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SamenvattingSamenvatting in het Nederlands 

Bernardd Williams heeft de agenda van het debat over morele dilemma's bepaald. Hij heeft 

ditt gedaan door problemen te creëren voor ethische theorieën, zoals het moreel realisme, het 

standaardsysteemm van de deontische logica en het utilisme, waar hij betoogt dat deze 

theorieënn onverenigbaar zijn met de mogelijkheid van morele dilemma's. Dat Williams op 

dezee manier de agenda van het debat over morele dilemma's heeft bepaald, blijkt uit het feit 

datt een groot deel van dit debat over deze problemen gaat. In het bijzonder wordt 

geargumenteerdd voor of tegen de mogelijkheid van morele dilemma's. Welnu, elk van de 

problemenn die Williams geformuleerd heeft, lijkt een instantie te zijn van een algemener 

probleem.. Dit probleem is dat de morele ervaring en ethische theorie elkaar klaarblijkelijk 

tegensprekenn op het punt van de mogelijkheid van morele dilemma's. Dat wil zeggen, morele 

dilemma'ss zijn een bekend verschijnsel in onze morele ervaring, terwijl ethische theorie 

bewijstt dat morele dilemma's onmogelijk zijn. Dit is, in een notendop, wat ik het probleem van 

morelee dilemma's noem, hetgeen het belangrijkste probleem is dat deze dissertatie beoogt op 

tee lossen. 

Hett spreekt niet voor zich dat dit een interessante kwestie is, want tegenwoordig geloven 

dee meeste mensen, inclusief de meeste filosofen, vermoedelijk dat er morele dilemma's zijn. 

Eénn reden daarvoor is dat er veel voorbeelden van morele dilemma's lijken te zijn. \\7e kunnen 

dezee voorbeelden indelen in drie soorten. Ten eerste zijn er klassieke voorbeelden van morele 

dilemmaa s zoals Sophie's keuze en Agamemnon 's probleem. Ten tweede, terreinen van 

toegepastee ethiek, zoals de medische ethiek, zouden wemelen van de morele dilemma 's. Te 

denkenn valt aan euthanasie bijvoorbeeld. Ten derde zijn er "gewone" voorbeelden van morele 

dilemma's.. Het bekendste voorbeeld is dat van de conflicterende beloften. Je hebt hem beloofd 

omm dit te doen en haar beloofd om dat te doen, maar het komt toevallig zo uit dat je niet 

allebeii kunt doen. 

Aangenomenn dat de meeste mensen menen dat er morele dilemma 's zijn, komt de vraag op of 

err wel zoiets is als het probleem van morele dilemma's. Waarom kan ethische theorie niet 

eenvoudigg verworpen worden als het onverenigbaar is met de mogelijkheid van morele 

dilemma's?? Om te laten zien dat dit een interessante kwestie is, hebben we een geloofwaardig 

argumentt nodig tegen de mogelijkheid van morele dilemma's. Het zou hier niet volstaan om 

eenn argument te geven dat gebaseerd is op één bepaalde ethische theorie, behalve misschien 

voorr de mensen die die theorie aanhangen. Mocht, bijvoorbeeld, het utilisme in strijd zijn met 

dee mogelijkheid van morele dilemma's, dan pleit dit eerder tegen het utilisme dan tegen de 
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mogelijkheidd van morele dilemma's, zoal; zelfs utilisten zouden kunnen beamen. Het 

argumentt dat we behoeven, berust met op éen enkele ethische theorie. In plaats daarvan 

combineertt het een aantal verschillende argumenten. Bovendien beschikken deze argumenten 

overr enige geloofwaardigheid. Het moet niet mogelijk zijn ze volledig te negeren. De reden, 

tenslotte,, dat deze argumenten gecombineerd kunnen worden en over enige geloofwaardigheid 

kunnenn beschikken is dat ze een gemeenschappelijke karakteristiek hebben. Het argument dat 

aann deze desiderata voldoet is een fundamenteel argument. 

Zonn argument tegen de mogelijkheid van morele dilemma's is gegeven in hoofdstuk 7. Dit 

argumentt bestaat uit vijf deelargumenten; twee daarvan zijn gebaseerd op het mtemahsme en 

dee overige drie op de deontische logica. De gemeenschappelijke karakteristiek van deze 

argumenten,, die hun verenigt en versterkt, is een bepaalde notie van behoren'. Volgens deze 

notiee is het zo dat ais A (een bepaalde handeling of handelwijze) gedaan behoort te worden, 

BB niet gedaan mag worden en, bovendien, A wel gedaan mag worden. Gegeven deze notie van 

'behorenn is het onmogeluk dat er morele dilemma's zijn als deze gedefinieerd worden, zoals 

voorr de hand ligt, als situaties waarm de actor A behoort te doen en B behoort te doen, maar 

niett zowel A als B kan doen. Immers, dit impliceert dat A wel en met gedaan mag worden en 

datt B wel en niet gedaan mag worden, hetgeen contradicties zijn. 

