 
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identiek zou zijn opgevoed en dezelfde vrienden zou hebben, etc.) ik toch door 
mijn betere ik, van geweldpleging had kunnen afzien.9 

De vrije wil die de deterministen willen elimineren, wordt gezien als 
een geïsoleerde zelfstandige entiteit, een druppeltje uit de hemel dat zich in het 
hoofd van een individu heeft geplant. Ik denk dat de deterministen hier een punt 
hebben: een dergelijk ik is een illusie. Maar is dat een reden om de vrije wil te 
ontkennen? 
 
3. Determinisme en strafrecht 
 
De vrije wil heeft een belangrijke plaats in het strafrecht, en speelt in het 
bijzonder een rol in de schulduitsluitingsgronden overmacht, noodweerexces en 
toerekenbaarheid. Ook belangrijke beginselen van het strafrecht veronderstellen 
de vrije wil zoals legaliteit, nulla poena en geen straf zonder schuld. In deze 
leerstukken en beginselen ligt de gedachte besloten dat voorwaarde voor straf is 
dat mensen hun handelingskeuzes vrij hebben moeten kunnen bepalen.10 Wat 
blijft er echter van deze rationaliteit over als het al of niet overtreden van in het 
recht vastgelegde gedragsnormen bepaald wordt door onbewuste krachten buiten 
de beschikkingsmacht van individuen om? Het etiket ‘ontoerekeningsvatbaar’ 
kan dan niet langer worden voorbehouden aan een kleine categorie 
delinquenten, maar geldt dan categorisch voor alle mensen. Niemand kan meer 
verantwoordelijk worden gesteld voor zijn handelen.  

Deze slotsom, dat criminaliteit toegeschreven moet worden aan, buiten 
individuele beschikkingsmacht gelegen, sturende factoren hoeft overigens niet te 
betekenen dat strafpraktijken onhoudbaar zijn. In een utilitaristisch denkraam 
kunnen straffen nog functioneel zijn. De vrije wil is immers irrelevant voor een 
strafregime dat gericht is op het prikkelen van mensen om zich sociaal wenselijk 
te gedragen. Waar het dan om draait is of straffen werkt: of het individuele 
daders tot beter gedrag aanspoort, en potentiële daders van problematisch gedrag 
afhoudt.  

Volgens sommigen kan determinisme dan ook moeiteloos worden 
ingepast in een utilitaristisch gefundeerd strafrecht, zonder leidende 
uitgangspunten en beginselen van ons strafrecht te hoeven prijsgeven.11 Noties 
als toerekeningsvatbaar kunnen eenvoudig vertaald worden in termen van 
ontvankelijkheid voor strafprikkels. Ook de schulduitsluitingsgronden 
overmacht en noodweerexces vinden dan hun grondslag in de 

                                                 
9  Harris 2012. 
10  Met name: Hart 2008, p. 29-54.   
11  Zie met name: Greene & Cohen 2004. 
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effectiviteitsvraag: wanneer mensen in zeer bijzondere omstandigheden 
gehandeld hebben op een wijze die zij in normale omstandigheden zouden 
nalaten, dan is straffen vanuit preventief gezichtspunt immers overbodig.  

De vraag die in een utilistisch kader voorop staat bij het afwegen van 
straffen is niet of mensen over een vrije wil beschikken, maar in welke mate zij 
stuurbaar zijn op basis van strafprikkels. Het vrije ik is vervangen door het 
stuurbare ik. Dat roept een aantal vragen op: Gaat er niet een kwaliteit van het 
straffen verloren indien het uitsluitend gezien wordt als een prikkel die moet 
aanzetten tot sociaal wenselijk gedrag? Zijn mensen wel stuurbaar? En als er dan 
gestuurd moet worden: wie stuurt en op basis van welke overwegingen?  
 
4. Vrije wil en normatief waarderen 
 
In een deterministisch utilistisch denkraam onderscheidt het straffen van mensen 
zich op geen enkele wijze meer van het trainen van honden. De vrije wil is 
irrelevant. Zoals al ter sprake gebracht, een voor mij niet overtuigende 
verwerping van dit model van straffen berust op het vasthouden aan een concept 
van vrije wil als een onveroorzaakte veroorzaker; een concept waarin de vrije 
wil wordt gezien als een stukje in de menselijke geest dat, onttrokken aan het 
veld van determinerende krachten, in staat is menselijk handelen aan te sturen. 
Een veel beter beeld van wat verloren gaat als je straffen opvat als dressuur van 
mensen, kan ontleend worden aan Peter Strawson en aan filosofen die in zijn 
voetspoor de vrij wil situeren in waarderende praktijken. Het is vanuit die optiek 
onmogelijk om een deterministisch denkstramien de exclusieve grondslag te 
maken van hoe wij elkaar bejegenen, omdat we onze normatieve waarderingen 
niet kunnen elimineren. En zolang normatieve waarderingen een rol spelen, laat 
de vrije wil zich niet wegcijferen. 

