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Voorwoord 

 

De eerste zin is altijd de moeilijkste. Goed, de rest is ook niet vanzelf gekomen, maar eens de kop er af 

was, konik spreken van enige voortgang. Tijdens het schrijven van deze thesis zijn er zeer veel mensen 

geweest die op verschillende, en overwachte momenten, voor steun hebben gezorgd. Waarschijnlijk 

zullen sommigen mij momenteel ontglippen, maar ik draag ze toch een warm hart toe. Allereerst heeft 

mijn promotor, Johan Braeckman, me op dit pad gebracht, wat een goede zaak was. Boeken die al 

jaren in mijn kast lagen te wachten om gelezen te mogen worden, wisten niet wat hen overkwam. 

Toen herinnerde ik mij dat, eigenlijk, vele jaren geleden en de vele jaren die daarop volgden, ik ‘iets 

met het brein’ wou doen. Het was spannend, maar een beetje beangstigend, dat op zo’n korte tijd zulk 

een langdurige interesse, plots kan verdwijnen. Het is minstens al even beangstigend dat je tegen alle 

manoeuvers in toch bij dat onderwerp – of toch ongeveer- belandt. Ik hoop dat deze thesis duidelijk 

maakt dat het brein me nog steeds boeit.  Mijn leescommissarissen, Jan Verplaetse en Farah 

Focquaert, wil ik ook bedanken voor de aanzetten die zij mij gaven, die mij zeker hebben gestuurd.  

 

In de Blandijn liepen verschillende mensen die mij moed hebben ingesproken, hebben geluisterd en 

veel begrip hebben getoond. Daar horen vooral Joke, Joke en Marianne bij. Maar Alicia ben ik extra 

dankbaar, door het begrip, haar vrolijkheid en omdat ze plots de juiste muziek bovenhaalde. Het 

meeste hulp, steun, knuffels en tips gaf Alex mij. Ik zou niet weten wat ik daar in een dankwoord nog 

over moet zeggen, dus dat doe ik persoonlijk wel. Tenslotte horen mijn ouders ook in dit rijtje. Ze 

zorgden nog een heel jaar voor logisitieke steun, maar los daarvan zijn het snoezige mensen.  
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1 Inleiding: Moraliteit begrijpelijk maken 

 

1.1 Wij hebben een moreel vermogen 

 

Op het einde van de 19e eeuw lanceerde de antropoloog Edward A. Westermarck een - toen niet zo 

succesvolle - verklaring voor de herkomst van moraliteit. Hij ontdekte bij mensen het fenomeen dat 

ondertussen gekend staat als het ‘Westermarck-effect’: zowel mannen als vrouwen wijzen individuen 

op seksueel gebied af waarmee ze eerder in hun leven nauw verbonden waren. Volgens de hypothese 

van Westermarck was het vermijden van incest eigen aan de menselijke natuur. Dit, en andere 

natuurlijke eigenschappen, werden over het algemeen in taboes vertaald. Hij ging daarmee lijnrecht in 

tegen Freud, die wel lange tijd de meeste volgelingen had. De implicaties van Westermarcks visie zijn 

dan ook niet gering: sociale regulering – bijvoorbeeld incest – zou in het algemeen uitdrukking geven 

aan de menselijke natuur, eerder dan dat zij de menselijke natuur zou trachten te onderdrukken. 

Westermarcks formulering luidde dat morele concepten gebaseerd zijn op menselijke emoties (Wilson, 

1998). Dat alles betekent dat moraliteit zeker niet alleen een sociale conventie is, maar ook is 

geworteld in de menselijke natuur (Lieberman, 2003). En die menselijke natuur wordt door 

evolutiebiologen beschouwd als aangeboren en adaptief aan de vroegere omgeving.  

 

Dat moraliteit een aangeboren, geëvolueerd menselijk kenmerk is, wordt nu door meerdere 

wetenschappers en filosofen verdedigd (bvb. Nowak & Sigmund, 2005; de Waal, 1996; Haidt & 

Joseph, 2004). Het geldt als uitgangspunt voor de meeste literatuur in vaktijdschriften omtrent de 

neurologie van moraliteit (bvb. Greene et al., 2004). Ook in deze scriptie wordt dit aldus 

verondersteld. Deze stelling is nochtans niet zo makkelijk te begrijpen. Als mensen een moreel 

vermogen hebben, hoe verklaren we dan alle slechte eigenschappen?  Waarom is de aardbol dan ook 

schijnbaar overspoeld door oorlogen, herdenkingen aan oorlogen en daaruit voortkomende 

opwakkeringen van haatgevoelens, om maar één nieuwsitem te noemen? Waarom is het dan zo 

makkelijk om in gewone mensen het slechtste naar boven te halen, zoals niet alleen in de Holocaust 

gebeurde maar ook in de experimenten door Zimbardo en Milgram werd getoond?1  

                                                
1 Zimbardo voerde het befaamde Stanford Prison Experiment uit, waarin studenten in een gesimuleerde 
gevangenis werden gestopt. Sommigen kregen de rol van bewakers toebedeeld, anderen die van gedetineerden. 
Na zes dagen moest het experiment worden stopgezet omdat de ‘bewakers’ te sadistisch werden en de 
‘gedetineerden’ tekenen van extreme stress vertoonden (http://www.prisonexp.org/). 
Uit de eerste experimenten van Milgram bleek dat 67.5% van de proefpersonen bereid was fatale schokken toe te 
kennen aan een slachtoffer als een autoriteit hen hiertoe de opdracht gaf. Variaties op dit experiment werden 
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Dit dilemma komt ook naar voor in The science of good and evil. Hier beargumenteert Michael 

Shermer eerst dat moraliteit geëvolueerd is uit premorele sentimenten van onze hominide voorouders. 

Tijdens de 100 000 tot 10 000 jaar geleden dat wij in kleine stammen leefden, evolueerden daaruit dan 

onze morele sentimenten. Deze werden vervolgens vastgelegd in morele regels en principes. Het 

bekendste voorbeeld is wel de gulden regel, die sinds het eerste geschreven epos in ontelbare teksten 

over de hele wereld is opgedoken. In het daaropvolgende hoofdstuk daarentegen, geeft Shermer 

overtuigende voorbeelden die duidelijk maken hoe makkelijk wij tot slechte acties overgaan. Hij 

vermeldt uiteraard de experimenten van Milgram en van Zimbardo, en de holocaust. Dit zijn echter 

niet zomaar excessen van een industriële samenleving. De idee van de nobele wilde blijkt vooral een 

mythe. In tegenstelling tot wat velen graag zouden geloven, blijken oorlogen in primitieve 

gemeenschappen meer voor te komen dan in onze Europese cultuur, ook als men de 20e eeuw bekijkt. 

In primitieve gemeenschappen is ook een groter percentage van de sterfgevallen te wijten aan 

oorlogen. De edele wilde blijkt alleen maar een droom, een al te romantische mythe:  

 

In other words, centuries before and continents away from modern economies and 
technologies, and long before European White Males (dead or alive), humans consciously and 
systematically destroyed each other and their environments. (Shermer, 2004, p.101)  

 

Maar toch zijn er allerlei universeel menselijke kenmerken2 die een aangeboren moreel vermogen 

veronderstellen. De antropoloog Donald E. Brown registreerde 373 universele menselijke kenmerken, 

waarvan Shermer er 202 vindt die te maken hebben met moraliteit en religie. Het hebben van morele 

sentimenten is er één van, maar ook het onderscheiden van goed en kwaad, empathie, oordelen over 

anderen, taboes zoals incest, en nog vele andere eigenschappen (Shermer, 2004). 

 

Niet of wij ons moreel goed of moreel slecht gedragen is een typisch menselijke eigenschap, zo blijkt. 

Dat wij moreel zijn betekent niet dat wij van nature goed zijn, of dat sommigen van nature slecht zijn, 

neen: “[…] the line dividing good and evil cuts through the heart of every human being”(Shermer, 

p.103). Wat wordt dan precies bedoeld met de uitspraak dat de mens een moreel wezen is?  

 

                                                                                                                                                   
meermaals uitgevoerd, met gelijkaardige resultaten. Blass (1999) vond in een meta-analyse van dit soort 
‘obedience’ experimenten een percentage tussen 61% en 66% van de proefpersonen die tot het uiterste gingen. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Milgram_experiment). 
2 De antropoloog Donald E. Brown verzamelde ‘universele menselijke kenmerken’. Dit zijn ‘features of culture, 
society, language, behavior, and psyche for which there are no known exceptions to their existence in all 
ethnographically or historically recorded human societies. (http://cognet.mit.edu/MITECS/Entry/brown; 
geciteerd in Shermer, 2004, p.61). Aangezien culturen zeer variabel zijn, kan men veronderstellen dat deze 
kenmerken een evolutionaire en biologische basis hebben en aldus behoren tot een universele menselijke natuur.   
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Dat wij moreel zijn betekent dat wij daden en mensen beoordelen in termen van goed en kwaad. 

Niemand is van nature goed, zowel het beste als het slechtste gedrag kan in één mens naar boven 

worden gehaald. Maar ons morele vermogen bestaat daarin dat wij handelingen en personen 

categoriseren in termen van onvoorwaardelijk goed en kwaad. Shermer vat het als volgt samen: 

 

Now that we have dispensed with the myths of pure evil and pure good, with what are we left? 
What remains when we trip away the mythic fog that has for too long shrouded human nature 
is human behavior – the things people do. So, a final way to view the visage of humanity is to 
think about human behavior not as inherently good or evil, moral or immoral, but as actions 
that we like and actions that we do not like, as these actions may be provisionally defined and 
judged.  That is, in most circumstances, for most people certain behaviors most of the time are 
considered moral or immoral, and we reward and punish those actions accordingly. (Shermer, 
2004, p. 102)  

 

1.2 Waarom we dit moreel vermogen willen kennen 

 

Hoe zit dit moreel vermogen dan in elkaar? Oordelen wij volgens de gevolgen van een actie, of naar 

de acties zelf; zijn wij geneigd tot utilitaristisch denken of tot deontologisch denken? Is ons morele 

vermogen het hoogste rationele vermogen van de mens, of moeten wij het zoeken in de morele 

sentimenten? Zijn er universele morele oordelen? Een antwoord op deze vragen is van belang voor het 

samenleven van mensen, maar kan ook invloed hebben op normatieve en meta-ethische theorieën. 

 

Traditioneel wordt het normatieve domein strikt van het feitelijke domein gescheiden door Humes en 

Moores argumenten tegen de ‘naturalistic fallacy’. De laatste decennia echter zijn er in de ethiek 

stemmen opgegaan die deze ‘naturalistic fallacy’ zelf als een ‘fallacy’ beschouwen. Nieuwe 

naturalistische stromingen in de meta-ethiek zien empirische wetenschappen als continu met ethiek. 

Enerzijds zijn er trends die argumenteren dat morele oordelen even feitelijk zijn als empirische of 

theoretische wetenschappen, anderzijds wordt de objectiviteit van wetenschap in vraag gesteld 

(Darwall, Gibbard & Railton, 1992). Dit geeft aanleiding tot meta-ethische vragen die men tracht te 

beslechten aan de hand van empirische gegevens (bvb. Roskies, 2003), maar ook normen worden 

herzien in het licht van nieuwe, feitelijke gegevens.  

 

De pogingen van verscheidene auteurs om de juistheid van morele theorieën te laten afhangen van 

morele psychologie kan men in dit licht zien (Casebeer & Churchland, 2003; Haidt & Joseph, 2004; 

Casebeer, 2003; Greene, 2003). Zij beweren dat de juistheid van morele theorieën afhankelijk is van 

de manier waarop onze morele psychologie werkt: als onze morele psychologie meer overeenkomt 

met het mensbeeld van de deugdentheorie, dan moeten wij die verkiezen boven een Kantiaanse 

deontologie of een utilitaristische theorie. Als men ‘virtue theory’ als de normatieve ethiek van 
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Aristoteles beschouwt, kan men het volgende zeker lezen als een voorbeeld van deze sprong van ‘zijn’ 

naar ‘behoren’:  

 

Virtue theories would thus be improved if they took account of the kinds of virtues that ‘fit’ 
with the human mind, and the kinds that do not. (Haidt & Joseph, 2004) 

 

Een ander soortgelijk argument gaat dat het impliciete mensbeeld in een morele theorie empirisch 

plausibel moet zijn, opdat de theorie normatief juist kan zijn: 

 

One advantage of identifying the neural correlates of cognition is that it may allow us to 
eliminate certain moral theories as being psychologically and neurobiologically unrealistic. 
(Casebeer & Churchland, 2003, p.171) 

 

Er zijn minder abstracte argumenten waarom kennis over morele psychologie invloed kan hebben op 

ethiek, ook als men vasthoudt aan de scheiding tussen feiten en waarden. Zoals men bijvoorbeeld moet 

weten wat een gezicht is om gezichtsherkenning te bestuderen, zo moet men weten wat tot het morele 

domein behoort alvorens men de menselijke morele psychologie kan belichten. Nochtans zal het 

onderzoek naar morele psychologie meer duidelijkheid werpen op de omlijning van het concept 

‘moraliteit’. Zo kan een categorisch oordeel, gekruid door allerlei emoties, toch alle kenmerken blijken 

te hebben van een moreel oordeel. In weerwil van Kants morele theorie kunnen we dan stellen dat 

morele oordelen niet ontdaan hoeven zijn van alle sentimenten. Het domein van onderzoek evolueert 

aldus naarmate het onderzoek vordert: “theories and their domains co-evolve, informing one another, 

in many areas of the sciences.” (Casebeer & Churchland, 2003, p.171).  