Samenvattend,, het belangrijkste probleem dat deze dissertatie beoogt op te lossen is het 

probleemm van morele dilemma's. Dit is het probleem dat de morele ervaring kennelijk leert 

datt morele dilemma's simpelweg bij het leven horen, terwijl ethische theorie zich in het 

algemeenn verzet tegen de gedachte dat er morele dilemma's kunnen zijn. Dat dit werkelijk een 

probleemm is, wordt duidelijk als we beseffen dat we dreigen te moeten kiezen tussen de 

overtuigingg dat er morele dilemmas zijn en (onder andere) de logica van het praktisch 

redeneren. . 

Inn hoofdstuk 1 heb ik uiteengezet hoe we het probleem van morele dilemma's zouden proberen 

opp te lessen. Hiervoor heb ik een soort van programma geformuleerd met een aantal geboden en 

verboden.. Om het probleem van morele dilemma's op te lossen, dienen we conclusies te 

bereikenn met betrekking tot de morele ervaring en ethische theorie. We moeten weten in 

hoeverree de morele ervaring mist is dat er morele dilemma's zijn en in hoeverre ethische 

theoriee gelijk heeft dat ze onmogelijk zijn. Met het oog hierop was mijn programma als volgt. 

Aann de ene kant meende ik dat het belangrijk was om ter discussie te stellen of morele 

dilemma'ss zich voordoen zonder ons al te zeer te laten beïnvloeden door ethische theorie. Dus 

hett was niet toegestaan om te redeneren van de vermeende waarheid van, zeg, het utilisme 

naarr de onmogelijkheid van morele dilemma s. Aan de andere kant wilde ik ethische theorie 

vanaff het begin in onze beschouwingen betrekken. Daarom hebben we m de hoofdstukken 3 en 

44 visies op conflicten bediscussieerd op een manier die recht deed aan de verschillende 
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ethischee theorieën waarin zij ingebed zijn. Het gevolg van dit programma was dat de eerste 

helftt van de dissertatie -hoofdstukken 2 tot en met 7- de vraag betreft of we onze morele 

ervaringg van morele dilemma's onder druk van ethische theorie moeten herbeschrijven, 

terwijll de tweede helft -hoofdstuk 7 tot en met 11- betrekking heeft op de vraag of m het licht 

vann de mogelijkheid van morele dilemma 's ethische theorie verlaten dient te worden. 

Hett betoog in de hoofdstukken 2 tot en met 7 kan als volgt worden samengevat. In deze 

hoofdstukkenn hebben we naar de conclusie toegewerkt dat er morele dilemma's zijn. Hoe 

hebbenn we deze conclusie bereikt? Een cruciale stap in het betoog is geweest dat we morele 

dilemma'ss zijn gaan analyseren in de zin dat we ze zijn gaan ontleden. Het idee daarachter is 

datt morele dilemma's extreme situaties zijn. Om morele dilemma's te begrijpen moeten we 

begrijpenn waar ze extreme situaties van zijn. We hebben gezien dat morele dilemma's extreme 

situatiess van conflicten zijn. In essentie zijn het situaties waarin de actor reden heeft om A te 

doenn en reden heeft om B te doen, terwijl hij A en B niet allebei kan doen. Dit doet de vraag 

rijzenn waarom morele dilemma's extreme situaties van conflicten zijn. Mijn antwoord hierop 

wass dat dit te wijten is aan incommensurabiliteit van waarden. Dit betekent dat, hoewel de 

betrokkenn redenen niet even sterk zijn, de ene niet sterker is dan de ander. 

Ditt bracht ons ertoe om eerst conflicten te bespreken. De uitdaging is dat ethische theorie zou 

zeggenn dat morele dilemma's (onder andere) logisch onmogelijk zijn. Komt dit doordat het 

conflictenn zijn? Dit is een begrijpelijke gedachte, gelet op de logica van conflicten van 

overtuigingen.. Een conflict van overtuigingen is een situatie waarin iemand meent dat A het 

gevall is en dat B het geval is, terwijl niet zowel A als B het geval kunnen zijn. Hieruit volgt 

datt tenminste één overtuiging onwaar is. Op grond van de logica van conflicten van 

overtuigingenn is het onmogelijk om de ware overtuiging te hebben dat A het geval is en de 

waree overtuiging dat B het geval is indien A en B niet beide het geval kunnen zijn. Er kunnen 

duss geen echte conflicten van overtuigingen bestaan. Kunnen de conflicten waaruit morele 

dilemma'ss opgebouwd zijn echt zijn? We hebben gezien dat dit mogelijk is, want datgene wat 

conflicteertt in een conflict van redenen voor handelen is niet overtuigingen omtrent redenen en 

