
Morele plicht, morele 

verantwoordelijkheid en 

Frankfurt-tegenvoorbeelden

Gent, 31 maart



Vrije wil?x

Het probleem

Gedetermineerd zijn Verantwoordelijkheid?

Moeten impliceert

kunnen
Morele plicht?

x

Gedetermineerd

zijn

x

Moraal

x



Hoe te ontkomen aan moreel nihilisme?



Drie uitwegen

Moeten impliceert

kunnen

‘Moeten’ loslaten?

Hele maxime verwerpen?
Tegen intuitie

Andere ethiek

Inzoomen op ‘kunnen’
Kunnen 1

Kunnen 2

Deugdenethiek 

Aanbevelend  moeten

Splitsen in



De hoofdvraag: zijn er twee soorten kunnen 
vereist?

Kunnen 1 Om een morele plicht te hebben, moeten we er aan kunnen voldoen

Om verantwoordelijk te zijn, hadden we anders moeten kunnen handelenKunnen 2

• Het eerste vermogen hebben we wel, het tweede niet.

• Morele plicht vereist andere controle dan verantwoordelijkheid.

• Frankfurt-tegenvoorbeelden



Frankfurt-tegenvoorbeelden
Moet je anders hebben kunnen handelen om verantwoordelijk te kunnen zijn?  

Harry Frankfurt zegt van niet. 

Kunnen 2



Frankfurt-tegenvoorbeelden

Kunnen 2



Wat bewijzen ze?

• Volgens Frankfurt: niet anders kunnen handelen en toch 
verantwoordelijk

wil

Kunnen 2



Waarom het niet overtuigt

• De vraag is niet of we anders kunnen handelen

• De vraag is of we anders kunnen willen handelen

wil Handeling
causaalcausaal

Kunnen 2



Onvrijheid zit in onszelf

wil

wil

wil

wil

wil

Kunnen 2



Het willen van de wil

wil Handeling

causaalcausaal

wil Handeling

causaalcausaal

wil

causaal
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Kunnen 2



Handelingscontrole versus wilscontrole

• Frankfurts voorbeelden bewijzen: geen wilscontrole, maar wel 
handelingscontrole

• Het willen van een handeling leidt tot het uitvoeren van de handeling. 
(in tegenstelling tot het willen van de wil dat niet tot het hebben van 
de wil leidt). 

• Handelingscontrole: Als we een bepaalde handeling zouden willen

uitvoeren, zouden we ‘m kunnen uitvoeren (Of: jouw wil moet 
oorzaak kunnen zijn van de handeling). 

Kunnen 2
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Voorbeelden

Wel handelingscontrole:

Geen handelingscontrole:

Kunnen 1



Voorbeelden

Wel  handelingscontrole:

Maar ook:

Kunnen 1



Voorbeelden

Wel  handelingscontrole:

Maar ook:

Kunnen 1



Alles waarvoor geldt: 

Als je het wilt, kun je het…..

Kunnen 1

(Of je het wilt doet er dus niet toe voor handelingscontrole)



Conclusie 1

Mensen kunnen 

handelingscontrole 

hebben, ook 

zonder vrije wil

Kunnen 1



Kunnen 2

Wilscontrole?



2 - Motivatie

1- Fysieke handeling

3- Moeite

De drie aspecten van een handeling
Kunnen 2

Kunnen 1



De drie aspecten van een handeling

1. Handeling

2. Motivatie

3. Moeite

Kunnen 2

Kunnen 1



Moeite:

• moet (minimaal iets) groter zijn dan de 

tegengestelde wil

• Is datgene waar onze verwijten 

meestal betrekking op hebben

Kunnen 2



Wilscontrole

• Wil = motivatie + moeite

• Wilscontrole = controle over de motivatie + moeite

• Motivatie en moeite hangen samen: hoe sterker de motivatie, hoe 
meer moeite kan worden aangeboord om de handeling te voltrekken

• Als vrije wil-sceptici vermoeden we dat we op beide geen invloed 
hebben (maar is niet hetzelfde als ‘niet beïnvloedbaar’!!)

Kunnen 2



De drie soorten controle Kunnen 2

Kunnen 1



Morele plicht

Morele plicht speelt zich af op het niveau van motivatie

Twee voorwaarden voor het kunnen voldoen aan een morele plicht:

1. Je moet deze zelf als zodanig ervaren.

2. Je moet  handelingscontrole hebben over de 
handeling die de morele plicht van je vraagt

Kunnen 1



Conclusie 2

Mensen hebben (in 

principe) het vermogen

te voldoen aan een  

morele plicht

Kunnen 1



Voorbeeld: plicht bezoeken zieke buurvrouw

• Situatie 1: Ik voldoe aan mijn plicht en bezoek mijn zieke buurvrouw

Kunnen 1



Voorbeeld: plicht bezoeken zieke buurvrouw

• Situatie 2: Ik voldoe niet aan mijn plicht en kies voor het terrasje:

Kunnen 1



Vraag: zijn we verantwoordelijk voor onze verzaking?

• Eerst de vraag: had ik handelingscontrole over het bezoeken van mijn zieke buurvrouw?

• Antwoord is JA. Als de wil toereikend was geweest, had ik mijn buurvrouw immers bezocht. 
Boosdoener was: het tekort aan moeite.

Kunnen 2



Vraag: zijn we verantwoordelijk voor onze verzaking?

• Dus is nu de vraag: had ik controle (inspanningscontrole)over de hoeveelheid moeite die ik kon 
opbrengen?

• Het antwoord is: Nee. Alleen als de motivatie sterker was geweest, had ik meer moeite kunnen 
doen. Dus is de laatste vraag:

Kunnen 2



Vraag: zijn we verantwoordelijk voor onze verzaking?
• Had ik controle over de hoeveelheid motivatie die nodig was geweest om meer moeite aan te 

boren?

• Het antwoord is Nee. Als we uitgaan van onze gedetermineerdheid, dan hadden we alleen de 
motivatie kunnen hebben, die we hebben.

Kunnen 2



Conclusie 3

Mensen zijn nooit 

verantwoordelijk omdat ze 

noch inspannings- noch 

motivatiecontrole hebben 

Kunnen 2



De drie conclusies op een rij

Mensen kunnen 

handelingscontrole 

hebben, ook 

zonder vrije wil

Mensen hebben (in 

principe) het vermogen 

te voldoen aan een  

morele plicht

Mensen zijn nooit 

verantwoordelijk omdat 

ze noch inspannings-

noch motivatiecontrole 

hebben 
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Eindconclusie:

VerantwoordelijkheidGedetermineerd zijn

Motivatiecontrole

Moeten 

impliceert

kunnen

x
Want

Inspanningscontrole

x

x

Kunnen 2



Morele plicht

Eindconclusie:

Moraal

Gedetermineerd zijn

Handelingscontrole

Moeten 

impliceert

kunnen

Want

Kunnen 1



JA…

Determinisme plus 

‘moeten impliceert kunnen’ onder-

mijnt WEL onze verantwoordelijkheid, 

maar NIET ons vermogen te voldoen

aan een morele plicht. 

De hoofdvraag: Vereist het hebben van een morele plicht een ander kunnen dan het hebben van

verantwoordelijkheid? 



We ontsnappen aan moreel nihilisme…