 

Volgens Greene (2003) hangt de waarde die we aan onze morele intuïties hechten af van onze kennis 

over waar die intuïties vandaan komen. Het verschil tussen persoonlijke en onpersoonlijke morele 

dilemma’s toont bijvoorbeeld dat we voor morele situaties waarin we personen rechtstreeks kwetsen 

andere intuïties hebben dan voor morele situaties waarin we personen onrechtstreeks kwetsen.  

 

[…] needy people who are ‘up close and personal’ push our emotional buttons, whereas those 
who are out of sight languish out of mind.” (Greene, 2003, p. 849) 

 

Dit heeft een evolutionaire oorzaak, het is dus niet zo dat wij impliciet de genuanceerde structuur van 

morele verplichtingen begrijpen. Dit relativeert deze intuïties al, aldus Greeene. Daarbij zijn de meeste 

mensen van nature morele realisten, in contrast met esthetische anti-realisten. Dit kan ook moreel 

realisme dus verklaren: het is geen inzicht in de aard van morele waarheid maar een bijproduct van 

onze evolutionaire voorgeschiedenis. Eigenlijk trekt dit argument dan tegengestelde besluiten van 

auteurs als Casebeer. Waar zij onze natuurlijke denkwijze net zien als argument dat dit de juiste 
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denkwijze is, is het feit dat een denkwijze natuurlijk is voor Greene net een argument om haar te 

relativeren.  

 

Kennis over onze morele psychologie kan ook duidelijk maken welke morele normen en denkwijzen 

moeilijker ingang zullen vinden. Als we willen weten hoe we welke morele overtuigingen kunnen 

verspreiden, is het handig te weten hoe we dat best doen, en wat moeite zal kosten. 

 

As we come to understand ourselves better – who we are, and why we are the way we are – 
we will inevitably change ourselves in the process. (Greene, 2003, p. 850) 

 

Uiteindelijk heeft kennis over onze morele psychologie ook belang voor uiteenlopende zaken als 

maatschappelijke ordening en therapieën voor morele delinquenten, bovenop de gevolgen voor 

normen en meta-ethiek. Het is wel belangrijk op te merken dat die kennis blijkbaar tot tegengestelde 

conclusies kan leiden: enerzijds dat onze morele psychologie bepaalt hoe wij moeten denken, 

anderzijds dat zij net de morele waarde van onze overtuigingen relativeert. 

  

1.3 Het onderwerp en zijn geschiedenis: hoe zit onze morele psychologie in elkaar? 

 

In de loop van vele eeuwen is de mens op uiteenlopende manieren omschreven. De morele 

psychologie reflecteerde in zekere mate het algemeen heersende mensbeeld. Een punt van onenigheid 

over deze eeuwen heen is de mate waarin wij rationeel zijn (Haidt, 2001). Men kan stellen dat wij ons 

nu net bevrijden van het ophemelen van de gevoelloze rede.  

 

Van de verschillende filosofieën uit de oudheid beschouwden diegene die het meeste invloed hadden, 

emoties als het dierlijke, te controleren deel van onszelf. De mens werd voorgesteld als een redelijk 

wezen, dat pas optimaal functioneert in de mate dat het de eigen emoties onder controle heeft. Het 

lichaam is het graf van de ziel, schreef Plato. De mens moet zich boven de zinnelijke wereld 

verheffen, met behulp van het redelijke deel van de ziel. Onze ziel werkt pas op de juiste manier in de 

mate dat de rede controle heeft over de wil en de begeerte. Ook Aristoteles kenmerkte de mens als 

bovenal een redelijk wezen. De ethische deugden bestaan ook volgens deze filosoof in de heerschappij 

van de rede over de zinlijke driften. Als we, verder in de tijd, de stoïcijnen mogen geloven, zijn onze 

affecten altijd fout, wij moeten er daarom steeds strijd tegen voeren. Samen met het stoïcisme had 

Plato’s leer een blijvende invloed op het Christendom, ondermeer via de leer van Plotinus. In zijn 

neoplatonisch bouwwerk werd het ontstaan van de wereld beschreven als een trapsgewijs uitstralen 

van het hoogste wezen, het intellect. Het is het doel van de mens door ascese, rationele studie en 

meditatie terug te keren naar dit intellect.  
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De middeleeuwers namen die pessimistische mening omtrent affecten gretig over. Zij verbonden 

emoties met verlangens, en dat dan weer met zonde. Men zegt dat - in zijn voorkeur voor een ascetisch 

leven - Origenes3 zichzelf gecastreerd zou hebben. Het moet gezegd dat hij daar later toch anders over 

oordeelde. Tijdens de Renaissance gingen rationalistische denkers zoals Descartes, Spinoza en Leibniz 

voort in deze filosofische voorliefde voor de hogere rede. In het algemeen trachtten zij een filosofisch 

systeem te ontwerpen volgens de deductieve methode. Een voorbeeld is Spinoza’s ethica, een 

opeenvolging van stellingen, definities en bewijzen die samen een zeer coherente, zij het niet zo 

praktische, ethische theorie vormen.  

 

Na al dit rationalistische geweld bood het 18e-eeuwse Schotland even een verademing. Shaftesbury, 

Hutcheson, Hume and Smith pleitten allen voor een aangeboren morele zintuig dat deze keer zorgde 

voor morele sentimenten. Hume wou niet zozeer de rede negeren, als wel haar autonomie in vraag 

stellen. Zonder emoties kunnen wij geen keuzes maken, kennen wij geen waarden toe aan dingen in de 

wereld. De rede zorgt voor afleidingen, maar het zijn de emoties die ons uiteindelijk tot handelen en 

kiezen in staat stellen. Daarna echter kwam Kant op het toneel. In zijn morele psychologie was weer 

geen plaats voor emoties, integendeel. Een handelingsregel is, volgens Kant, pas moreel als ze door 

geen enkele emotie is ingegeven. Enkel een zuiver rationeel respect voor de vorm van de morele wet 

zorgt voor de motivatie tot handelen. Kant had veel meer invloed op moderne filosofen, en ware 

moraliteit wordt sindsdien eerder, en nog tot het einde van de 20e eeuw, als een rationele 

aangelegenheid beschouwd. 

 

Nochtans zag de psychologie even een opflakkering van een andere stem. Freud zag morele oordelen 

als gedreven door onbewuste gevoelens, en de behavioristen beschouwden rationeel denken als een 

epifenomeen op moreel gedrag. Maar daarna was er Kohlberg om de heerschappij van de rede te 

herbevestigen. Zijn morele ontwikkelingsmodel was een onderbouwde aanval op emotivistische 

theorieën (Haidt, 2001). Ook in de huidige morele psychologie is het niet moeilijk modellen te vinden 

die in zijn lijn verder werken. Affectieve componenten van moreel redeneren worden nog dikwijls 

genegeerd of hoogstens als mogelijke input van het eigenlijke rationele denkproces gezien (bvb. 

Palmer, 2005). Nochtans breekt een andere groep zich los, die een geheel eigen beeld van morele 

psychologie schetst. Dankzij een hernieuwde interesse voor emoties en gevoelens ontstaan 

psychologische theorieën over moraliteit die zich meer aan de zijde van de emotivisten scharen. 

 

                                                
3 Origenes (185-254) was een kerkvader en één van de eersten die de onderneming aanging het Christendom 
intellectueel te beschrijven.  Hij was beïnvloed door het Platonisme en het Stoïcisme (Kenny, 2004). 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Origenes) 
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Sinds de jaren negentig van vorige eeuw duiken boeken en artikels op die het gevoelsleven 

wetenschappelijk onderzoeken. Daarbij wordt het belang van emoties meer en meer erkend, niet alleen 

voor ons welzijn maar ook voor vele cognitieve processen die vroeger als zuiver redelijk werden 

voorgesteld. Zo argumenteert Damasio in Descartes’ Error (Damasio, 1994) dat emoties en gevoelens 

onmisbaar zijn voor persoonlijke en sociale beslissingen en het uitvoeren van coherente 

levensplannen. Aan de hand van patiënten met bepaalde hersenbeschadigingen kwam hij tot het 

inzicht dat zuiver rationele mensen, dus met een vervlakt gevoelsleven, tot bepaalde essentieel 

menselijke vaardigheden niet meer in staat zijn. Zowel het gedijen in een sociale en morele omgeving, 

als het volgen van een persoonlijk levensplan, blijkt afhankelijk te zijn van een goed werkend 

emotioneel leven. Amper emoties hebben blijkt minstens even erg als een totaal gebrek aan controle 

over emoties.  

 

Ook de evolutiepsychologie zorgde voor een erkenning van de mens als lichamelijk en minder 

rationeel wezen. Door het principe van evolutie door natuurlijke selectie door te trekken tot menselijk 

gedrag, kwam men tot de overtuiging dat vele handelingen eerder door hun oeroude 

overlevingsfuncties te verklaren zijn dan door een proces van rationele berekeningen. Emoties 

evolueerden omdat ze, in plaats van hindernissen voor het denken, essentieel waren voor de overleving 

van onze voorouders (Evans, 2001).  

 

Niet alleen werd het belang van emoties lange tijd onderschat. In de psychologie en neurologie werden 

zij ook genegeerd omdat ze te subjectief zouden zijn, en daarom niet wetenschappelijk onderzoekbaar. 

Damasio evenwel maakt een onderscheid tussen emoties en gevoelens (Damasio, 1994). Daar waar 

gevoelens inderdaad subjectieve gewaarwordingen van emoties zijn, zijn emoties de chemische en 

neurale reacties in het lichaam en het brein op een emotioneel competente stimulus (Damasio, 2001). 

Zij zijn dikwijls wèl met het blote oog zichtbaar, in de vorm van bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen, 

maar ze kunnen ook meetbaar zijn met psychofysiologische en neurofysiologische apparatuur, 

bijvoorbeeld in de vorm van huidgeleidingsreacties4. Daar komt ook bij dat de laatste decennia een 

ongekende ontwikkeling plaats vond van hersenscantechnieken. Dit wil niet zeggen dat het nu gewoon 

een kwestie van meten is. De resolutie die kan bereikt worden is vaak nog steeds te laag om onze 

vermogens tot op het functionele niveau in kaart te brengen. Maar ontwikkelingen zetten zich voort. 

Het brein kan steeds gedetailleerder worden onderzocht, zowel structureel als functioneel.  

 

                                                
4 De verandering in elektrische geleiding van de huid wordt gemeten om de opwekking van emoties bij een 
proefpersoon af te leiden. Als we een emotie hebben, gaan de zweetklieren van de huid meer vocht afscheiden. 
Dit verkleint de elektrische weerstand van de huid. Die weerstand kan worden gemeten door stroom te laten 
lopen tussen twee punten op de huid. 
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Dit opent natuurlijk nieuwe mogelijkheden om onze morele psychologie verder te verkennen. Er 

bestaat ondertussen een uitgebreid en vrij succesvol onderzoeksdomein naar de neurologie van de 

moraal. Zowel de morele emoties als meer “cognitieve”5 processen - zoals Theory of Mind (ToM), het 

vermogen zich in een ander te verplaatsen - worden in kaart gebracht. Het blijkt dat op moreel 

‘affectloos’ redeneren nog het moeilijkst vat is te krijgen (Casebeer, 2003). De vernieuwde interesse 

voor affecten werkt daarbij inspirerend: Humes morele sentimenten genieten meer en meer aandacht 

als belangrijke factoren voor ons vermogen tot moraliteit. Er bestaat ook eindelijk de durf te 

veronderstellen dat veel van ons dagelijks moreel oordelen niet is gebaseerd op “cognitie”, maar 

eerder affectief of intuïtief van aard is. Zo blijken affectieve reacties op bepaalde handelingen morele 

oordelen beter te voorspellen dan beweringen over de schadelijke gevolgen. Haidt (2001) stelde 

hiervoor een nieuw verklaringsmodel op dat impliceert dat moreel redeneren grotendeels een post-hoc 

affaire is, en slechts zelden de oorzaak van onze morele besluiten. Greene et al. (2004) trachten 

ondertussen beide visies te integreren, door experimenten te ontwerpen die erop gericht zijn zowel 

affectieve als rationele aspecten van moreel oordelen vast te pinnen. Al zijn de resultaten van 

onderzoek niet altijd even eenduidig6, langzamerhand ontstaat toch een veelomvattend beeld van de 

neurologische basis van onze morele psychologie.  

 

Gezien deze voorgeschiedenis is het niet verwonderlijk dat de vraag naar onze morele psychologie 

dikwijls wordt gesteld in termen van rationalisme versus sentimentalisme. Daarbij wordt veelal een 

sentimentalistische psychologie verdedigd ten nadele van de rationalistische visie. Dit heeft zo zijn 

gevolgen voor concepten die in het rationalistische mensbeeld goed omschreven waren, zoals 

autonomie. Een rationeel individu oordeelt en handelt naar rationele maatstaven, maar nu blijken wij 

als sentimentele individuen over het algemeen te oordelen en handelen zoals onze emoties ons 

ingeven. Een andere manier om de verandering in mensbeeld te kaderen is door het verschil duidelijk 

te maken tussen controleerbare, bewuste denkprocessen en automatische, niet controleerbare en 

onbewuste denkprocessen (Haidt, 2001). Een rationeel individu heeft controle over de processen die 

aanzetten tot handelen en oordelen, en is daarom autonoom. Een sentimenteel individu heeft geen 

controle over deze processen en kan daarom niet beslissen over de eigen handelingen en oordelen. 

Hume loste dit probleem op door te stellen dat onze morele emoties ook de juiste emoties waren. 