zelfss niet redenen zelf. Het conflict "in" zon conflict is gelegen in het feit dat de handelingen 

diee de actor reden heeft te doen alternatieven zijn: hij kan elk van de handelingen 

afzonderlijkk doen, maar niet tegelijkertijd. Als gevolg daarvan verschilt de logica van 

conflictenn van redenen van die van conflicten van overtuigingen. Natuurlijk is het mogelijk 

datt de actor niet alle handelingen samen kan doen die hij apart kan doen. Dit gebeurt de hele 

tijd.. Dus zijn morele dilemma's in elk geval niet logisch onmogelijk omdat ze conflicten 

bevatten. . 
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Hett valt slechts te verwachten dat de logische mogelijkheid van echte conflicten ook 

wordtt verwezenlijkt. Dit is te danken aan de spanning russen actor-neutrale en actor-relatieve 

redenenn die inherent is aan het morele leven. Vaak is het zo dat we een actor-relatieve reden 

hebbenn om iets niet te doen wat we een actor-neutrale reden hebben om wel te doen. Ik heb 

beargumenteerdd dat de verwachting dat echte conflicten voorkomen inderdaad wordt 

vervuld.. Mijn argument heeft een negatief en een positief gedeelte. Het negatieve gedeelte 

maaktt ruimte voor de visie dat er echte conflicten zijn. Het doet dit door te laten zien dat 

alternatievee visies op conflicten van toepassing zijn op andere typen situaties dan echte 

conflicten.. Deze visies kunnen opgedeeld worden in twee soorten. De eerste soort tracht echte 

conflictenn weg te verklaren. Dit kan op verschillende manieren geprobeerd worden. We 

hebbenn de silencing visie, de rationalistische visie en de pragmatische visie bekeken. De clou 

iss dus dat er tvpen situaties zijn waarvoor deze visies juist zijn, maar dat ze allen onjuist zijn 

voorr echte conflicten. De silencing visie heeft bijvoorbeeld een niche waar er een absolute 

deontologischee restrictie bestaat ten aanzien van een handeling waar verder geen reden voor 

is.. Zo'n situatie is echter geen echt conflict. 

Dee tweede.soort van alternatieve visie op conflicten, die de karakteristiektheorie 

genoemdd wordt, is verwant aan mijn eigen visie. We kunnen beide visies beschouwen als een 

pogingg om uitdrukking te geven aan de intuïtie van Sir W. D. Ross dat met het oog op 

conflictenn van plichten een onderscheid gemaakt moet worden tussen prima facie en 

daadwerkelijkee plichten. Volgens de karakteristiektheorie bestaan conflicten uit twee 

karakteristiekenn van een handeling waarbij de ene karakteristiek afdoet aan de waarde van 

dee handelmg en de andere daaraan bijdraagt, terwijl de oplossing van een conflict de 

handelingg is die bijdraagt aan de waarde van de wereld. Ross' intuïtie is hier geïncorporeerd 

inn een onderscheid tussen negatieve karakteristieken, aan de ene kant, en "behorens", aan de 

anderee kant. Tegen de karaktenstiektheone heb ik weer ingebracht dat er inderdaad zulke 

situatiess zijn, maar dat dat geen echte conflicten zijn. Kenmerkend voor echte conflicten is 

immerss dat ze geconstitueerd worden door {pro tanto) redenen. 

Daaromm hebben we de redenentheorie nodig, zoals ik het genoemd heb. In deze theorie is 

Ross'' intuïtie gevangen in een onderscheid tussen datgene wat we reden hebben om te doen, aan 

dee ene kant, en datgene wat we het meeste reden hebben om te doen, aan de andere kant. Om 

preciess te zijn, dit onderscheid geeft de algemene structuur weer van het redeneren in 

conflictenn van redenen Voor onze beschouwingen over morele dilemma's moeten we een 

specifiekee variant gebruiken van het onderscheid. Dit wegens het feit dat er zwakke en 

sterkee redenen zijn. Daar waar sommige redenen alleen vragen om handelen, vereisen andere 

hett Morele dilemma's, indien ze inderdaad een dilemmatisch karakter hebben, worden 

gevormdd door sterke redenen, door redenen die vereisen. Het onderscheid dat we daarom 
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behoevenn is dat tussen redenen die vereisen, of vereisten zoals ik ze benoemd heb, aan de ene 

kant,, en behorens, aan de andere kant. 