Peter Strawson heeft in zijn gezaghebbende tekst ‘Freedom and 
Resentment’ (1961) gewezen op, zo niet de onmogelijkheid, dan wel de 
onwenselijkheid, van het volledig incorporeren van het determinisme in ons 
dagelijks leven. Indien het determinisme tot exclusieve grondslag zou worden 
van onze onderlinge verhoudingen dan zouden mensen elkaar uitsluitend als 
objecten bejegenen, die onderworpen zijn aan buiten hun wil werkzame 
krachten. Deze, wat hij noemde, ‘objectiverende houding’ zou maken dat 
storend gedrag ons ertoe zou brengen om begrip en medelijden te tonen en de 
interventies in te roepen van medici, psychiaters, beleidsmakers, sociaal werkers 
of anderen die corrigerend kunnen ingrijpen in de ketens van causale werking. 
Er zou dan geen plaats meer zijn voor een ‘reactieve houding’; een houding die 
gefundeerd is op onze negatieve emoties en afwijzende normatieve 
waarderingen die onze reactie bepalen wanneer wij te maken hebben met 
anderen die ons dwarsbomen of beschadigen, dan wel een inbreuk plegen op 
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gedragsnormen die wij koesteren (resentment). Deze reactieve houding 
veronderstelt dat mensen elkaar als volwaardige morele subjecten aanspreken, 
en impliceert overigens ook een positieve waardering van diegenen die ons 
goedgezind zijn, of zich in onze ogen moreel wenselijk gedragen.  

De betekenis van de vrije wil voor normatieve waarderingen is meer 
recentelijk benadrukt door onder meer de filosofen Ronald Dworkin, Jürgen 
Habermas en Philip Pettit.12 Dat het onmogelijk is om bij onze dagelijkse 
beslissingen onze normatieve waarderingen volledig in te ruilen voor een 
objectiverende houding, illustreert Dworkin aan de hand van wat er in ons 
omgaat als een bedelaar ons om geld vraagt. We hebben bij onze overwegingen 
dan niets aan het inzicht dat onze beslissing al voorbestemd is door een keten 
van causale krachten. We kunnen niet over onze eigen schouders heen kijken en 
bepalen wat voor beslissing we gedetermineerd zijn te nemen. We moeten wel 
veronderstellen meer of minder juiste keuzes te kunnen maken en kunnen niet 
anders dan ons oriënteren op ethische en morele criteria.13 En waar dergelijke 
waarderingen een rol spelen, is de vrije wil een onvermijdelijke aanname. 
 
5. Over interventiemacht en vrije wil 
 
Eén kanttekening bij de conclusies die Dworkin verbindt aan de overwegingen 
waarvoor wij staan als we reageren op het verzoek van een bedelaar: hij leidt er 
terecht uit af dat een deterministisch denkstramien niet kan vóórkomen dat we 
aangewezen blijven op normatieve waarderingen. Dat sluit echter niet uit dat 
deze inzichten van betekenis zijn voor onze waarderende kwalificaties. 
Weliswaar zonder betekenis, voor zover het deterministisch denkstramien niet 
verder reikt dan het algemene inzicht dat alles wat mensen doen en denken 
vooraf bepaald is door in het universum aanwezige krachten. Dit inzicht levert 
geen nieuwe overwegingen op die ertoe zullen leiden dat we in een concrete 
situatie anders zullen beslissen of handelen.14  

Determinisme kan echter wel consequenties hebben voor onze 
normatieve waarderingen wanneer concrete denken en handelingen-bepalende 
factoren in kaart worden gebracht (bijvoorbeeld het verband tussen specifieke 
hersenafwijkingen en extreem gewelddadig gedrag, of het verband tussen 
werkloosheid en diefstal).15 Dergelijke inzichten vergroten menselijke 