Vanuit een evolutionair oogpunt valt dit echter te betwijfelen. Onze emoties zijn ons niet ingegeven 

door een goddelijke of anderen morele autoriteit. Neen, ze ontstonden om te overleven en zo veel 

                                                
5 De term ‘cognitief’ wordt op twee verschillende manieren gebruikt: soms om informatie verwerkende 
processen in het algemeen te beschrijven, soms om enkel die processen te beschrijven waarbij geen emoties of 
affecten te pas komen. In navolging van Greene et al (2004) gebruik ik “cognitief” met aanhalingstekens in het 
geval ik het woord in de laatse betekenis gebruik. 
6 Sommige resultaten gaan om waarschijnlijkheden. Als een gelijkaardige neurologische structuur in de meeste 
gevallen tot altruïstisch gedrag leidt, maar in twee personen niet, roept dit natuurlijk vragen op over het 
oorzakelijk verband tussen beiden. Ook zijn lang niet alle onderzoeksresultaten gerepliceerd. (Verplaetse, 2006) 
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mogelijk nakomelingen te produceren, wat toevallig best lukte als we in groep leefden en 

samenwerkten. Niet alleen komt dit niet overeen met wat we gewoonlijk onder moreel juist verstaan, 

ook zijn de omstandigheden veranderd waardoor onze geëvolueerde sentimenten lang niet meer 

optimaal zijn. Vandaar de nood aan één of andere vorm van morele autonomie. Aangezien een 

Kantiaanse, rationele autonomie niet meer compatibel is met ons mensbeeld, zijn hiervoor andere 

concepties nodig. Maar wat is nog mogelijk, als het overdenken van de juiste stap geen effect heeft op 

oordelen en handelingen?  

 

In de loop van deze scriptie zal blijken dat binnen een sentimentalistische visie hierop verschillende 

antwoorden worden gegeven. Er zijn twee filosofische morele mensbeelden die passen binnen het 

zojuist geschetste beeld. Aristoteles meent dat stabiele karaktereigenschappen –deugden – kunnen 

worden gevormd in de loop van een mensenleven. Nietzsche daarentegen stelt dat zowel onze 

overtuigingen als onze handelingen bij de geboorte vastliggen (Knobe & Leiter, 2007).  

 

In deze scriptie is het aldus de bedoeling te onderzoeken hoe onze morele psychologie in elkaar zit, en 

wat daarvan de gevolgen zijn voor een vorm van morele autonomie. Ik ga er daarbij niet van uit dat de 

natuur van ons moreel vermogen zegt wat juist en fout is, maar wel duidelijk maakt wat haalbaar is, en 

op welke manier. Er zijn dus twee vragen die worden gesteld: 

 

1. Is onze morele psychologie meer vergelijkbaar met een Kantiaanse –rationalistische- morele 

psychologie of ligt een sentimentalistische morele psychologie dichter bij de feiten? Kan men 

spreken van rationele en emotionele elementen die samen bijdragen aan moreel vermogen? 

2. Dat onze morele psychologie ook geworteld is in een menselijke natuur, legt beperkingen 

vast. Zijn morele oordelen en handelingen volledig bepaald door snelle, oncontroleerbare 

emotionele processen. Op welke manier kunnen we deze oordelen en handelen dan nog 

beïnvloeden?  

 

1.4 Methode  

 

Voor deze scriptie ga ik te rade bij wetenschappelijke literatuur, en filosofische literatuur die recent 

onderzoek interpreteert in termen van rationalisme en sentimentalisme. Allereerst wil ik weten hoe 

onze morele psychologie in elkaar zit. Om te beginnen worden de bestaande mogelijkheden en hun 

problemen opgeworpen. Zij baseren zich op empirische gegevens, maar blijven abstract, soms vaag en 

laten enkele moeilijke vragen open. Hoe morele cognitie concreet in elkaar zit, en de mate waarin 

emoties en rede van elkaar gescheiden kunnen worden, blijft bijvoorbeeld een open vraag. Er zijn twee 
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benaderingen waarop dit kan worden onderzocht. Allereerst is er de ultimate benadering, die op zoek 

gaat naar de evolutionair gevormde adaptaties. De evolutionaire psychologie zoekt de functies in het 

brein die optimaal gedrag mogelijk maken. Hiervoor gaat zij op zoek naar eigenschappen die bij zowel 

bij ons als bij onze verwanten in meer of mindere mate voorkomen. Ook eigenschappen die in alle 

menselijke culturen voorkomen, worden gezocht. Tevens stelt zij voor welke soorten adaptaties men 

in theorie kan verwachten vanuit de idee van evolutie.  

 

Ten tweede is er de proximate benadering. Hiervoor zal ik de onderzoeken naar de neurologische basis 

van moraliteit bestuderen. Daarin worden allerlei ‘labotaken’, die geacht worden bouwstenen van 

morele denkprocessen te activeren, uitgetest op proefpersonen. De hersendelen die ‘oplichten’ tijdens 

het uitvoeren van de taak worden dan in verband gebracht met de voor moraliteit relevante functie en 

met de andere veronderstelde functies van deze breinregio (bvb. Greene & Haidt, 2002). Deze functies 

komen veelal uit theoretische modellen van de werking van de geest, dus uit de cognitieve 

psychologie. Naar welke neurologische patronen wordt gezocht hangt veelal af van deze cognitieve 

modellen, maar natuurlijk ook van vooraf uitgevoerde neurologische studies. Opdat men niet enkel het 

brein in kaart zou brengen, maar ook functionele structuren omlijnt, is het aangewezen dat de 

neurologie zich laat inspireren door de cognitieve psychologie. Opdat cognitieve modellen geen leven 

op zich gaan leiden, los van enig raakpunt met de realiteit, dus een wisselwerking tussen cognitieve 

psychologie en neurologie zeer aangewezen. 

 

Ook zou er een wisselwerking moeten zijn tussen een proximate en een ultimate benadering. De 

evolutionaire psychologie biedt een kader waarbinnen neurologen en psychologen meest efficiënt 

kunnen zoeken. De neurologie en cognitieve psychologie daarentegen vinden functies in het brein, 

waarvoor een evolutionaire verklaring moet worden gevonden, wil zij een adaptatie zijn. Die 

wisselwerking is er nog niet altijd. In deze scriptie worden beide benaderingen vooreerst elk in een 

ander hoofdstuk behandeld, en wordt de link gemaakt waar mogelijk.  

 

Bovendien kan een wisselwerking tussen filosofie en wetenschap ook meer vruchten afwerpen dan 

wanneer deze disciplines op hun eiland blijven. Om te beginnen worden de functies van breinregio’s 

door filosofen dikwijls uitgedrukt in termen van emotie versus hogere rede. Alhoewel deze strikte 

tweedeling waarschijnlijk een oversimplificatie is (Damasio, 1994), biedt het toch een manier om orde 

te scheppen in de verschillende waarnemingen. Maar er zijn zeer vele functies van breinregio’s, die 

niet allemaal duidelijk onder ‘emotie’ of ‘ratio’ worden geplaatst. Er blijken ook gradaties te zijn 

tussen de emotionele lading van functies. Het is niet meteen duidelijk of de filosofische kaders 

adequaat zijn voor de processen die zij beschrijven. Daarentegen brengt een wetenschappelijke 

benadering op zich ook nog niet direct soelaas. Het opsommen van een wirwar van breinregio’s en 
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hun functies bevordert niet erg de begrijpelijkheid. Ook de evolutionaire psychologie stelt soorten 

modules voor die weinig voeling hebben met filosofische en alledaagse psychologische termen. Deze 

laatste kunnen tot een beter begrip leiden van wat er aan de gang is, maar misschien moeten zij naar 

aanleiding van breinonderzoek grondig worden herzien. Indien men onze morele psychologie kan 

vergelijken met een reeds gekend mensbeeld, wordt de zaak al wat duidelijker. Het is evenwel 

mogelijk dat de termen uit deze theorieën niet geschikt zijn om functies van hersendelen te 

beschrijven. Evenzo kan het zijn dat onze morele psychologie niet zomaar aan één mensbeeld is te 

linken, maar een vermenging is van meerdere mensbeelden. Dit alles kan pas duidelijk worden als 

men begint te werken vanuit de theorieën en concepten die men heeft.  

 

Een groot deel van de gebruikte literatuur bestaat uit wetenschappelijk onderzoek naar de neurologie 

van moraliteit. Verplaetse (2006) onderscheidt vier invalshoeken waaronder men dit hedendaagse 

onderzoek kan verdelen. In de sociaal-cognitieve psychologie focust men zich op meer algemene 

sociale vaardigheden, zoals ToM en empathie. In de neuropsychiatrie is men vooral op zoek naar het 

immorele brein. Door te achterhalen welke breindefecten systematisch correleren met welke 

antisociale gedragingen, kan men trachten af te leiden welke breinfuncties noodzakelijk betrokken zijn 

in het tot stand komen van moreel gedrag. De stoornissen psychopatie en autisme worden regelmatig 

gebruikt om filosofische beweringen te staven over onze morele psychologie. Zo menen zowel 

rationalisten als sentimentalisten dat psychopaten hun positie plausibel maken. Autisme wordt dan 

weer iets minder aangehaald, maar zij spelen een grote rol in de verdediging van een Kantiaanse 

moraliteit. Zij maken dan ook het grootste deel uit van het deel over de neurologie van moraliteit. 

Voor gegevens over het morele brein ga ik te rade bij de twee overige domeinen: moraalpsychologie 

en gedragseconomie. De eerste doen onderzoek naar wat in het brein gebeurt bij allerlei moreel 

geladen cognitieve processen, de tweede groep onderzoekt waarom mensen soms voor samenwerken 

kiezen, en niet steeds handelen volgens economisch-rationele motieven. 

 

1.5 Indeling 

 

Er zijn verschillende theorieën over de psychologie van morele actoren. In het tweede hoofdstuk zet ik 

de verschillende filosofische modellen hieromtrent uiteen. De auteurs zijn zeker niet allemaal 

filosofen, maar ik plaats hun theorieën toch binnen de filosofie omdat zij uitgaan van filosofische 

debat tussen rationalisme en sentimentalisme. Twee versies ter verdediging van een rationalisme 

worden besproken, en twee versies van een sentimentalisme. Daarna komt het sociaal-intuïtionistische 

model van Haidt (2001). Hoewel dit binnen een sentimentalistische visie kan worden geplaatst, 

behandel ik het apart omdat het nieuwe vragen en mogelijkheden oproept. Vooral Haidt (2001) stelt de 
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vraag naar de mogelijkheid tot beïnvloeden van onze morele intuïties en geeft voorbeelden hoe dit kan 

gebeuren; maar bestaan er empirische gegevens die deze mogelijkheid aantonen? Alle auteurs in dit 

hoofdstuk doen een beroep op empirische data, maar zij komen tot verschillende conclusies. Hoe kan 

men dit verklaren? Ik geef tevens aan welk model mijns inziens het meest plausibel is, gegeven de 

data die zij naar voor brengen. Het volgende hoofdstuk behandelt onderzoek naar moraliteit in de 

evolutionaire psychologie. Deze discipline vertaalt de zoektocht naar sentimenten versus rationaliteit 

in de vraag naar de vorm van modules die moraliteit mogelijk maken. Emoties krijgen de 

veronderstelde rol van motivaties tot handelen en oordelen. Onze geëvolueerde morele cognitie zou 

dus vooral emotioneel van aard zijn. Hoofdstuk vier laat evenwel een kleurrijker palet zien. Zowel 

“cognitie” als emotie vindt men aan het werk in een brein dat morele dilemma’s en beweringen 

verwerkt. Nochtans wijzen persoonlijkheidsstoornissen vooral in de richting van emotionele 

cognitieve processen als noodzakelijk voor moreel functioneren. Maar hier blijkt dat vele processen 

die voorheen onder “cognitie” werden gerangschikt ook niet gespeend zijn van emoties. Kán men 

überhaupt spreken van deze tweedeling? Daarbij blijkt dat morele cognitie een zeer dynamisch 

gegeven is, waarbij verschillende functies tegen elkaar inwerken. Hoe wordt beslist welk proces de 

voorrang krijgt? In de discussie wordt verder ingegaan op deze vragen. Vooreerst bespreek ik de 

waarde van Haidts sociaal-intuïtionistische model, in het licht van hoofdstuk drie en vier. Vooral de 

vraag naar de beste omschrijving van onze morele psychologie duikt hier op. Daarna stel ik de vraag 

hoe morele autonomie moet worden gedacht. Gaat het om sociale beïnvloeding? Hoe gaat dat dan 

concreet in zijn werk? Of moeten andere mechanismen worden gevonden, zoals opvoeding of 

oefening? Ik zal argumenteren dat morele autonomie neerkomt op het gebruiken van de disposities, 

emoties, of intuïties die je hebt, eerder dan ze te veranderen. De vraag is hoe de juiste intuïties op het 

juiste moment te activeren. De discussie geeft tevens een samenvatting en besluiten van het geheel. 
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2 Filosofische modellen 

 

 

There has been a controversy started of late, much better worth examination, concerning the 
general foundation of Morals; whether they be derived from Reason, of from Sentiment; 
whether we attain the knowledge of them by a chain of argument and induction, or by an 
immediate feeling and finer internal sense; whether, like all sound judgement of truth and 
falsehood, they should be the same to every rational intelligent being; or whether, like the 
perception of beauty and deformity, they be founded entirely on the particular fabric and 
constitution of the human species. 

    

Hume, 1777. An enquiry concerning the principals of Morals7 

 

 

De discussie over de fundamenten van moraliteit is al eens gevoerd. Maar er zijn nieuwe gegevens en 

onderzoekstechnieken die het de moeite waard maken de kwestie weer boven te halen. In dit 

hoofdstuk is het de bedoeling de verschillende standpunten in het filosofische debat voor te stellen en 

te bediscussiëren. Ik koppel ze aan de filosofen waar zij hun inspiratie van halen. Eerst ga ik in op 

twee rationalistische modellen, en Kants uiteenzetting van een morele psychologie. Daarna bespreek 

ik drie sentimentalistische modellen, die zich op Humes erfenis beroepen. Het derde van deze 

sentimentalistische modellen krijgt een aparte plaats, en wordt gekoppeld aan de morele theorieën van 

Aristoteles en Nietzsche.  