Volgenss het positieve gedeelte van mijn argument voor het bestaan van echte conflicten, 

zijnn er verschijnselen die alleen verklaard en gerechtvaardigd kunnen worden als er echte 

conflictenn zijn. Bijzondere aandacht is gegeven aan de emotie waarvoor Williams de term 

'actor-spijt'' bedacht heeft. Dit is een gevoel van spijt jegens je eigen handelen, ook al heb je 

hett juiste gedaan. Mijn eerste punt is dat er situaties zijn waarin deze emotie natuurlijk is en 

datt de beste verklaring daarvan is dat je niet voldaan hebt aan een vereiste. Dit betekent dat 

dezee situaties vereisten voor onverenigbare handelingen inhouden: één waardoor je het juiste 

gedaann hebt en een tweede waardoor je actor-spijt voelt. Met andere woorden, het betekent 

datt er echte conflicten zijn. Mijn tweede punt is dat er situaties zijn waarin actor-spijt 

rationeell is en dat de beste rechtvaardiging daarvan is dat je niet voldaan hebt aan een 

vereiste.. Dit impliceert dat deze situaties echte conflicten zijn. Allereerst bestaat er een 

vereistee krachtens welke je het juiste gedaan hebt. Maar er is ook een onvervuld vereiste dat 

hett rationeel maakt om actor-spijt te hebben. Deze situaties herbergen dus vereisten om 

elkaarr uitsluitende handelingen te doen. 

Recapitulerend,, ik ben bezig uiteen te zetten hoe we naar de conclusie toegewerkt hebben 

datt er morele dilemma's zijn. We zijn nu halverwege. We hebben immers de conclusie bereikt 

datt er echte conflicten zijn, terwijl we weten dat morele dilemma's echte conflicten zijn die 

onderworpenn zijn aan incommensurabiliteit van waarden. Wat nu aangetoond moet worden is 

hoee we tot de conclusie gekomen zijn dat incommensurabiliteit van waarden inderdaad morele 

dilemma'ss maakt van echte conflicten. We hebben twee verschillende noties van 

incommensurabiliteitt onderscheiden. Volgens de eerste notie komt incommensurabiliteit 

slechtss neer op pluralisme van waarden. Het bleek dat pluralisme echte conflicten niet tot 

morelee dilemma's kon maken. Een pluraliteit van waarden is niet eens nodig voor het bestaan 

vann echte conflicten waarin actor-spijt natuurlijk en rationeel is. Op grond van de tweede 

notiee betekent incommensurabiliteit onvergelijkbaarheid van waarden. Dat wil zeggen dat in 

hett geval van een echt conflict van incommensurabele waarden de ene reden in kwestie niet 

sterkerr is dan de andere, hoewel ze ook niet even sterk zijn. Onvergelijkbaarheid, was de 

gedachtee toen, kon er best wel eens voor zorgen dat echte conflicten morele dilemma's worden. 

Duss confronteerden we onszelf met de vraag of incommensurabele, i.e. onvergelijkbare, 

waardenn bestaan. Het antwoord was bevestigend. Incommensurabele waarden zijn tenminste 

dee centrale waarden in iemands leven. Ze worden gedragen door dingen die constitutief zijn 

voorr iemands (morele) weizijn. Daarom heb ik ze constitutieve incommensurabiliteiten 

genoemd.. Constitutieve incommensurabiliteiten kunnen niet met elkaar vergeleken worden. 

Bovendienn zijn deze actor-relatieve waarden met te vergelijken met actor-neutrale waarden 

inn het geval dat die ook buitengewoon zwaarwichtig zijn. 
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Ditt bracht ons tot de kwestie waarom echte conflicten waarin de actor moet kjezen tussen 

constitutievee incommensurabiliteiten morele dilemmas zouden zijn. Deze kwestie is beslist op 

basiss van mijn theorie over de oplossing van conflicten. Deze theorie is comparativistisch. 

Datt wil zeggen, om een echt conflict op te lossen, is het noodzakelijk om het belang van de 

betrokkenn waarden te vergelijken. Als gevolg daarvan kan een conflict dat onvergelijkbare 

waardenn betreft met opgelost worden Met andere woorden, een gerechtvaardigde keuze in 

echtee conflicten berust, onder andere, op het relatieve belang van de waarden in kwestie. Dus 

eenn keuze tussen "onvergehjkbaarheden ontbeert onherroepelijk een zekere rechtvaardiging. 

Ditt maakt duidelijk wat het betekent voor een echt conflict dat lijdt aan 

incommensurabiliteitt van waarden om een moreel dilemma te zijn. Het is onoplosbaar; wat de 

keuzee ook moge ziin, het kan niet volkdiz gerechtvaardigd worden. 