                                                 
12  Dworkin 2011, Ch. 9; Pettit 2001; Habermas 2007. 
13  Dworkin 2011, p. 222-224. 
14  Zo is het niet uitgesloten dat het universum bepaald heeft dat mensen ervan uit 
moeten gaan dat zij over een vrije wil beschikken. 
15  Ik ga hier even voorbij aan het onderscheid tussen causaal determinerende 
wetmatigheden en probabilistische wetmatigheden. Een niet onbelangrijk onderscheid, maar 
inzicht in beide wetmatigheden faciliteren interventie in factoren die buiten individuele 
beschikkingsmacht van invloed zijn op menselijk handelen.  
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beschikkingsmacht, want zetten aan tot interventie in het netwerk van 
determinerende factoren.  

De verhoogde capaciteit tot interventie, ondergraaft niet de 
mogelijkheid tot normatieve waarderingen (en de vrije wil), maar kleurt die 
waarderingen wel. Zo heeft groeiende kennis op het terrein van statistiek, 
economie en medische wetenschappen bijgedragen aan het in de tweede helft 
van de negentiende eeuw toenemende besef dat het lot van de arbeidende 
klassen niet aan individueel moreel falen kan worden toegerekend, en daarmee 
aangezet tot sociale wetgeving. Het in kaart brengen van factoren die van 
invloed zijn op menselijk handelen is niet voorbehouden aan de 
hersenwetenschappen, maar wordt ook geleverd door sociale en 
gedragswetenschappen. De mogelijkheid om menselijk handelen te voorspellen 
heeft recentelijk ook een enorme impuls gekregen door de bundeling van data 
door informatiesystemen, als Google en Facebook.16 Van die kennis maken 
overheid en bedrijfsleven rijkelijk gebruik om menselijk gedrag naar de hand te 
zetten. 

 Toenemend inzicht verhoogt interventiemacht en wijzigt de normatieve 
duiding en waardering van handelen. In termen van Dworkins voorbeeld: voor 
de reactie op het verzoek van de bedelaar maakt het nogal wat uit of het verzoek 
gesitueerd moet worden in de vroege negentiende eeuw of in een meer recente 
periode waarin de verzorgingsstaat zich sterk ontwikkeld heeft. In deze latere 
periode putten mensen uit een geheel andere repertoire van normatieve 
afwegingen bij het bepalen van hun respons: meer oog hebbend bijvoorbeeld 
voor het feit dat mensen aan de bedelstaf gebracht worden door factoren buiten 
hun individuele beschikkingsmacht, of zich afvragend of het niet in de eerste 
plaats een taak van de overheid is om te voorzien in de noden van mensen in 
behoeftige omstandigheden. Het denken over de toedeling van 
verantwoordelijkheid verschuift, maar schakelt normatieve waarderingen niet 
uit.  
 Het besef dat inzicht in determinerende factoren leidt tot toenemende 
interventiemacht raakt het deterministisch verklaringsmodel in het hart. Het 
impliceert dat causale (of probabilistische) voorspellingen van menselijk 
handelen slechts in beperkte mate opgaan omdat mensen, zodra zij kennisnemen 
van gerapporteerde wetmatigheden, deze kennis actief verwerken en hun 
handelen op basis daarvan aanpassen. De Engelse socioloog Giddens wijst 
bijvoorbeeld op het feit dat statistische gegevens omtrent de hoeveelheid 
huwelijken die met een echtscheiding eindigen van invloed zijn op de 
verwachtingen die mensen hebben van de huwelijksband, en daarmee van 
invloed op de keuze in welke vorm zij hun relatie met hun partner willen 

                                                 
16  Buruma 2011; Tiemeijer 2011. 
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gieten.17 Mensen zijn reflexieve wezens die opnieuw positie innemen als zij 
weet krijgen van invloeden die achter hun rug om bepalend zijn voor hun 
gedrag. Dat wil zeggen dat, zodra hun handelen in termen van wetmatigheden in 
kaart is gebracht en zij daar nota van hebben genomen, zij hun handelen kunnen 
gaan veranderen, waardoor het aan de kaart ontsnapt.  