 

2.1 De rationalistische traditie verdedigd 

 

Autisten en psychopaten spreken tot de verbeelding. Hun gedrag lijkt er op te wijzen dat normaal 

moreel gedrag niet binnen hun kunnen ligt, eerder dan dat ze niet willen. Een psychologische 

verklaring voor dit gedrag is daarom een aanwijzing voor wat noodzakelijk is om een moreel 

vermogen te bezitten. Anderen opperen dat autisten net een zuivere vorm van moraliteit vertonen, in 

tegenstelling tot gewone mensen die wel goed kunnen manipuleren, liegen en bedriegen. Kennett 

(2002) en Maibom (2005) stellen op basis van deze persoonlijkheidsstoornissen dat een 

rationalistische morele psychologie even plausibel is als een sentimentalistisch psychologisch model. 

De inspiratie halen ze bij Kants beschrijving van de aard van moraliteit. Daarom ga ik, voordat ik hun 

argumenten uiteenzet, in op de relevante kenmerken van een Kantiaanse moraliteit, zoals die in de 

Kritiek van de praktische rede wordt beschreven. Vervolgens bespreek ik Kennetts en Maiboms 

                                                
7 http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/gutbook/lookup?num=4320 
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model. Tenslotte volgt een korte discussie van hun bevindingen. Maar laten we eerst even duidelijk 

maken hoe het gedrag van psychopaten en autisten er uitziet, waardoor hen deze interesse te beurt valt.  

 

2.1.1 Psychopatie 

 

Psychopatie is een persoonlijkheidsstoornis die behalve sociale oorzaken grotendeels een genetische 

oorsprong heeft (Blair et al., 2006; Hare, 2003, p.36). Psychopaten kenmerken zich door een 

verhoogde agressie in hun gedrag, en een emotionele disfunctie die volgens Blair et al. (2006) aan de 

wortel ligt van deze stoornis. Bij de biologische oorzaak hoort evenwel een kanttekening. Hoewel 

agressie voor 44% tot 72% erfelijk zou zijn (Blair et al., 2006), betekent dit niet noodzakelijk dat er 

een directe genetische oorzaak is voor agressief gedrag. Andere factoren zijn nodig om dit tot 

ontwikkeling te laten komen. Wel kan een bepaalde genetische opmaak de waarschijnlijkheid 

verhogen dat een individu makkelijker antisociale strategieën aanleert om iets te bereiken dan andere 

mensen, en dat antisociale strategieën makkelijker worden aangeleerd – of moeilijker worden 

afgeleerd - dan andere strategieën (Blair, 1995; Blair et al., 2006). Die strategieën vereisen immers dat 

men zich manoeuvreert doorheen situaties waar meerdere emotioneel relevante stimuli een werkzame 

afschrikking zijn voor normale mensen. Deze stimuli hebben echter niet zulk effect op psychopaten, 

door hun onvermogen emotionele stimuli als zodanig te ervaren. Op die manier ligt de genetische 

basis aan de wortel van de emotionele defecten van psychopaten, en draagt het op die manier bij tot 

het makkelijker aanleren van antisociale strategieën. Blair et al. (2006) verwijzen naar drie recente 

studies die deze hypothese ondersteunen (Bloningen et al., 2003; Bloningen et al., 2005; Viding et al., 

2005).  

 

Er zijn meerdere antisociale en gewelddadige persoonlijkheidsstoornissen, die dikwijls in één adem 

worden genoemd met psychopatie. De DSM-IV vermeldt ‘conduct disorder’ (CD) en ‘antisocial 

personality disorder’ (ASPD). Beiden worden gediagnosticeerd op basis van hun gedrag. CD is dan in 

feite de kindervorm van ASPD. Er bestaat ook ‘acquired sociopathy’(AS), en ‘sociopathic disorder’ 

(SD); SD is een diagnose die in de DSM-III voorkomt en ASPD anticipeert. AS karakteriseert 

personen die na laesies van de orbitofrontale cortex aan SD lijden (Blair, 2006). Vooral AS wordt 

dikwijls gelijkgesteld met psychopatie, maar recentere studies wijzen uit dat verschillen in gedrag en 

hersenbeschadiging toch op een verschillende aandoening wijzen. Ook aan CD en ASPD wordt 

psychopatie dikwijls gelijkgesteld, maar meer waarschijnlijk vormen psychopaten een homogene en 

afgebakende subgroep binnen deze twee stoornissen. Volwassen psychopaten worden 

gediagnosticeerd met de Psychopathy Checklist (PCL, Hare, 1991)– en meer recent met de 

Psychopathy Checklist Revised (PCL-R, Hare, 1991).Kinderen mogen om ethische redenen niet met 
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psychopatie worden gediagnosticeerd, maar psychopatische kenmerken bij kinderen kunnen wel 

worden onderzocht met behulp van de psychopathy screening devise (PSD, Frick & Hare, 2001). 

Volgens deze criteria ligt de prevalentie van psychopatie in de grootteorde van 1% (Ogloff, 2006). 

Zijn dit stuk voor stuk voorbeelden van amoraliteit? Waaraan is dat dan te wijten? Ik ga eerst even 

dieper in op het gedrag van psychopaten om de eerste vraag te beantwoorden. 

 

Dat er een homogene, afgebakende groep mensen bestaat die vooral eigenaardigheden vertonen als het 

om moraliteit gaat, maar in andere gevallen volstrekt normaal lijken, wordt al lang vermoed. De 

stoornis van deze mensen werd door de Engelse psychiater James Pritchard, in 1835, dan ook ‘moral 

insanity’ gedoopt (Cleckley, 1988, p.226). Hervey Cleckley, één van de eerste onderzoekers die ons 

een systematische beschrijving achterliet van het fenomeen, spreekt van een paradox:  

 

A man who is sane by the standards of psychiatry, aware of all the facts which we ourselves 
recognize, and free from delusions but who conducts himself in a way quite as absurd as many 
of the psychotic becomes another problem altogether. The observer is confronted with a 
paradox within the already baffling domain of mental disorder. (Cleckley, 1988, p.367) 

 

We worden geconfronteerd met mensen die, volgens Cleckley’s beschrijving, op het eerste zicht 

volledig normaal zijn: ze vertonen een “mask of sanity”. Dit is des te opmerkelijk, aangezien bij alle 

andere klinische stoornissen, er wel een verandering in redeneerprocessen of persoonlijkheid optreedt 

ten opzichte van normale personen. Dit lijkt bij psychopaten niet zo te zijn. Maar in één ding is de 

psychopaat eigenaardig: hij of zij overtreedt voortdurend regels die andere mensen ‘als vanzelf’ 

opvolgen. Dat wil niet zeggen dat dit zeer bewust gebeurd, in het besef dat er een regel was. Het wil 

ook niet zeggen dat zij altijd net doen wat tegen ongeschreven regels ingaat. Het hoeven trouwens ook 

geen zware overtredingen te zijn. Cleckley geeft verschillende zeer levendige voorbeelden. Zo is er het 

verhaal van Roberta (Cleckley, 1988, p.46-55), een zeer behulpzaam en lief meisje dat desondanks, 

steeds opnieuw en zonder enig spoor na te laten ofwel van huis, ofwel van haar job verdwijnt. De 

excuses waren steeds zeer triviaal – Ze gaf bijvoorbeeld als reden dat ze een meisje op haar school een 

beetje snobistisch vond. Daarbij vertoonde ze geen enkel gevoel van schaamte of besef van wat ze 

haar omgeving aandeed. Nadat ze haar spannende wedervaren had verteld tegen Cleckley, gaf ze hem 

op als referentie telkens ze een nieuwe job op het oog had. In haar aanbevelingsbrief klonk dan elke 

keer hetzelfde verhaal van een verloren schaap dat nu de juiste weg had gevonden. 

 

Het gedrag van psychopaten hoeft dus niet heel erg kwaadaardig te zijn. Maar psychopaten vertonen 

wel een reeks symptomen die doen vermoeden dat er iets schort aan hun morele vermogens.8 Naast 

                                                
8 Een lijst en een beschrijving van de symptomen vindt men ook op www.partnermishandeling.nl 
(>documentatie >checklist psychopaten) 
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hun duidelijke criminele en antisociale gedrag zijn er immers ook persoonlijkheidskenmerken. Deze 

blijven ze hun hele leven behouden, waarbij geen therapie, opvoeding of straf lijkt te baten. 

Voorbeelden van symptomen zijn: glad en oppervlakkig, egocentrisch en met een opgeblazen gevoel 

van eigenwaarde, een gebrek aan berouw of schuldgevoel, een gebrek aan empathie, leugenachtig en 

manipulatief (Hare, 2003, p.75-90). Er ontbreekt iets, zoveel is duidelijk. Zowel door Hare (1999, 

p.97-98) als door Cleckley wordt het aan een emotioneel gebrek toegeschreven: 

 

He cannot be taught awareness of significance which he fails to feel. He can learn to use the 
ordinary words and, if he is very clever, even extraordinarily vivid and eloquent words which 
signify these matters to other people. He will also learn to reproduce appropriately all the 
pantomime of feeling, but, as Sherrington said of the decerebrated animal, the feeling itself 
does not come to pass. (Cleckley, 1988, p.374) 

 

Over het algemeen vertoont het gedrag van psychopaten ook een verhoogde graad van agressie. In 

tegenstelling tot andere gewelddadige persoonlijkheidsstoornissen is bij psychopatie niet alleen de 

frequentie van reactieve agressie verhoogd, maar ook de instrumentele (doelgerichte) agressie (Blair et 

al., 2006; 2003). Men kan bovendien een onderscheid maken tussen succesvolle en niet-succesvolle 

psychopaten (Raine, et al., 2005). Waar de eerste groep er zeer goed in slaagt uit de handen van het 

gerecht te blijven, loopt de tweede groep steeds opnieuw tegen de lamp. De eerste groep heeft 

nochtans dezelfde gevoelloze gedragskenmerken en gaat zich eveneens te buiten aan agressief en 

‘gewetenloos’ gedrag. Waar de tweede groep ook zichzelf in nesten werkt door hun impulsiviteit, is 

dit niet het geval voor de succesvolle psychopaten. Zij zijn dus voornamelijk, gevaarlijk voor anderen, 

maar op een onopvallende, geslepen manier.  

 

De amoraliteit van psychopaten is ook institutioneel merkbaar. In gevangenissen ligt de frequentie aan 

psychopaten veel hoger dan daar buiten: gemiddeld bestaat circa 20% van alle mannelijke en 

vrouwelijke gedetineerden uit psychopaten. Zij zijn daarbij verantwoordelijk voor meer dan de helft 

van alle ernstige misdrijven die worden gepleegd (Hare, 2003, p.108). Als er zo ’n grote groep 

individuen bestaat die zich in vele opzichten amoreel gedragen, waaraan is die ‘morele 

krankzinnigheid’ (Pritchard, 1835) dan te wijten? Van belang in deze context is dat de diagnose van 

psychopatie niet alleen gebeurt op basis van gedragskenmerken, maar ook op basis van emotionele 

eigenschappen, zoals een gebrek aan schuldgevoel en emotionele oppervlakkigheid. Een gebrek in de 

emotionele huishouding is dus al vervat in de diagnose van psychopatie. Daarbij wordt dit zowel door 

Blair (2006) als door Hare (1999) en Cleckley (1988) naar voor geschoven als de oorzaak van het 

vreemde gedrag. De meest populaire verklaring is dus nog steeds een deficit in de emotionele 

huishouding. Maibom zal daarentegen stellen dat een rationalistische verklaring even plausibel is. 

Nochtans, zelfs op basis van alleen de data die zei aanhaalt, kunnen we, zoals in de discussie duidelijk 

wordt, hier al vraagtekens bij plaatsen. Maar eerst moet ik iets over autisme zeggen.  
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2.1.2 Autisme 

 

Ook de diagnose van autisme en aanverwante stoornissen is meer en meer gestandaardiseerd. Er zijn 

meerdere instrumenten ter diagnose, maar zij komen goed met elkaar en met de DSM-IV overeen. 

Sinds het begin van de jaren negentig worden studies ook meestal uitgevoerd met de hulp van een 

standaard diagnose, waardoor vergelijking makkelijker wordt. Minpunt is wel dat wat familiaal wordt 

doorgegeven, een zeer breed fenotype heeft, waardoor ook personen die niet aan de standaard criteria 

voldoen, toch autistisch kunnen zijn of een aan autisme gerelateerde stoornis hebben. Om deze 

groepen samen te bespreken spreekt men van ASD, dat zowel autisme als goed functionerende 

individuen met autisme en personen met het syndroom van Asperger omvat. De laatste twee 

categorieën omvatten mogelijk dezelfde stoornis; ze kunnen daarom samen worden gelabeld als goed 

functionerende personen met ASD (Piggot et al., 2004). De frequentie van diagnose kent een sterke 

stijging: vóór de jaren negentig werd gesproken van een prevalentie van 4,4 gevallen van autisme per 

10 000, daarna van 12,7 gevallen per 10 000 (Volkmar et al., 2004). Voor ASD zou de prevalentie 

echter op 34 tot 60 per 10 000 liggen (Fombonne, 2003).  