Latenn we onze onderzoeksresultaten tot nu toe beoordelen m h^t licht van het probleem van 

morelee dilemma's. Vertrouwend op overwegingen van zowel theoretische als meer empirische 

aardd hebben we geconcludeerd dat we recht moeten doen aan de ervaring van morele 

dilemma's.. Hieruit volgt dat we als oplossing van het probleem van morele dilemma's kunnen 

verwerpenn dat de schijn van morele dilemma's geheel bedriegt. Men zou kunnen denken dat we 

daardoorr vooralsnog het probleem van morele dilemma's helemaal met aan het oplossen zijn, 

maarr dat integendeel het feit dat we recht moeten doen aan de ervaring van morele 

dilemma'ss het probleem juist intensiveert. De indruk zou kunnen bestaan dat we ethische 

theonee werkelijk hebben op te geven voor zover het inconsistent is met de mogelijkheid van 

morelee dilemma's. Dus we dienen het fundamentele argument van hoofdstuk 7 verwerpen en 

alless waar het op gebaseerd is: aantrekkelijke versies van het mternalisme, het 

standaardsvsteemm van de deontische logica en onze notie van 'behoren . 

Dezee indruk is echter niet terecht, want in hoofdstuk 7 hebben we ook ontdekt dat we recht 

kunnenn doen aan de ervaring van morele dilemma's door het zo te herbeschrijven dat het "het 

fundamentelee argument ontwijkt. Dit argument is gebaseerd op de standaarddefinitie van 

morelee dilemma's als situaties waarin de actor A behoort te doen en B behoort te doen, maar A 

enn B niet beide kan doen. Maar deze definitie is met correct. Merk op dat we morele dilemma's 

nogg niet gedefinieerd hebben. We hebben slechts vastgesteld dat morele dilemma's 

geconstitueerdd worden door incommensurabele, dat wil zeggen niet-verslagen (undefeated), 

redenen.. En het is met contradictoir met-verslagen redenen voor alternatieve handelingen te 

hebben. . 

Watt hebben we besloten dat de correcte definitie van morele dilemma's is? We hebben een 

onderscheidd gemaakt tussen drie benaderingen van morele dilemma's: de geen categorieën 

benadering,, de traditionele categorieën benadering en de nieuwe categorieën benadering. 

Iederee benadering brengt zijn eigen definities van morele dilemma's met zich mee. De 
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traditionelee categorieën benadering biedt keuze uit de twee gedaanten definitie, dat een 

verbeteringg is van de standaarddefinitie, de verbodsdilemma definitie en de disjunctief 

behorenn definitie. Om uit deze definities te kiezen hebben we twee voorwaarden gesteld aan 

eenn definitie van morele dilemma's. De eerste voorwaarde is gegeven met het fundamentele 

argument,, m het bijzonder met de notie van behoren die daaraan ten grondslag ligt. Het moet 

niett mogelijk zijn contradicties af te leiden van een definitie van morele dilemma's. De 

tweedee voorwaarde is dat een definitie van morele dilemma's duidelijk maakt dat morele 

dilemma'ss door incommensurabiliteit van waarden onoplosbaar zijn. Het moet laten zien dat, 

geconfronteerdd met een moreel dilemma, de actor iets verkeerd gaat doen in de zin dat hij zijn 

gedragg niet ten volle kan rechtvaardigen. 

Wee hebben besloten dat geen van de definities van de geen categorieën benadering en de 

traditionelee categorieën benadering aan beide van deze voorwaaiden voldoet. Dus moet mijn 

eigenn nieuwe categorieën benadering en de daarbij behorende definitie correct zijn. Volgens 

dezee definitie is een moreel dilemma nog steeds een situatie waarin de actor A behoort te doen 

enn B behoort te doen, terwijl hij A en B niet allebei kan doen, evenals volgens de 

standaarddefinitiee Het verschil is echter dat hier behoren' niet op de traditionele wijze 

begrepenn wordt, maar op een nieuwe wijze. Traditioneel is het 20 dat als de actor niet doet 

watt hij behoort te doen, zijn handelen verkeerd is in de zin dat het volledig 

ongerechtvaardigdd is, zoals bij akrasia. Maar in een moreel dilemma is zijn handelen 

verkeerdd in dier voege dat het niet volkomen gerechtvaardigd kan worden. Mijn definitie van 

morelee dilemma 's voldoet aan beide van de bovenstaande voorwaarden. Ten eerste kan het 

fundamentelee argument geen contradicties afleiden uit deze definitie omdat dit argument de 

traditionelee notie van behoren gebruikt. Ten tweede geeft mijn definitie uitdrukking aan de 

juistee wijze van verkeerd handelen in een moreel dilemma: gebrek aan (maar niet 

afwezigheidd van) rechtvaardiging. 