Dat ingrijpen op basis van inzicht is niet voorbehouden aan de mensen 
wier handelen in kaart is gebracht, maar ook een activiteit die anderen kunnen 
overnemen: vormgevers van recht en beleid, bestuurders, medici, psychologen 
etc. Zij kunnen interveniëren op basis van een objectiverend perspectief waarin 
mensen gezien worden als de passieve ontvangers van een, in hun omgeving of 
psyche gelegen, patroon van sturende invloeden. De vrije wil van de aan deze 
interventies onderworpenen wordt dan buiten haakjes geplaatst. Maar laat dat 
niet verhullen dat de waarderingen (en daarmee de vrije wilsbeschikkingen) van 
de interveniërende personen en instanties dan doorslaggevend zijn voor met het 
oog op wat, en de wijze waarop, ingegrepen wordt.  

 
6. Vrije wil en legitimiteit 
 
In een sociologisch perspectief raakt de kwestie van de vrije wil de verdeling 
van macht in de samenleving: wordt individuele burgers een vrije wil ontzegd, 
en worden hun motivaties en rechtvaardigingen gedegradeerd tot rationalisaties 
achteraf, dan wordt zeggenschap uitbesteed aan diegenen die in posities zitten 
waar beschikkingsmacht is gecentreerd, aan bestuurders, beleidsmakers en 
experts.18 Met de vraag of wij, individuele burgers, dit politiek of moreel 
wenselijk vinden, komt de vrije wil sluipend weer binnen, want in onze 
waardering verondersteld.19 
 De politiek-maatschappelijke betekenis van de vrije wil is vooral 
onderstreept door Jürgen Habermas.20 Niet anders dan Strawson en Dworkin 
ziet hij de vrije wil als een noodzakelijke aanname voor normatieve 
waarderingen. Het fundament van de vrije wil vormt een communicatieve of 
discursieve rationaliteit waarbij het streven naar consensus vooropstaat en het 
beste argument in beginsel doorslaggevend is. 

Habermas contrasteert een communicatieve rationaliteit met een 
instrumentele of strategische rationaliteit (door hem ‘systeemperspectief’ 
genoemd). Het systeemperspectief, waarin Strawsons objectiverende houding 
                                                 
17  Giddens 1990, p. 14. 
18  Met name: Giddens 1979, p. 71-75. 
19  De vrije wil verdwijnt niet van het toneel. Ook Lamme, zolang hij met zijn 
publicaties bedoelt mensen te overtuigen, moet ervan uitgaan dat bewuste keuzes, intenties en 
rechtvaardigingen er uiteindelijk wel toe doen. Anders resteerde van zijn boeken slechts de 
amusementswaarde.  
20  Habermas 1991 en 2007; overigens ook door Pettit 2001.  
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herkend kan worden, relateert hij aan marktrelaties of het functioneren van 
bureaucratische organisaties. Vrije wil ligt voor Habermas besloten in 
communicatief handelen, dat sterk correspondeert met Strawsons reactieve 
houding. Het gaat om handelen waarbij mensen elkaar als direct betrokken 
participanten aanspreken in termen van verantwoordelijkheid, in termen van 
verplichtende redenen.21 Een dergelijke wederzijdse oriëntatie is volgens hem 
onvermijdelijk gefundeerd op de veronderstelling dat mensen anders hadden 
kunnen handelen dan zij gedaan hebben.  

De aanname van de vrije wil is niet relevant voor het op een 
objectiverende benadering gefundeerde systeem-perspectief. Mensen zien elkaar 
dan niet als participanten onderworpen aan het normatieve vocabulaire van 
wenselijk en onwenselijk, maar mensen verhouden zich strategisch of 
instrumenteel ten opzichte van elkaar. Het is met name kenmerkend voor de 
managementmodellen op basis waarvan organisaties top-down naar de hand 
gezet worden, of de wervingsstrategieën waarmee op de markt opererende 
ondernemingen hun producten aan de man proberen te brengen. Het gaat om 
vormen van beïnvloeding, achter de rug van de wederpartij om. Consensus over 
de legitimiteit van de beoogde doelen is niet noodzakelijk.22 In dit perspectief 
kan de vrije wil uitgeschakeld worden: het gaat erom dat de aan sturing 
onderworpenen de juiste prikkels toegediend krijgen. 