 

In deze scriptie zal ik ook gebruik maken van de aanduiding ASD, hoewel sommige autisten een te 

grote mentale achterstand hebben opdat de vraag of zij morele actoren zijn van toepassing is. Als het 

over mensen met ASD gaat, zal ik voor het gemak wel eens “autisten” gebruiken (tussen 

aanhalingstekens); hiermee verwijs ik eveneens naar de brede betekenis. Ik maak geen onderscheid 

tussen de verschillende gradaties, om praktische redenen. Ten eerste betreffen de meeste aangehaalde 

studies goed functionerende personen met ASD, of mensen met Asperger. Beide aandoeningen kunnen 

om verschillende redenen aan elkaar gelijk worden gesteld. Dikwijls betreffen de 

gedragsbeschrijvingen bijvoorbeeld individuen waarvan niet kan gezegd worden of ze al dan niet 

Asperger hebben dan wel autisme. Soms is de diagnose wel duidelijk, maar de diagnostische criteria in 

de DSM-IV sluiten de mogelijkheid van Asperger al op voorhand uit als voorheen autisme werd 

vastgesteld (Volkmar et al., 2004). Het wordt gezegd dat het daardoor logisch onmogelijk is iemand 

met Asperger te diagnosticeren volgens de DSM-IV (Frith, 2004). Nochtans zijn tot nu toe zijn geen 

verschillen gevonden in de cognitieve karakteristieken van goed functionerende individuen met 

autisme, en personen met het syndroom van Asperger (Frith & de Vignemont, 2005). Asperger zou 

daarom een variant van autisme zijn (Frith, 2004). Ook het gedrag is zeer gelijkend. De 

gedragskenmerken van Asperger worden door Frith en de Vignemont (2005) als volgt bepaald: 

moeilijkheden met wederkerige sociale interacties, communicatie stoornissen, een gebrek aan 

flexibiliteit met obsessieve neigingen en een eenzijdig nastreven van nauwe interesses. ASD wordt 
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gelijkaardig gekarakteriseerd door gebreken in sociale cognitie, gebreken in communicatie en 

repetitieve stereotypische gedragingen (Piggot et al., 2004).  

 

Alhoewel personen met ASD duidelijk sociale stoornissen vertonen, is autisme helemaal niet zo sterk 

gerelateerd met criminaliteit als psychopatie. In gevangenissen wordt wel een hogere prevalentie 

gevonden aan ASD, maar dit blijkt voor alle onderzochte persoonlijkheidsstoornissen zo te zijn 

(Soderstrom et al., 2002). Bestendige gedragskarakteristieken geven in het algemeen een groter risico 

op internering, wat ook kan betekenen dat deze personen aan meer sociale stress blootstaan en 

daarmee sneller overgaan tot crimineel gedrag. Enkel de gedragskenmerken zoals beschreven in de 

PCL-R bleken gelinkt met gewelddadig gedrag (Soderstrom et al., 2002). ASD wordt ook zelden in 

verband gebracht met de oppervlakkige emoties, gevoelloosheid en gewetenloos gedrag dat wel bij 

psychopaten lijkt te horen (Soderstrom, 2003). Nochtans lijkt hun gedrag oppervlakkig gezien soms 

grof en onhebbelijk, zoals volgende voorbeelden duidelijk maken: 

 

Bernard was a precocious child. He invented complicated games that the other children did 
not understand and he had fits of rage when they refused to play. (Frith & de Vignemont, 
2004)  
 
When his mother had to go to hospital, he was angry that his daily routine was ruined. On the 
other hand, when one day she had a gastric upset, and could only sip weak tea, Bernard 
brought her a big bag of fish and ships – to cheer her up. (Frith & de Vignemont, 2004) 
 
Other people are all right, says John Peters, a grandfather with AS speaking on the BBC 
documentary ‘The Autism Puzzle,’ as long as they do exactly what you want. (Moore, 2004, 
geciteerd in Frith & de Vignemont, 2004) 

 

Aan de andere kant wordt soms beweerd dat zij een soort morele zuiverheid tentoon spreiden. Zo zijn 

er ook getuigenissen van “autisten” die beseffen dat ze anderen schade kunnen toebrengen. Zij 

proberen dan bewust op een zeer consistente manier niemand te kwetsen. Eén autistische vrouw vertelt 

het volgende: 

 

I caution myself never to overburden [my husband] with my needs, to never fall in on him, to 
lean on him only when I am faced with those things that toss me in circles and make me take 
unusual turns. (Willey, 1999, p.71; geciteerd in Frith & de Vignemont, 2004) 

 

Sommige individuen met ASD kunnen schijnbaar wel degelijk afleiden dat anderen een eigen mentaal 

leven kennen. In dat geval kan men uit gedrag van “autisten” afleiden dat zij het wel goed bedoelen. 

Maar dan nog worden zij tegen gehouden door een gebrek aan on-line beschikbare kennis. Hun morele 

zuiverheid is misschien te wijten aan de mogelijkheid dat zij de regels van de sociale wereld trachten 

af te leiden en deze rigoureus opvolgen. Gewone mensen voelen aan in welke contexten deze regels 

best niet worden opgevolgd, maar daarvan is in het geval van ASD geen sprake. In dat geval kan men 
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dus wel spreken van een rationalistisch moreel vermogen. Hoe het ook zij, de inzichten die hiervoor 

nodig zijn (dat er ‘andere mensen’ bestaan, en dat er sociale regels zijn), zijn niet alle “autistische” 

personen gegeven. Maar misschien zijn sommige “autisten” wel de enige personen voor wie een 

Kantiaanse morele psychologie van toepassing is? Laten we eerst even kijken naar wat deze 

Kantiaanse morele psychologie inhoudt. 

 

2.1.3 Kants morele subject: redenen, autonomie en plicht 

 

Allereerst moet worden opgemerkt dat Kant over de hele lijn geen empirisch filosoof was. Zijn 

bespreking van het morele vermogen is dan vanzelfsprekend ook geen beschrijving van de menselijke 

psychologie, maar een transcendentaal onderzoek naar de mogelijkheidsvoorwaarden van moraliteit. 

Dat betekent dat onderzocht werd wat, voor alle ervaring, het geval moet zijn opdat een moreel 

vermogen mogelijk is. Daarbij gaat Kant uit van het bestaan van een moreel vermogen in elk rationeel 

mens, dus ook de mens; én dat moraliteit betekende dat wij gemotiveerd zijn door de morele wet.9 

Later werden empirisch testbare interpretaties van Kants uiteenzetting ontworpen (vb. O’neill,1998; 

Velleman, 1996; Velleman, 1999). Het zijn deze interpretaties die getest worden op hun empirische 

plausibiliteit. 

 

Mensen hebben een moreel vermogen, aldus Kant, in de vorm van een inzicht in én een gemotiveerd 

zijn door een morele wet. Dat er een wet is, betekent dat er een voorschrift is dat bepaalt welke 

intenties voor alle rationele wezens juist zijn. Het kan dus niet slaan op handelingen die uitgevoerd 

worden met het oog op geluk, want hoe geluk eruit ziet is voor elk rationeel wezen iets anders. Een 

regel die zegt dat we ons geluk moeten nastreven kan onmogelijk voor iedereen een gelijke invulling 

krijgen, want andere personen moeten dan in perfect gelijke omstandigheden toch andere handelingen 

uitvoeren. Het enige voorschrift dat aan de vereisten van een wetmatigheid voldoet, is wat aanspoort 

tot handelingen die voldoen aan het aspect wetmatigheid zelf. Dit alles komt erop neer dat uw 

handelingen universaliseerbaar moeten zijn: Handel zo, dat het maxime van uw wil ook steeds als 

principe van een algemene wet kan gelden; luidt het in Kants jargon. Om te weten wat nu precies goed 

is en wat niet, moeten we ons voor elke handeling het volgende voorstellen: zou je willen dat iedereen 

het principe dat u tot die handeling brengt zou aanhangen, en uit datzelfde principe zou handelen? Als 

                                                
9 Dat betekent ook dat geen enkele morele psychologie Kants systeem kan tegenspreken. Immers, een empirische 
bevinding die in strijd is met de Kantiaanse mogelijkheidsvoorwaarden voor moraliteit, zegt enkel iets over de 
mens als fenomenaal wezen. De fenomenale wereld is de wereld die we waarnemen, en die mede gevormd is 
door ons waarnemings- en kennissysteem. Dat systeem werkt als een filter voor de wereld zoals ze op zich is, de 
noumenale wereld. Maar ondertussen bestaan wij ook in die noumenale wereld. En, aangezien wij een moreel 
vermogen hebben (Kant), moet alles wat daaruit voortvloeit en in strijd is met ons als fenomenale wezens, van 
toepassing zijn op de mensen als noumenale wezens.  
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je dat wil, is uw handeling moreel juist, anders niet. De handelingsregels maken wij dus zelf, en 

aanvaarden we al dan niet zelf. We vormen aldus zelf redenen voor ons handelen. Daarenboven 

moeten we redelijkerwijze aannemen dat we volledig vrij zijn volgens deze regels al dan niet te 

handelen,10 wil een gemotiveerd zijn door deze morele wetmatigheid niet absurd zijn. Dit is de 

Kantiaanse autonomie: wij maken zelf onze regels; en we kunnen kiezen die regels op te volgen. Maar 

wat is het mechanisme waardoor wij deze regels kunnen opvolgen? We moeten dan gemotiveerd raken 

door onze handelingsregels. Kant erkent dat wij enkel gemotiveerd zijn als er sprake is van een 

neiging. Echter, alle neigingen dienen andere doelen – fenomenale doelen, zoals overleven en 

gelukkig zijn – dan gehoorzamen aan de morele wet. Inzicht in de wet zorgt dus zelf voor een zuiver 

intellectueel gevoel van respect voor de morele wet. Als we moreel handelen doen we dat bijgevolg 

enkel uit plicht, omdat het moreel is. Handelen met een ander doel voor ogen dan ‘omdat het moreel 

goed is’, is geen moreel handelen. In Kants visie handelen we dus allerminst uit biologische 

sentimenten als we moreel handelen. Het is deze nadruk op redenen voor ons handelen, autonomie in 

de zin van gemotiveerd worden door deze redenen, en plicht als motivatie, dat terug komt in de hier 

besproken Kantiaanse modellen. 

 

2.1.4 Autisten als Kantiaanse morele actoren 

 

Net als Kant uitgaat van de ‘common sense’ opvatting dat mensen een moreel vermogen hebben, leidt 

Kennett uit het gedrag van (goed functionerende) autisten af dat zij tot moraliteit in staat zijn. 

Psychopaten11 daarentegen, zijn gezien hun gedrag duidelijk amoreel. Een gangbare verklaring is dat 

psychopaten een gebrek aan empathie hebben. Dit is nochtans evengoed het geval voor autisten, en 

daarom kan deze verklaring niet bevredigend zijn. In tegenstelling tot empathie, moet er dus iets 

anders zijn dat noodzakelijk is voor moraliteit. Kennett neemt dan wel de stelling over dat het moreel 

vermogen van anderen, mensen die wel een empatisch vermogen hebben, wel tot stand komt dankzij 

empathie. Maar wat nodig is, is niet het meevoelen, maar dat de gevoelens van anderen ook motivaties 

worden voor ons handelen. Die gevoelens zijn voor de meesten onder ons motiverend omdat wij 

meevoelen. Autisten nu, zijn ook in staat door de gevoelens van anderen gemotiveerd te worden, en 

psychopaten niet.  

 

                                                
10 Het is immers mogelijk dat we als noumenale wezens vrij zijn. Als fenomenale wezens zijn wij uiteraard 
volledig gedetermineerd, aldus Kant. 
11 Kennett (2002, p.) stelt psychopatie gelijk aan Antisocial Personality Disorder (ASPD), maar alle 
gedragskenmerken die zij beschrijft zijn van toepassing op psychopatie. Voor een verduidelijking van het 
verschil tussen psychopatie en ASPD, zie 4.1. 
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Als autisten niet meevoelen, hoe weten ze dan wat een ander voelt? En op welke manier kan deze 

informatie motiverend werken? Als antwoord op de eerste vraag verwijst Kennett naar het onderscheid 

dat Baron-Cohen (1999) maakt tussen een ‘warme methode’ en een ‘koude methode’12. Autisten 

hebben geen warme – emotioneel empatische -toegang tot de mentale wereld van zichzelf of anderen, 

en moeten die mentale wereld daarom ‘koud’ afleiden uit het gedrag van anderen en zichzelf. Kennett 

beantwoordt de tweede vraag aan de hand van verhalende gegevens over het gedrag van goed 

functionerende autisten en hun intenties. Zij zouden wel een sterke motivatie voelen om moreel juist te 

handelen, dit in tegenstelling tot psychopaten. Dit morele gevoel is analoog aan de Kantiaanse 

conceptie van plicht. Autisten blijken gepassioneerd te zijn door orde en consistentie. Zij abstraheren 

regels uit grote hoeveelheden informatie die zij systematisch en bewust vergaren. Die trachten zij te 

ordenen in een universeel en consistent systeem. Ook morele regels ontwerpen zij op die manier; 

daarbij ervaren ze een sterke neiging te leven volgens die universele regels. Deze neiging tot 

consistentie staat gelijk aan de Kantiaanse conceptie van autonomie. Immers, autisten vormen op die 

manier zelf de redenen voor hun handelen, en worden ook gemotiveerd door die redenen.  

 

Een voorbeeld kan dit alles duidelijk maken. Kennett spreekt over een man met ASD die diep 

verontwaardigd was om zijn ontslag. Hij had een bediende geslagen omdat die hem de verkeerde jas 

had gegeven. Dit was een fout van de bediende, en de ontslagen man had in zijn ogen dus alle recht 

hem te straffen. Zelf had hij echter niets fout gedaan, dus er was geen enkele reden om hem te 

ontslaan. In tegenstelling tot een psychopaat was deze autist niet uit eigenbelang kwaad geworden, 

maar uit een gevoel van rechtvaardigheid. Iedereen in zijn schoenen had volgens zijn principes ook zo 

mogen reageren (Kennett, 2002, p. 351). 

 

Nu zouden alle mensen deze neiging tot consistentie vertonen, behalve psychopaten. Getuige hiervan 

zijn de inconsistente oordelen van psychopaten, hun impulsiviteit en het feit dat hun gedrag 

rechtstreeks tegen hun eigen belangen ingaat. Dit alles doet vermoeden dat psychopaten niet in staat 

zijn redenen voor hun gedrag te vormen en in overeenstemming met die redenen te handelen. 