Dezee zoektocht naar de correcte definitie van morele dilemma's leidde ons tot de conclusie 

datt ethische theorie in principe de mogelijkheid van morele dilemma's kan toelaten, 

ledereenn kan ermee instemmen dat het onmogelijk is dat er ware contradicties zijn in de 

ethiek.. Zoeven hebben we echter gezien dat het niet volgt uit de mogelijkheid van morele 

dilemma'ss dat ze er wel zijn. Hoe brengt dit ons dichter bij de oplossing var. het probleem van 

morelee dilemma's? We hebben tot nu toe twee conclusies getrokken. De eerste is dat we recht 

moetenn doen aan de ervaring van morele dilemma's. Deze conclusie leek wellicht het einde 

vann ethische theorie te betekenen. Maar dat is niet zo, want we hebben morele dilemma's op 

zonn manier hergedefinieerd dat ethische theorie in principe de mogelijkheid van morele 

dilemma'ss kan aanvaarden. Dit is de tweede conclusie die we bereikt hebben. Dus in plaats 

vann ethische theorie heeft de morele ervaring een concessie moeten doen: het diende 



272 2 

herbeschrevenn te worden. Deze concessie is echter marginaal aangezien de nieuwe definitie 

well het dilemmatische karakter van morele dilemma 's weet te ondervangen. 

Menn zou kunnen menen dat we met deze twee conclusies het probleem van morele dilemma's 

opgelostt hebben. Immers, we kunnen zowel de logica van het praktisch redeneren als de 

overtuigingg dat er morele dilemma's zijn behouden. Maar het probleem van morele dilemma's 

omvatt meer dan de schijnbare tegenstelling tussen het fundamentele argument, aan de ene 

kant,, en een overvloed aan voorbeelden van morele dilemma's, aan de andere kant. Zoals we 

hebbenn gezien, gebruikt Williams de mogelijkheid van morele dilemma's ook om te 

argumenterenn tegen specifieke ethische theorieën zoals het moreel realisme en het utilisme. 

Dee twee conclusies die'we tot dusver bereikt hebben vormen daarom slechts tweederde van de 

oplossingg van het probleem van morele dilemma's. Voor een complete oplossing moeten we tot 

eenn conclusie komen over wat de mogelijkheid van morele dilemma's betekent voor specifieke 

ethischee theorieën. We konden natuurlijk niet alle mogelijke theorieën nalopen. We hebben 

alleenn die theorieën beoordeeld die intuïtief plausibel zijn aangezien ze ieder een intuïtie 

articulerenn die elke ethische theorie dient te incorporeren. Bovendien was het niet 

noodzakelijkk om te onderzoeken of deze theorieën alle eigenschappen van morele dilemma's 

kunnenn accepteren. We konden ons grotendeels beperken tot de kwestie of een theorie het 

bestaann van echte conflicten kan erkennen, want vaak bleek dit een onoverkomelijk obstakel 

tee zijn. Waarsdit zo was, zijn we niet altijd ingegaan op de vraag of de theorie in kwestie ook 

incommensurabiliteitt van waarden, bijvoorbeeld, niet kan onderkennen. 

Inn de hoofdstukken 8 tot en met 11 hebben we het domein van de ethische theorie verdeeld in 

meta-ethiek,, normatieve ethiek en toegepaste ethiek. De eerste vraag die we behandeld 

hebbenn is of, zoals Williams betoogd heeft, het moreel realisme conflicteert met de 

mogelijkheidd van morele dilemma's. Deze vraag heeft een bijzondere betekenis voor mij. Dit 

heeftt te maken met het nevendoel van dit proefschrift. Het hoofddoel is vanzelfsprekend om 

hett probleem van morele dilemma 's op te lossen. Er is echter een nevendoel en dat is om bij te 

dragenn aan de ontwikkeling van een vorm van ethisch intuïtionisme met betrekking tot morele 

dilemma's.. Het feit wil dat deze theorie een realistisch karakter heeft. Het verdient nadruk 

datt ik mij niet aan deze theorie gecommitteerd heb. Wreliswaar heb ik elementen ervan 

gebruiktt zoals een bepaalde visie op het onderscheid tussen actor-neutrale en actor-relatieve 

redenen,, maar intuitionisten hebben niet het monopolie op dit onderscheid, noch op één van de 

anderee elementen die ik gebruikt heb. Verder is het zo dat hoewel sommige typen ethische 

theorieënn mijn visie op morele dilemma 's niet kunnen onderschrijven, het niet alleen het 

intuïtionismee is dat dat wel kan. Toch beveel ik deze theorie aan, want met name de 

Aristotelischh aandoende kijk op ethiek waaraan het gestalte geeft lijkt me zich 

buitengewoonn goed te verhouden met de mogelijkheid van morele dilemma's. 
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Latenn we terugkeren naar Williams' claim dat de mogelijkheid van morele dilemma's een 

argumentt oplevert tegen het realisme. We hebben ontdekt dat deze claim gebaseerd is op 

onjuistee veronderstellingen omtrent morele dilemma's. In feite duidt Williams op twee 

argumenten.. Het eerste is dat cognitivisten morele conflicten moeten beschouwen als conflicten 

vann overtuigingen. De consequentie hiervan is dat morele conflicten op grond van de 

cognihvistischee visie niet echt kunnen zijn. De zwakte van dit argument is dat, zoals we reeds 

gezienn hebben, conflicten van redenen en conflicten van overtuigingen totaal verschillende 

typenn situaties zijn. Williams' tweede argument is dat realisten zich morele dilemma's zullen 

voorstellenn als situaties met twee gedaanten. Echter, de morele werkelijkheid moet 

eenvormigg zijn. Dit argument is zwak omdat we besloten hebben dat morele dilemma's 

gedaantelooss zijn. Nadat ik op deze wijze het intuitionisme verdedigd heb, heb ik de 

diametraall tegenovergestelde visie aangevallen. Dit is de non-cognitivistische, althans 