Voor Habermas verlangt een stabiele maatschappelijke orde een juiste 
balans tussen systeemrationaliteit en communicatieve rationaliteit. Een 
verzelfstandiging en verdere ontwikkeling van de systeemrationaliteit is 
noodzakelijk om in een complexe samenleving welvaart en politiek interventie-
vermogen te verzekeren. De systeemrationaliteit moet echter niet de in 
communicatieve rationaliteit besloten liggende normatieve dimensie uithollen. 
Daar waar uitsluitend gecalculeerd wordt, verdwijnen bijvoorbeeld normatieve 
overwegingen al snel uit zicht. In laatste instantie dienen op een systeem-
rationaliteit gefundeerde beslissingen normatief gewaardeerd te kunnen worden. 
In complexe moderne samenlevingen, waarin men niet meer op 
vanzelfsprekende normen en waarden kan terugvallen, impliceert dat een op 
argumentatie en debat gefundeerde normering. Dit verlangt op maatschappelijk 
niveau dat er een sterke voedingsbodem is voor een levendig publiek debat en 
op argumenten gefundeerde opinievorming.23  

Vrije wil is in de visie van Habermas niet alleen een kwestie van 
keuzeruimte: een particulier domein waar je vrij van de druk van anderen kan 
beslissen op basis van individuele preferentie en waardebepalingen. Vrijheid en 
vrije wil hebben een publieke dimensie in die zin dat deze zich realiseren 

                                                 
21  Habermas 2007, p. 15-17. 
22  Habermas 1991, p. 18-21. 
23  Habermas 1987, The Theory of Communicative Action, Vol. II, p. 229-295. 
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wanneer mensen zichzelf kunnen beschouwen als de architecten van 
maatschappelijke verhoudingen (door Habermas ‘publieke autonomie’ 
genoemd).24 Dat verlangt een actieve, op argumentatie gefundeerde 
betrokkenheid bij de vormgeving van de samenleving.  

 
7. Over strafrecht en tegenspraak 
 
De kijk op straffen die afgeleid kan worden uit de opvattingen van Strawson, 
Dworkin en Habermas is dat deze in de eerste plaats een uitdrukking vormen 
van normatieve waarderingen. Het is deze dimensie die onderbelicht blijft indien 
straffen uitsluitend beschouwd worden als prikkels die mensen tot sociaal 
wenselijk gedrag moeten aanzetten. Straffen maken deel uit van het hele scala 
aan reacties op basis waarvan mensen blijk geven van hun afkeuring (aanklacht, 
spijt en schuld) dan wel goedkeuring (instemming, beloning en trots). Waar de 
een de ander iets voor de voeten werpt, kan de ander zich verontschuldigen, of 
zijn handelen rechtvaardigen. In het laatste geval is de norm waarop een beroep 
wordt gedaan in het geding. De aanklacht van de een wordt beantwoord met het 
verweer dat het handelen in gegeven situatie gerechtvaardigd is (aanpassing of 
specificatie van de norm). Zo is de ontwikkeling van normen, en van wat als 
sociaal wenselijk gedrag moet worden beschouwd, gefundeerd op praktijken van 
mensen die elkaars handelen waarderen, elkaar in normatieve termen 
aanspreken, en de kans hebben zich te excuseren of hun handelen te 
rechtvaardigen. Wat een essentieel aspect is van deze normatieve waarderingen 
in het dagelijkse leven is dat het een symmetrische verhouding tussen 
betrokkenen vooronderstelt.25  

Kan de strafrechtspleging beschouwd worden als een, op een 
communicatieve rationaliteit gefundeerde, waarderende praktijk? Dat lijkt 
wellicht weinig aannemelijk. Ten eerste staat de strafrechter dikwijls voor 
verdachten die elke capaciteit tot argumentatie missen. Een meer objectiverende 
houding lijkt dan voor de hand te liggen. Verder hebben de bij de strafprocedure 
betrokken partijen geen gelijke machtspositie, in die zin dat ieders stem voor de 
bepaling van relevante gedragsnormen in beginsel even zwaar weegt. De in het 
Wetboek van Strafrecht neergelegde normen hebben nu eenmaal het primaat, 
asymmetrie is een gegeven. Toch zou er een essentiële eigenschap van de 
strafrechtspleging verloren gaan als we het deterministisch denkstramien 
volgend, de vrije wil buitenspel zouden zetten en de straf uitsluitend zouden zien 
als een prikkel om mensen tot wenselijk gedrag te brengen. 

                                                 
24  Habermas 1991, p. 116-122 en 408-409.  
25  Deze veronderstelde symmetrie is de grondslag van Habermas’ begrip van 
‘communicatief handelen’, dat handelen waarin consensus uiteindelijk gefundeerd is op het 
beste argument. 
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Ten eerste zijn kwesties als waarheidsvinding en vaststelling van schuld 
gefundeerd op normatieve waarderingen, waarbij er ruimte moet zijn voor de 
alternatieve perspectieven van de verdediging. Als we met Lammes afschrijving 
van de vrije wil, intenties en rechtvaardigingen zouden afdoen als praatjes 
achteraf, dan impliceert dat een bagatellisering van de voorgedragen verweren.  