Samengevat zijn ‘normale’ mensen moreel door een empatisch vermogen en een vermogen tot het 

vormen van redenen voor hun gedrag. De informatie om consistente regels te vormen halen ze uit dat 

empatisch vermogen. Zij handelen dan uit twee motieven: de neiging tot consistentie en empatische 

                                                
12 In het artikel waar Kennett naar verwijst vind ik dit onderscheid tussen een ‘hete’ en een ‘koude’ 
methodologie niet terug. Maar er wordt wel geargumenteerd dat autisten een gebrek hebben in ToM, een 
automatisch bewustzijn van de mentale leefwereld van andere mensen. Zij hebben dit bewustzijn niet als intuïtie, 
maar mensen met Asperger kunnen het bestaan van een mentale leefwereld wel afleiden door logische inferentie. 
Dit is althans wat Frith (2004) meent. Zij verwijst naar Tager-Flusberg (2001), die een onderscheid maakt tussen 
een sociaal perceptieve en een sociaal cognitieve component in ToM. De eerste component staat in voor snelle 
reacties in dagelijkse situaties, de sociaal cognitieve component verbergt de stoornis in de perceptieve 
component in laboratorium taken. Daardoor presteren mensen met Asperger op laboratoriumtaken waarvoor 
ToM is verreist veel beter dan in situaties in het dagelijks leven waarin ToM is verreist.  
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gevoelens. Psychopaten hebben dit rationele vermogen niet. Zij hebben evenmin een goed ontwikkeld 

vermogen tot empathie. Daardoor zijn zij dikwijls niet in staat mee te leven, en, als ze door de ‘koude 

methode’ informatie over de gevoelens van hun slachtoffer zouden beschikken, zouden ze niet 

gemotiveerd zijn door enige neiging tot universaliseren van hun handelingsregels. Autisten hebben 

gebreken in empathie, maar universaliseren hun regels en zijn gemotiveerd door de universaliteit van 

deze regels. Kennetts stelling is dus zeker niet zo strikt Kantiaans: 

 

Given the near-universal role of empathy in the development of autonomous, responsive, 
moral agency in human beings, and the often catastrophic effects of its absence, Humeans are 
right to emphasize its practical moral significance. But the story of how we normally get to be 
moral agents and the story of what is required for moral agency are not the same. The case of 
autism shows that both selves and moral agents can be created in the absence of empathy, but 
further, the comparison with psychopathy shows something essential to the nature of such 
agency, and here, I have claimed, Kant’s emphasis on reason is right. Only individuals who 
are capable of being moved by the thought that some consideration constitutes a reason for 
action can be conscientious moral agents. (Kennett, 2002, p.357) 
 

2.1.5 Psychopaten als irrationele amorele individuen 

 

Ook het uitgangspunt van Maibom (2005) is dat psychopaten, zo ze niet de door filosofen gedroomde 

amoralisten zijn, dan toch zeker gebreken vertonen in hun morele vermogens. De psychologische 

gegevens die ze aanhaalt lijken echter erg voor een sentimentalistische interpretatie te spreken. 

Maibom stelt initieel dan ook niet dat sentimentalisme fout moet zijn. Haar stelling is dat rationalisme 

een even plausibele verklaring is voor de amoraliteit van psychopaten. Psychopatie kan daarom niet 

gebruikt worden als model tegen rationalisme. 

 

I will argue that although psychopathy supports sentimentalism it does not speak against 
rationalism. Psychopaths have deficits in their practical reason that are rarely large enough for 
us to regard them as mad, but that nevertheless significantly impair their decision-making 
abilities. (Maibom, 2001, p.238-239) 

 

Moreel rationalisme wordt bepaald als de idee dat moraliteit een vorm is van praktische rationaliteit. 

Eerst zet Maibom uiteen aan welke vereisten de praktische rede moet voldoen om rationeel te zijn, 

gebaseerd op een interpretatie van Kant13. Dan argumenteert ze dat psychopaten een algemeen 

cognitief gebrek in praktische rationaliteit hebben. Vervolgens wordt getoond hoe dit gebrek een 

invloed heeft op hun morele capaciteiten.  

 

                                                
13 Een interpretatie van Onora O’Neill: O’Neill, O. 1998. Consistency in Action. In J Rachels (ed.), Ethical 

Theory. Oxford: Oxford University Press, 504-529. 
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De nadruk in de gebruikte conceptie van praktische rede ligt op universaliseerbaarheid van de intenties 

tot handelen. Het gaat dus om de intentie, niet om de handeling zelf. Voor een rationalist handelt een 

actor slechts moreel in de mate dat die uit rationele motieven handelt. Morele intenties zijn een 

subklasse van rationele intenties. Morele imperatieven zijn beperkingen voor intenties, eerder dan voor 

handelen. Handelen volgens bepaalde intenties nu is in deze interpretatie moreel toegelaten als we 

deze intenties consistent kunnen universaliseren. Voorwaarden daarvoor zijn (Maibom, 2005, p.240-

241):  

 

1. dat de intentie intern coherent is, ze mag zichzelf niet tegenspreken 

2. dat we ze consistent kunnen willen. Hiervoor moet ze aan de volgende voorwaarden 

voldoen: Wie een bepaald doel wil, moet ook het volgende willen: 

a. de middelen gebruiken die voor de handeling noodzakelijk zijn en in uw 

macht liggen 

b. minstens één voldoende middel tot het doel gebruiken  

c. noodzakelijke en /of voldoende middelen voor het doel beschikbaar maken 

d. als de handelingsregel verschillende intenties bevat, moeten zij mutueel 

consistent zijn 

e. de voorzienbare gevolgen ook moeten consistent zijn met de onderliggende 

intentie 

 

Psychopaten vertonen nu volgens Maibom een algemeen tekort in redeneercapaciteiten, in die zin dat 

ze moeilijkheden hebben om aan deze vijf vereisten te voldoen. Enkele voorbeelden moeten dit 

duidelijk maken. Psychopaten leren veel moeilijker dan gewone proefpersonen om middelen aan te 

wenden voor hun doeleinden. Als hen gevraagd wordt met behulp van hendels door een labyrint te 

navigeren zonder elektrische schokken te krijgen, leren ze wel navigeren maar niet het ontwijken van 

de schokken. Ze willen dikwijls niet de noodzakelijke en voldoende middelen voor de doelen die ze 

wel willen. Als voorbeeld hiervoor geeft Maibom de waarneming dat vele psychopaten geen coherent 

levensplan hebben, gezien hun impulsieve levensloop. Dit kan te wijten zijn aan een vernauwde 

concentratie, wat er de oorzaak van is dat ze de middelen tot hun doelen niet willen, maar ook dat hun 

verschillende intenties niet gecoördineerd zijn, en in hun gebrekkige berekening van de compatibiliteit 

van de gevolgen met hun intenties. Dit betekent niet dat normale personen een perfecte praktische 

rationaliteit hebben, of dat het psychopaten hieraan volledig ontbreekt. Het gebrek is relatief: 

“Compared to the normal population, they have impaired practical rationality (Maibom, 2005, p.244).” 

 

Nochtans, de voorbeelden die in dit artikel worden aangehaald, betreffen enkel het gedrag van 

psychopaten. Dit kan inderdaad ook verklaard worden door te verwijzen naar praktische rationaliteit. 
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Maar onderzoek naar de onderliggende psychologische gebreken maakt het zeer waarschijnlijk dat 

gebrekkige emoties de uiteindelijke oorzaak zijn van de gebreken van psychopaten (Damasio, 1994). 

Maibom haalt dit tegenargument aan, maar brengt in het verweer dat sentimentalisme inhoudt dat 

morele gebreken direct te wijten moeten zijn aan een gebrek in morele emoties, dus niet via een 

gebrekkige praktische rationaliteit:  

  

On the Damasio interpretation, psychopaths are amoral because their emotional deficits give 
rise to practical reasoning deficits. But, on a sentimentalist view, a moral judgment just is the 
expression of an emotion, wherefore a moral deficit should express itself directly through 
deficient moral emotions, not indirectly through impaired practical reason.  […] If moral 
competence is due to the role of emotions in instrumental reasoning, this does support the idea 
that emotions play a role in moral judgment, but not sentimentalism. Sentimentalism isn’t 
supported by just any view that holds that emotions play a role in moral judgment; emotions 
have to play the right kind of role. And on a Damasian interpretation, it is via impaired 
practical reason that psychopathic amorality manifests itself as opposed to in direct response 
to deficient emotion. (Maibom, 2005, p.251-252) 

 

Maibom erkent ook dat psychopaten gestoord zijn in het meevoelen met anderen, maar enkel als de 

stimulus een expressie is van angst of droefheid (Blair et al., 2001b). Maar hun emotionele gebreken 

zorgen voor gebreken in het vormen van redenen voor hun gedrag. Dit gebrek aan redenen is dan de 

oorzaak voor hun amoraliteit. Als sentimentalisme fout is, dan is het omdat emoties niet direct 

aanleiding geven tot moreel gedrag, maar via een gebrek in praktische rationaliteit. Uiteindelijk oppert 

zij ook voorzichtig de mogelijkheid van een verwevenheid van emotie en ratio: 

 

Perhaps reason and emotion are more intimately linked than is traditionally allowed. If they 
are, this might well require both rationalists and sentimentalists to modify their moral theories. 
And perhaps work on psychopathic irrationality might help pave the way. But for the time 
being, I know of no theory of practical reason that will allow us to reduce psychopathic 
practical irrationality to an emotional impairement. (Maibom, 2005, p.252) 

 

2.1.6 Discussie 

 

Kennett argumenteert het sterkst vanuit een dichotomie tussen rationaliteit en emotie. Als we haar 

volgen in deze uitgangspunten, zijn er echter aanwijzingen dat haar stelling te eenvoudig is. Zij 

beweert dat “Only individuals who are capable of being moved by the thought that some consideration 

constitutes a reason for action can be conscientious moral agents” (Kennett, 2002, p.357). Dit volgt 

echter niet zomaar uit haar argumentatie. Psychopaten hebben emotionele defecten en gebreken in 

consistentie, autisten hebben enkel emotionele defecten, aldus Kennett, en gewone mensen hebben 

hierin geen defecten. Het zou ook kunnen dat het hebben van één van beide systemen – gelijk welk - 

voldoende is om moreel te kunnen handelen. Een ander syndroom kan dit verduidelijken. Er bestaan 
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mensen waarvan verondersteld wordt dat ze geremd zijn in verschillende probleemoplossende 

vermogens, maar veel minder in emotionele vaardigheden (Tager-Flusberg & Sullivan, 2000; Baron-

Cohen et al., 1999). Het syndroom van Williams (WS) is een zeldzame genetische aandoening. 

Personen met WS vertonen een zeer grote interesse in andere mensen, zijn warm en vriendelijk, en 

empatisch. Daarentegen vertonen ze een mentale achterstand en gebreken in verschillende 

“cognitieve” vaardigheden. Nochtans worden zij nergens beschreven als amoreel (of als zuivere 

morele actoren). Men kan ze zich nochtans –zeer simplificerend – voorstellen als Humeaanse morele 

actoren. In Kennetts visie zouden zij echter geen gewetensvolle morele actoren kunnen zijn, aangezien 

consistentie niet één van hun motivaties is. Tenzij men ‘gewetensvol’ op voorhand definieert als 

rekening houdend met een soort Kantiaanse consistentie, zou ik nochtans ook niet zeggen dat mensen 

met WS amoreel zijn. Het kan dus niet dat de motivatie tot consistentie noodzakelijk is voor 

moraliteit.  

 

Een algemeen probleem met de rationalistische modellen zijn de uitgangspunten. Een eerste 

uitgangspunt is de strikte scheiding tussen morele en amorele actoren. De morele competentie van 

“autisten” moet erkend worden, aldus Kennett. Dit kan wel zijn, maar dat wil niet zeggen dat zij geen 

gebrekkige morele actoren zijn – net als mensen met WS. Hoewel mensen met Asperger en goed 

functionerende autisten hun gebreken door veel oefening gedeeltelijk kunnen omzeilen, blijft moreel 

competent handelen voor hen moeilijker dan voor ‘normale’ personen. Het is mogelijk dat 

verschillende cognitieve functies – emotionele en rationele - noodzakelijk zijn voor volwaardig moreel 

gedrag. Defecten in één van deze functies leiden tot een verminderd moreel vermogen, maar dat 

vermogen is daarmee nog niet volledig afwezig. 

 

Een ander uitgangspunt van deze modellen is de motiverende kracht van “cognitieve” functies voor 

sociaal handelen.. Zowel onderzoek in de evolutionaire psychologie als cognitieve neuropsychologie 

lijkt te wijzen op de noodzaak van emoties voor sociaal handelen, ook indien vermeende “cognitieve” 

functies de grootste rol spelen (Bar-On et al., 2003). Een voorbeeld kan dit duidelijk maken. De 

klassieke psychopaat die Maibom beschrijft is de psychopaat die volgens empirisch onderzoek vooral 

emotionele stoornissen vertoont. Er bestaat echter een andere klasse van psychopaten (Yang et al., 

2005). Zij vertonen – bovenop de emotionele stoornissen - hetzelfde soort agressieve gedrag als 

antisociale persoonlijkheden (Blair, 2006). Boeiend is dat dit te wijten zou kunnen zijn aan executief 

functioneren, een schoolvoorbeeld van een “cognitieve” functie. Een probleem met executief 

functioneren is echter dat niet duidelijk is op welke basis beslissingen worden gemaakt indien dit 

zonder emoties gebeurt. Damasio (1994) stelt evenwel voor dat emoties aan de basis liggen van een 

goede werking van deze functie, van beslissingen nemen en volgen in het dagelijkse sociale en morele 
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leven. Ook hier toont dit dat het meer waarschijnlijk is dat emoties en rationaliteit niet los van elkaar 

kunnen worden gedacht, en dat emoties de motiverende factor zijn voor sociaal handelen.  