Humeaanse,, visie dat redenen voortgebracht worden door de bestaande verlangens van de 

actor.. Allereerst heb ik het fenomenologisch argument voor anti-Humeanisme aangevoerd, 

vergezeldd van de bewering dat morele dilemma's de verschijnselen bij uitstek zijn om in dit 

argumentt te figureren. Vervolgens heb ik aangegeven dat een resultaat van hun visie op 

redenenn is dat Humeanen situaties conflicten noemen die geen conflicten zijn en situaties geen 

conflictenn kunnen noemen die wel conflicten zijn. Tenslotte heb ik betoogd dat de aard van 

verlangenss verhindert dat Humeanen echte conflicten en incommensurabiliteit van waarden 

kunnenn onderkennen. 

Dee volgende vraag was of utilisten en Kantianen het bestaan van morele dilemma's en in 

hett bnzonder van echte conflicten kunnen erkennen. Het utiüsme en het Kanhanisme werden 

opgevoerdd als de voornaamste vertegenwoordigers van het monisme in de theorie van redenen 

voorr handelen. Dit is de visie dat de reden waarom handelingen gedaan behoren te worden 

steedss dezelfde is. In het geval van het utilisme, bijvoorbeeld, is deze overweging 

maximalisatiee van utiliteit. Door het hele proefschrift heen heb ik er de nadruk op gelegd 

datt om het bestaan van echte conflicten te erkennen je onze redenentheorie nodig hebt. Je moet 

onss onderscheid kunnen maken tussen vereisten en behorens. Kenmerkend voor dit onderscheid 

iss dat er een onafhankelijkheidsrelatie bestaat tussen vereisten en behorens. Ondanks het feit 

datt een eis, als het ware, verslagen is in de competitie om een behoren te worden, blijft het op 

hett toneel. Dat wil zeggen dat de actor er nog steeds aan onderworpen is. 

Duss werd de vraag of utilisten en Kantianen verslagen eisen op het toneel kunnen houden. 

Hoewell dit moeilijk leek, hebben we er ons voor ingezet om het voor elkaar te krijgen dat ze 

ditt kunnen, maar we hebben uiteindelijk toch moeten vaststellen dat dat met lukt. We zijn 

begonnenn met één niveau versies van het utilisme en het Kantianisme. We bevestigden de 

hypothesee dat bij deze theorieën verslagen eisen het toneel verlaten, maar we boekten enige 

vooruitgangg waar we ondervonden dat zowel utilisten als Kantianen dilemmatische vallen 
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kunnenn zetter, of gaten kunnen laten. We gingen verder met twee niveaus versies van het 

utilismee en het Kantianisme. Het beste dat we toen kregen was een theorie die aan het 

praktischh redeneren de gewenste gelaagde structuur geeft. Maar dit was van weinig belang 

aangezienn deze structuur totstandgebracht wordt door een onderscheid dat volslagen anders is 

alss ons onderscheid russen vereisten en behorens. 

Ditt deed ons geloven dat we deontisch pluraüsten moeten zijn, i.e. dat redenen heterogeen 

zijn.. Er bestaan dan twee mogelijkheden. We kunnen pluralisten zijn op de normale, 

Rossiaansee manier: redenen worden ondersteund door een beperkt aantal fundamentele 

principes.. Het alternatief is een particulanstische vorm van het pluralisme. Volgens 

particularistenn is er in de ethiek geen rol voor principes weggelegd, althans ze hebben geen -in 

éénn woord- autoriteit. Voor het ontwikkelen van een vorm van mtuitiomsme aangaande 

morelee dilemma's is het irrelevant wat voor soort pluralisten we zijn. Zowel het Rossiaanse 

generalismee als het particularisme zijn van oorsprong intuitionistisch. Het intuïtionisme 

waarmeee ik de meeste affiniteit heb is echter particulanstisch. Bovendien zou het verschil 

tussenn deze pluralismes relevant kunnen zijn voor de oplossing van het probleem van morele 

dilemma's.. Dit komt doordat het Rossiaans generalisme nadrukkelijk ontworpen is om ons 

onderscheidd te maken, althans dat russen prima facie en daadwerkelijke plichten, terwijl we 

bijj het particularisme nog moeten zien of verslagen eisen op het toneel kunnen blijven. Daarom 

hebb ik argumenten bedacht waarom dit niet zou kunnen, om ze vervolgens allemaal te 

verwerpen. . 