Verder is de gedragsnorm waaraan de verdachte gehouden wordt lang 
niet altijd immuun voor tegenspraak. Door de kijk van artsen serieus te nemen 
zijn sommige levensbeëindigende handelingen, die tot de jaren tachtig als een 
bijzondere vorm van doodslag gekwalificeerd werden, in de jurisprudentie 
geherdefinieerd tot niet voor bestraffing in aanmerkende komende euthanasie 
(noodtoestand). Het strafrecht moet ruimte bieden om in het recht neergelegde 
normen, toegepast op concrete situaties nader te specificeren of aan te passen. 
Wat als sociaal wenselijk gedrag moet worden beschouwd, wordt ook in de 
strafrechtspleging gearticuleerd. Het vereist dat de argumentaties en recht-
vaardigingen van de verdachten serieus worden genomen.  

De ruimte voor tegenspraak ontneemt natuurlijk maar voor een deel het 
dwingende karakter aan strafprocedures. De strafrechtelijk beschermde 
rechtsnormen zijn uitkomst van publieke besluitvorming op basis van 
parlementair-democratische procedures, en laten zich niet op grond van een 
open debat in de rechtszaal zomaar opzijzetten. In de strafrechtpraktijk komt de 
vrije wil in deze zin, maar in beperkte mate aan bod. Maar dat laat onverlet dat 
de aanname van de vrije wil in volle omvang relevant blijft voor processen van 
publieke oordeelsvorming buiten de rechtszaal, want de grondslag van een op 
argumentatie berustende vaststelling van, mede door het strafrecht 
gehandhaafde, gedragsnormen. 
 
8. Slot 
 
Het gevaar van het tot illusie verklaren van de vrije wil is dat mensen uitsluitend 
bejegend worden als de speelbal van factoren buiten hun wil om. Inzicht in die 
factoren zet aan tot interventie. De vraag blijft: met het oog op wat? Indien 
motieven en beweegredenen van mensen gedegradeerd worden tot ‘bla, bla, 
bla’, tot rationalisaties achteraf, zijn zij niet langer participanten bij de bepaling 
van relevante gedragsnormen en criteria van sociale wenselijkheid. Daarmee 
verschuift de beschikkingsmacht naar overheden, bedrijfsleven, en deskundigen 
die kunnen bepalen wat sociaal wenselijk is. Dit impliceert dat, anders dan door 
deterministen verondersteld, de vrije wil niet van het toneel verdwijnt, maar 
wordt voorbehouden aan personen en instanties met interventiemacht. In de 
strafrechtspleging impliceert dat dat straffen uitsluitend worden gezien als 
prikkels om mensen tot sociaal wenselijk gedrag aan te zetten.  
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 Weigeren burgers zichzelf te degraderen tot passieve objecten die 
gemanipuleerd worden door deze sturende interventies, dan eigenen zij zich de 
vrije wil weer toe. Waar normatieve oordelen in het spel zijn, hetzij bij de 
waardering van elkaars gedrag, hetzij bij het denken over een wenselijke 
samenleving, laat de vrije wil zich niet elimineren.  

Inzicht in krachten die van invloed zijn op menselijk handelen, hoeven 
geen bedreiging te vormen van de vrije wil. Inzicht in die krachten vergroot 
zowel de interventiemacht van collectieve actoren als van individuen. Mensen 
zijn niet alleen passief onderworpen aan determinerende invloeden, maar 
kunnen deze in kaart brengen en naar de hand zetten. Kortom, er is sprake van 
een reflexieve oriëntatie die uiteindelijk de stellingen ondergraaft van hen die 
uitgaan van een volledig door causale wetmatigheden bepaald handelen.  

In een strafrecht waar rechtsbescherming voorop staat dient er ruimte te 
zijn voor tegenspraak. Dit impliceert dat de argumentaties en de recht-
vaardigingen van de verdachte en zijn verdediging serieus dienen te worden 
genomen. Daar strafpraktijken in het verlengde liggen van normatieve 
waarderingen is het bestaan van de vrije wil een onvermijdelijke aanname.  
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