 

Bovendien is de stelling dat de empatische gebreken in ASD en psychopaten van dezelfde emotionele 

aard zijn te eenvoudig. Empathie is geen unitaire cognitieve functie. Zowel cognitief psychologen als 

neurologen zien dit als een verzameling van emotionele en “cognitieve” vaardigheden, waarbij de 

gebreken van autisten zich volgens sommigen vooral in de “cognitieve” functies bevinden (Blair, 

2005). Dit spreekt weer in het voordeel van een sentimentalisme. Daarbij is Maiboms veronderstelling 

dat het gedrag van psychopaten evengoed door een rationalistische psychologie kan worden verklaard, 

zeer moeilijk te verdedigen. Er zijn wel emotionele gebreken gevonden, maar zij tonen geen tekenen 

van enige strikt rationele defecten (Cleckley, 1988, p. 338-339).Het is bovendien zeer moeilijk een 

rationele capaciteit te vinden die in psychopaten defect is maar niet in andere individuen (Nichols, 

2004).  

 

Tenslotte lijkt evenwel de scheiding tussen “cognitie” en emotie onhoudbaar (Greene et al., 2004), 

hoewel hier een onderscheid moet worden gemaakt tussen het functionele niveau en het niveau van 

breincircuits, en tussen verschillende domeinen. Hersenscans kunnen misschien circuits isoleren die 

op zich enkel emoties produceren, of enkel “cognitieve” vaardigheden ondersteunen, maar bij de 

meeste handelingen in het sociale domein werken deze deelfuncties samen om één cognitieve functie 

mogelijk te maken – zoals in het voorbeeld van ‘executief functioneren’. Het is verdedigbaar dat er 

twee gedeeltelijk gescheiden neurale systemen bestaan, een “cognitief” systeem en een emotioneel 

systeem (Bar-On et al., 2003). Daarbij veronderstellen onderzoekers meer en meer dat de circuits voor 

sociale intelligentie overlappen met de circuits voor emotionele intelligentie, terwijl het denkbaar is 

dat ‘logisch redeneren’ ook zonder emotionele functies kan werken (Bar-On et al., 2003). 

Ontwikkelingsstoornissen tonen dan nog meer verwevenheid tussen “cognitie” en emotie. Vroege 

defecten in deze verschillende functies hebben impact op functioneel verwante circuits. Zo blijkt een 

volledige dissociatie tussen emotie en “cognitie” voor Williams syndroom zeer moeilijk op te gaan 

(Karmiloff-Smith et al., 2003), net als voor ASD (Volkmar et al., 2004). De onhoudbaarheid van deze 

termen op functioneel niveau blijkt ook in Maiboms artikel. Zij oppert dat er een verwevenheid is 

tussen emotie en rede, waarbij emoties zorgen voor de mogelijkheid tot ‘praktische rationaliteit’. 

 

Beide auteurs halen hun inspiratie bij een Kantiaanse visie op morele psychologie. Opmerkelijk is dan 

wel dat zowel Kennett als Maibom eigenlijk verdedigen dat een normaal ontwikkelde moraliteit twee 

aspecten nodig heeft: redeneren en (mee)voelen. Beiden kunnen motiverend zijn voor deze auteurs, 

zowel op zichzelf als samen. Voor Kennett zijn dit twee dissocieerbare systemen, voor Maibom zijn 

emoties (mogelijk) net essentieel voor rationaliteit. Wat ik daarbij, ten eerste, wil opmerken is dat het 
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dan zeer onduidelijk wordt of dit nog een rationalistische psychologie voorstelt. Wat is er nog 

Kantiaans aan deze modellen? Voor Kant was het net belangrijk dat zuivere rationaliteit motiverend 

kon werken. Het debat verwordt in Maiboms artikel tot een discussie om de betekenis van rationalisme 

en sentimentalisme. Ten tweede moet uit onderzoek blijken of die ‘praktische rationaliteit’ inderdaad 

motiverend is, in tegenstelling tot de emoties die haar mogelijk maken. Heeft het bovendien zin te 

veronderstellen dat praktische rationaliteit motiverend kan werken, als emotie en rationaliteit op het 

functionele niveau niet los van elkaar kunnen worden gedacht? Alhoewel de modellen van Kennett en 

Maibom volgens mij niet zo overtuigend zijn als men ze vergelijkt met recent onderzoek, dagen ze wel 

uit tot nieuwe vragen. Zijn emotie en “cognitie” op het functionele niveau dissocieerbaar? Kunnen we 

stellen dat we ook gemotiveerd zijn door “cognitie”, zoals een drang naar orde? Kunnen we 

emotieloze cognitieve functies voor gedrag ontdekken? Bestaat er zoiets als praktische rationaliteit in 

het brein?  

 

2.2 De sentimentalistische rebellie 

 

Dat we rationele wezens zijn was lange tijd het uitgangspunt. Zeker moraliteit werd als toppunt van 

menselijke rationaliteit geprezen. Enkele blikken op het brein deden een tegenbeweging opstaan. Deze 

tegenbeweging maakte een einde aan de status quo. Ook door deze sentimentalisten worden 

psychopaten opgeëist om hun stellingen te ondersteunen, maar zij ontdekken vooral emotionele 

defecten. Bovendien baseren zij zich niet enkel op het gedrag van deze mensen, maar ook op hun 

oordelen. De grote inspiratiebron van het sentimentalisme als empirische theorie is David Hume. Ik 

bespreek dus eerst de opvattingen van Hume omtrent moraliteit. Daarna ga ik even in op het 

moreel/conventioneel onderscheid voor oordelen. Vervolgens bespreek ik het model van Blair (1995), 

en van Nichols (2004). Dit deel eindigt ook met een korte discussie.  

 

2.2.1 Morele psychologie volgens Hume: de morele sentimenten   

 

In tegenstelling tot Kant is Hume wel degelijk een empirist14, in de zin dat ervaring en niet de zuivere 

rede de bron is van alle informatie over feiten (Beauchamp, 1999, p. 12). Zo drong hij er op aan ook 

de morele filosofie te bedrijven door de experimentele methode toe te passen (Beauchamp, 1999, 216-

217). Experiment had voor Hume echter niet de betekenis van een gecontroleerde proefopstelling, 

maar eerder het voorzichtig waarnemen van personen in hun dagelijkse omgeving. Nochtans zouden 

                                                
14 Hume zelf gebruikte de term ‘empiricisme’ niet. Alhoewel hij ervaring aanraadde en speculatieve rede 
bekritiseerde, was zijn bedoeling geen empirische kennis theorie, maar vooral om de ‘mind’ te bestuderen zoals 
de andere natuurlijke gebeurtenissen werden bestudeerd. (p.12) 
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de huidige gegevens omtrent morele psychologie, wel in zijn geest liggen.15 Wat zijn nu de 

motiverende factoren voor moraliteit volgens Hume? In welke mate kunnen wij onszelf motivaties 

opleggen – in de vorm van regels of sentimenten?  

 

Voor Hume is het oordeel dat iets moreel fout of juist is eenvoudigweg gelijk aan een gevoel van 

voorkeur af afkeer daarvoor. Wat een handelend individu deugdelijk maakt, is de neiging bepaalde 

emoties wel en andere emoties niet onder bepaalde omstandigheden te voelen. Al deze morele emoties 

zijn uiteindelijk afgeleid van ons vermogen de gevoelens met de personen rondom ons te delen. Dit is 

wat Hume verstaat onder sympatie, en wat in huidig onderzoek meestal empathie wordt genoemd. 

Zonder empathie kunnen de morele sentimenten zich niet ontwikkelen.  

 

Deze morele sentimenten hoeven in geen geval te worden aangepast. Immers, er zijn morele 

sentimenten en objecten die gemeenschappelijk zijn aan alle mensen, én geïmpliceerd zijn in de notie 

van moraliteit. Opvoeding en verkregen gewoonten, net als diep nadenken, verhinderen alleen dat we 

naar onze morele sentimenten handelen. Wat juist is, is tegelijkertijd al van nature aanwezig:  

 

The notion of morals implies some sentiment common to all mankind, which recommends the 
same object to general approbation, and makes every man, or most men, agree in the same 
opinion or decision concerning it. (Hume, 1777) 

 

2.2.2 Morele versus conventionele oordelen 

 

Zowel Blair als Nichols nemen de capaciteit om een onderscheid te maken tussen conventionele en 

morele oordelen als een lakmoesproef voor de aanwezigheid van een moreel vermogen. Wat betekent 

dit precies? Oorspronkelijk werd het onderscheid als een analytisch onderscheid gezien, met een lange 

filosofische voorgeschiedenis (Nichols, 2004, p.5). Turiel, Killen en Helwig (1987) karakteriseerden 

het als volgt:  

 

Conventions are part of constitutive systems and are shared behaviors (uniformities, rules) 
whose meaning are defined by the constituted system in which they are embedded. (Turiel, 
Killen en Helwig 1987, p.169) 
 

Morele regels zijn dan:  

 

                                                
15 We kunnen hier dus wel stellen dat Hume al dan niet wordt tegengesproken door recente bevindingen. In 
tegenstelling tot wat het geval is bij Kant zouden we Hume daarmee geen onrecht aandoen. 
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Unconditionally obligatory, generalizable, and impersonal insofar as they stem from concepts 
of welfare, justice, and rights. (Turiel, Killen en Helwig, 1987, p.169-170) 

 

Het onderzoeksprogramma dat uit dit onderscheid voortsproot genereerde sterke aanwijzingen dat 

mensen op verschillende dimensies inderdaad een onderscheid maken tussen twee soorten oordelen, 

die we morele oordelen en conventionele oordelen kunnen noemen. Er zijn nochtans oordelen die niet 

eenduidig, door een meerderheid, in één van de twee categorieën worden geplaatst. Een definitie van 

welke oordelen moreel zijn en welke niet is dan ook niet doenbaar. Wel bestaan er categorieën van 

overtredingen die wel duidelijk als morele dan wel conventionele overtredingen worden gezien. Dit 

worden kernmorele oordelen genoemd. Het toekennen van deze aparte status aan dit soort oordelen 

vindt men bij alle leeftijdscategorieën, zijn repliceerbaar en bovendien wordt het onderscheid op 

verschillende dimensies gemaakt (Nichols, 2004, p.6). Er zijn ook aanwijzingen dat bepaalde 

overtredingen door alle culturen als moreel worden aanzien (Nichols, 2004, p.7). Wat voor 

overtredingen zijn dat dan, en op welke dimensies worden zij onderscheiden van conventionele 

oordelen? 

 

Het bestaan van kernmorele oordelen wordt vermoed door het bestaan van overtredingen die als 

moreel worden aanzien. Het gaat dan om overtredingen van regels waarbij anderen direct schade 

wordt berokkend. Voorbeelden zijn stelen of iemand van een schommel duwen. Voorbeelden van 

conventionele overtredingen zijn het drinken van soep uit de pot en andere overtredingen van 

etiquette, waarin niemand schade wordt berokkend. Er zijn vier dimensies waarop een onderscheid 

wordt gemaakt. Een morele overtreding wordt als ernstiger en minder toelaatbaar geëvalueerd. Een 

morele overtreding is ook meer veralgemeenbaar fout. Zomaar hard aan iemands haar beginnen 

trekken mag volgens proefpersonen nergens, het is dus niet alleen in een bepaald land slecht (dit 

onderzoek werd met kinderen uitgevoerd). De verklaring voor de afkeuring van schadelijke 

overtredingen wordt gegeven in termen van schade aan de slachtoffers, of eerlijkheid, terwijl 

overtredingen van conventies als fout worden gebrandmerkt omdat het sociaal niet wordt aanvaard. 

Tenslotte is de geldigheid van conventionele regels afhankelijk van een autoriteit, terwijl een morele 

regel ook geldt als niemand ze oplegt. Tekenend hiervoor is dat zelfs God niet nodig blijkt voor de 

afkeurbaarheid van morele regels: 

 

Nucci (1986) found that 100 percent of a group of Amish teenagers said that if God had made 
no rule against working on Sunday, it would not be wrong to work on Sunday. However, more 
than 80 percent of these subjects said that even if God had made no rule about hitting, it would 
still be wrong to hit. (Nichols, 2004, p.6)  

 

Als een overtreding op deze vier dimensies volgens deze kenmerken wordt beoordeeld, spreken we 

van morele oordelen. Meer algemeen blijkt dat, waar emoties betrokken zijn in het evalueren van een 
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overtreding, het oordeel als een moreel oordeel wordt aanzien dan wanneer het om emotieloze 

overtredingen gaat. (Nichols, 2004, p. 21) Zoals Pinker het uitdrukt: “People feel that moral rules are 

universal” (Pinker, 2002, p. 269). Psychopaten daarentegen, zouden – in tegenstelling tot autisten - dit 

onderscheid niet maken (Blair, 1995). Dit is zowel voor Blair als voor Nichols een aanleiding om hun 

cognitieve defecten te modelleren uitgaande van psychopaten.  