Dee oefening in toegepaste ethiek die we verricht hebben betrof medische ethiek, met name 

euthanasie.. Deze oefening illustreerde op treffende wijze dat een gezonde spanning tussen 

ethischee theorie en de morele ervaring dit proefschrift doortrekt. De gedachte is dat we ons 

niett op voorhand moeten committeren aan theorie of ervaring. In plaats daarvan moeten we 

dee twee met elkaar laten reageren. Het resultaat van dit proces is, hopelijk, een visie op 

morelee dilemma's die in overeenstemming is met zowel theorie als ervaring De uitwerking 

vann deze gedachte, welke die van het reflectief equilibrium is, werd expliciet gemaakt in het 

voorwoordd van hoofdstuk 8. Onze oefening in toegepaste ethiek illustreerde deze gedachte als 

volgt.. Aan de ene kant begonnen we met de vrees dat een studie van echte praktische 

problemenn zou tonen dat er minder morele dilemma's zijn dan men over het algemeen denkt; 

datt als we zogenaamde voorbeelden van morele dilemma's zouden beschrijven op een manier 

diee hun nuances en details eerbiedigt, we er zouden achterkomen dat het eigenlijk geen morele 

dilemma'ss zijn. Tot op zekere hoogte werd deze vrees bewaarheid. Het (praktisch) legale 

gevall van euthanasie is vermoedelijk geen moreel dilemma, althans niet op grond van mijn 

theoriee over euthanasie. Aan de andere kant legde onze discussie over euthanasie de 

praktischee relevantie bloot van de mogelijkheid van morele dilemma's. Daarom was het feit 
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datt een theorie over euthanasie niet in staat is te erkennen dat euthanasie een moreel 

dilemmaa kan zijn een grond om deze theorie te verwerpen of herzien. 

Opp verscheidene plekken in deze dissertatie raken we aan een fundamentelere kwestie 

dann die van morele dilemma's, namelijk het verband tussen redenen en waarden. Dit is het 

duidelijkstt waar we het hebben over de significantie van incommensurabiliteit van waarden 

voorr wat de actor reden heeft om te doen (in de hoofdstukken 6 en 7). We lijken daar te 

veronderstellenn dat redenen gebaseerd zijn op waarden. Ik heb deze veronderstelling 

verdedigdd om mijn visie op morele dilemma's te beschermen tegen aanvallen van onderaf'. 

Eenn gewenst neveneffect is dat tegelijkertijd het ïntuïtiomsme dat ik tracht verder te 

ontwikkelenn meer inhoud heeft gekregen. Om te beginnen heb ik de veronderstelling dat 

redenenn gebaseerd zijn op waarden verdedigd door er een argument voor te geven. In essentie is 

hett argument dat redenen gewone feiten zijn, bijvoorbeeld dat zij pijn lijdt. 'Dat zij pijn lijdt' is 

echterr niet altijd een reden (om haar te helpen). Om de gevallen waarin bepaalde feiten 

redenenn zijn te onderscheiden van de gevallen waarin ze dat niet zijn, hebben we waarden 

nodig.. 'Dat zij pijn lijdt' is een reden als het slecht is dat ze pijn lijdt, en het is geen reden als 

datt niet zo is. Bovendien heb ik betoogd dat de veronderstelling onproblematisch is omdat we 

hett er allemaal over eens kunnen zijn dat redenen gebaseerd zijn op waarden, ongeacht onze 

specifiekee ethische theorieën -of deze nu Humeaans of anti-Humeaans, consequenrialistisch 

off deontologisch, en cognitivistisch of non-cognitivistisch zijn. 

Zoalss ik in het slothoofdstuk, hoofdstuk 12, heb aangegeven, kunnen we concluderen dat 

hett belangrijkste probleem dat deze dissertatie probeert op te lossen het probleem van morele 

dilemma'ss is. Dit is het probleem dat de morele ervaring en ethische theorie elkaar, naar het 

schijnt,, tegenspreken met betrekking tot de mogelijkheid van morele dilemma's. Dat wil 

zeggen,, morele dilemma's zijn een bekend verschijnsel in onze morele ervaring, terwijl 

ethischee theorie bewijst dat morele dilemma's onmogelijk zijn. De oplossing die deze 

dissertatiee biedt komt neer op de volgende drie conclusies. Ten eerste zijn er morele dilemma 's. 

Datt betekent dat er recht gedaan moet worden aan de ervaring van morele dilemmas. Ten 

tweede,, ethische theorie kan dat in principe ook doen. De logica van het praktisch redeneren 

belemmertt dit in ieder geval niet. Maar, ten derde, sommige typen ethische theorieën kunnen 

dee mogelijkheid var, morele dilemma's niet onderkennen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het 

utilismee en het Kantiamsme. 