 

2.2.3 Geweldinhibitie en morele sentimenten 

 

Het model van Blair (1995) houdt in dat de capaciteit om morele van conventionele oordelen te 

onderscheiden afhangt van de activering van een ‘violence inhibition mechanism’ of VIM. Dit is een 

aangeboren cognitieve structuur die, eens geactiveerd door tekenen van stress in een slachtoffer, de 

reactie veroorzaakt zich terug te trekken. Waarom zorgt VIM voor het maken van het onderscheid 

tussen morele en conventionele oordelen? Eerst zijn er ervaringen nodig van het overschrijden van 

bepaalde regels. Door het herhaald samen voorkomen van deze overtredingen met tekenen van stress, 

zal men, via klassieke conditionering, van de overtreding een geconditioneerde stimulus maken voor 

de activering van het VIM en de terugtrekreactie. Maar waarom worden morele overtredingen dan ook 

als slecht geëvalueerd? Dit verklaart Blair door een betekenis analyse waardoor de terugtrekreactie als 

aversief zal worden ervaren. Dit gevoel van aversie, zorgt voor de beoordeling van de overtreding als 

slecht. De overtreding zorgt, samengevat, voor een gevoel van afkeer, dat via een betekenisanalyse 

zorgt voor de beoordeling als slecht. Dit alles gebeurt niet bij overtredingen van conventionele regels, 

omdat dit geen slachtoffers maakt. 

 

VIM zorgt online voor de inhibitie van gewelddadig gedrag, maar speelt ook een rol in de 

ontwikkeling van geweldinhibitie, en voor de ontwikkeling van drie aspecten van moraliteit: de morele 

emoties, de inhibitie van een gewelddadige handeling en het moreel/conventioneel onderscheid. 

Morele emoties zijn echter meer uitgebreid dan een aversie voor geweld alleen. Maar door zich in te 

leven in de situatie van anderen, wordt de activering van VIM ook uitgebreid naar andere contexten. 

Als dit zich VIM niet ontwikkeld, zoals in psychopaten het geval zou zijn, ontstaan er dus geen morele 

emoties bij tekenen van ongemak, noch empathie. Wie geen VIM heeft, zal met andere woorden, 

gewelddadigheid nooit afleren.  

 

Nu bepaalt een cognitieve structuur nog niet het voorkomen van een bepaald gedragspatroon. Een 

gebrek aan VIM betekent gewoon dat één bron voor de inhibitie van gewelddadig gedrag defect is, 

maar er kunnen nog bronnen zijn. Sociale factoren kunnen een rol spelen. Andere cognitieve 

structuren, zoals ‘executief functioneren’ kunnen ook een rol spelen in geweldinhibitie. Men kan dus 



 35 

voorspellen dat er een bepaalde groep mensen zal zijn, die een gebrek aan morele emoties hebben, 

maar daarom nog niet gewelddadig zijn. 

 

2.2.4 Sentimentele regels 

 

Shaun Nichols gaat expliciet in tegen Blairs VIM benadering. Volgens Blair is het VIM onafhankelijk 

van een ToM (Theory of Mind), de neiging om de acties van zichzelf en anderen te verklaren in 

termen van overtuigingen, verlangens en doeleinden. Dit staaft hij met de bewering dat autisten niet in 

staat zijn tot ToM maar wel het onderscheid maken tussen morele en conventionele overtredingen. 

Wat dit aspect betreft zegt Nichols dat autisten wel een zekere mate van ToM bezitten, dus ToM zou 

wel nodig kunnen zijn. Een minimale ToM capaciteit is ook nodig in Nichols’ alternatief. Bovendien 

zou Blairs VIM wel verklaren dat een gebeurtenis of handeling als slecht wordt geëvalueerd, maar dat 

verklaart nog niet waarom deze als moreel fout wordt gebrandmerkt. Een slechte handeling is elke 

gebeurtenis is die aversie opwekt. Dit kan evengoed zoiets zijn als tandpijn, of per ongeluk tegen 

iemand opbotsen die een plateau vol glazen draagt. Dit is uiteraard slecht, maar daarom nog niet fout. 

Bij een moreel foute handeling is er tevens de overtreding van een regel, zoals iemand gewild omver 

duwen. Een VIM kan niet verklaren waarom de tweede gebeurtenis een andere connotatie krijgt dan 

de eerste, aldus Nichols. Dit argument is het belangrijkste probleem van Blairs VIM-benadering.  

 

In het voorstel van Nicholls is er daarom ook een normatieve theorie. Dit is een geïnternaliseerde set 

van regels die vastleggen wat overtredingen zijn. Die theorie legt vast wat als fout moet worden 

beoordeeld. Situaties waarin iemand bijvoorbeeld ongewild schade wordt berokkend, worden niet als 

fout beoordeeld. Maar er is ook nog een affectief mechanisme. Dat bepaalt het onderscheid tussen 

regels die conventioneel zijn, en morele regels. Conventionele overtredingen worden als fout 

geëvalueerd. Morele overtredingen worden als moreel fout geëvalueerd volgens de vier dimensies die 

morele van conventionele regels onderscheiden, omdat hiermee een aversieve ervaring gepaard gaat. 

De morele regels zijn de regels die met sterke affecten gepaard gaan. Dit leidt Nichols af uit onderzoek 

dat toont dat psychopaten, die abnormaal scoren op de taak morele van conventionele oordelen te 

scheiden, ook een verminderde affectieve reactie vertonen op het lijden van anderen. Daarenboven 

worden normovertredingen die walging opwekken, evengoed als morele normen geëvalueerd. Het 

affectieve mechanisme is zeer divers: voor kernmorele oordelen gaat het om allerlei mechanisme van 

affectief reageren op het lijden van anderen, waarvan sommige al bij baby’s aanwezig zijn. Maar 

andere affectieve reacties, zoals walging, zorgen dus evenzeer voor de ontwikkeling van bepaalde 

normen tot morele normen Als dit affectieve mechanisme op het kritische moment in de ontwikkeling 

afwezig is, zal geen niet-conventionele normatieve theorie worden ontwikkeld. Of het affectieve 
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systeem onnodig is na een kritische periode, of steeds online moet zijn willen we tot het maken van 

morele oordelen in staat zijn, laat Nichols nog open. Maar waar komt dan de normatieve theorie 

vandaan? Nichols wil hierin geen evolutionaire adaptatie zien, en argumenteert dat normen cultureel 

ontstaan. Welke normen blijven, hangt echter af van hun affectieve resonantie.  

 

Tegen het rationalisme haalt Nichols gegevens van psychopaten aan. Behandeling blijkt nooit te 

helpen (Hare, 2003, p.231-247), wat in overeenstemming is met de hypothese dat een gebrek aan 

rationaliteit niet de uiteindelijke oorzaak kan zijn. Bovendien is het zeer moeilijk een rationele 

capaciteit te vinden die inderdaad afwezig is in psychopaten, maar aanwezig in alle andere categorieën 

die wel het onderscheid maken tussen morele en conventionele oordelen. Kennett en Maibom stellen 

wel voor dat die mogelijkheid er is, maar zij baseren zich enkel op gedrag en anekdoten en hebben hun 

stellingen niet getest. Er zijn daarentegen wel affectieve mechanismen die enkel in psychopaten 

afwezig zijn. Het is onwaarschijnlijk dat deze affectieve mechanismen te wijten zijn aan een gebrek in 

rationele vermogens, aangezien de werking van dit affectieve mechanisme zeer snel, onbewust en 

ongewild gebeurt. 

 

2.2.5 Discussie 

 

Blairs VIM gaat in tegen een rationalistische benadering van moraliteit, maar Blair omarmt – voor 

zover ik heb gevonden – nergens expliciet een sentimentalistische visie. Hij spreekt ook niet over VIM 

als een emotionele functie, maar als een cognitieve functie die zorgt voor het controleren van gedrag. 

Het enige wat VIM zelf blijkt te doen is het direct onderbreken van gedrag (Blair, 1995, p.4).Dit zorgt 

voor een fysiologische ‘arousal’, die wordt geïnterpreteerd als één van de morele emoties. Door 

conditionering van bepaalde soorten handelingen met deze door VIM geïnduceerde ‘arousal’, zal de 

gedachte aan zo’n handeling na verloop van tijd ook als aversief worden ervaren. Overtredingen die 

schade berokkenen zullen zo als ernstiger, nergens toelaatbaar en autoriteitsonafhankelijk worden 

geëvalueerd. VIM kan echter inderdaad niet verklaren waarom sommige handelingen overtredingen 

zijn en andere niet. Ook is de verklaring waarom sommige zaken als aversief worden ervaren en 

andere niet, niet echt bevredigend. Ook zaken die geen schade veroorzaken kunnen aversief zijn, en er 

zijn ook morele oordelen omtrent zaken die volstrekt geen slachtoffers maken. Blair (1995) merkt 

bovendien op dat positieve handelingen, zoals het troosten van een kind, ook als moreel, in 

tegenstelling tot conventioneel, kunnen worden geëvalueerd. Het VIM biedt daarvoor evenmin een 

verklaring. Het is mogelijk dat zij als beter worden beoordeeld dan het volgen van conventionele 

regels, omdat zij een aversieve stimulus beëindigen (in dit voorbeeld een huilend kind). Maar ook hier 

moet men opmerken dat dit nog niet de morele connotatie verklaart. Ook per ongeluk op een persoon 
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botsen die jou al lang wou zien, haalt iemands ongemak weg, maar dit vindt niemand een morele 

handeling.  

 

Het bestaan van een VIM zou wel kunnen verklaren wat agressie tegen houdt, en waarom kernmorele 

overtredingen als ernstiger worden gezien dan conventionele overtredingen. Een deel van moreel 

handelen en oordelen zou dus wel een beroep doen op VIM. Wat is dan de empirische plausibiliteit 

van een VIM? In hoofdstuk vier zal blijken dat vele psychologische experimenten op psychopaten 

uitwijzen dat zij geen aversieve reactie vertonen op een reeks stimuli waar normale proefpersonen wel 

aversief op reageren. Zo vertonen psychopaten abnormaal lage fysiologische tekenen van stress bij het 

zien van tekenen van stress (droefheid of angst) in anderen (Blair et al., 1997; Blair 1999a; Blair 

1999b, Blair et al. 2001a). Blair heeft ook een verklaring uitgewerkt voor de manier waarop dit 

agressie tegenhoudt. Men kan dan besluiten dat een automatisch proces noodzakelijk is voor het tot 

stand komen van een groot deel van moreel gedrag, namelijk geweldinhibitie en sommige morele 

emoties. Maar een heel scala aan morele emoties, gedragingen en oordelen zijn er niet mee 

verklaarbaar. 

 

Nichols kiest voor een meer genuanceerde benadering dan een strikte ‘ofwel ratio, ofwel emotie’ 

tweedeling. Hij haalt zelf aan dat, in tegenstelling tot traditionele sentimentalistische benaderingen, 

morele oordelen volgens hem niet alleen van sentimenten afkomstig zijn. Opdat een moreel oordeel tot 

stand zou komen, moet er een samenwerking zijn tussen een normatieve theorie en emoties. Emoties 

zorgen hierbij voor een online interpretatie van de normatieve overtredingen als moreel fout. Maar ook 

voor het internaliseren als voor het opvolgen van de sociale regels, zowel conventionele als morele, 

zouden emotionele processen nodig zijn (Damasio, 1994; Bar-On et al., 2003). In een dagelijkse 

context handelt men ook niet volgens de regels van een expliciete theorie.Men handelt automatisch, 

door conditionering of het ervaren van een somatische stempel. De regels en theorie worden afgeleid 

uit het waarnemen van automatisch gedrag dat ermee in overeenstemming is. In een sociale context 

kan men dan, op het functionele niveau, geen scheiding maken tussen “cognitie” en emotie.  

 

2.3 De derde weg: intuïtionisme 

 

Een andere auteur die een eerder sentimentalistisch standpunt verdedigt is Haidt. Om het tot stand 

komen van morele oordelen te beschrijven stelt hij een sociaal-intuïtionistisch model voor. Dit plaatst 

hij tegenover rationalistische modellen van de psychologie van morele oordelen. Door Haidt (2001) 

wordt het sociaal-intuïtionistische model voorgesteld als een plausibel alternatief voor rationalistische 

modellen. Hij noemt zijn model niet expliciet sentimentalistisch, hoewel morele oordelen in zijn 
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model steeds door emoties worden veroorzaakt. Ik ken zijn model nochtans een aparte plaats toe, om 

verschillende redenen. Naar aanleiding van onderzoek in de sociale en cognitieve psychologie 

verwerpt Haidt het onderscheid tussen redenen en emoties voor een onderscheid tussen intuïties en 

bewust redeneren. Die intuïties zijn snelle, automatische evaluaties, terwijl redeneren relatief traag en 

controleerbaar gebeurt. Morele oordelen zijn zelden het gevolg van redeneren, en enkel de intuïties 

werken motiverend. Hij maakt ook duidelijk waar deze intuïties vandaan komen. Zij zijn vooral 

aangeboren en bepaald door sociale factoren. Dit maakt echter morele autonomie tot een relatief 

zeldzaam fenomeen. Indien wij onze morele oordelen zelf willen veranderen, moeten we eerst onze 

intuïties veranderen. Hoe dit concreet in zijn werk zou kunnen gaan, is in dit model niet uitgewerkt 

(Haidt spreekt van sociale beïnvloeding, maar daar heb je als individu zelf weinig vat op). Om andere 

mogelijke opvattingen van morele autonomie binnen een niet-rationele mensvisie aan te duiden, zal ik 

dit model daarom koppelen aan twee filosofische mensbeelden die deze kwestie ook hebben 

aangekaart. uitgewerkt. Aristoteles stelt voor dat morele karaktereigenschappen door opvoeding en 

oefening worden bepaald. Nietzsche ziet het somberder: zowel moreel handelen als moreel oordelen is 

bepaald door karaktertrekken die bij de geboorte vastliggen. Er is geen plaats voor beïnvloeding van 

onze intuïties door iets dat binnen onze macht ligt. Die mogelijkheden bespreek ik na de voorstelling 

van Haidts model. Daarna bediscussieer ik de plausibiliteit van deze mensbeelden 

 

2.3.1 Het sociaal-intuïtionistische model 

 

Hoe ziet de sentimentalistische beschrijving van onze morele psychologie eruit volgens Haidt (2001)? 

Het model wordt schematisch als volgt voorgesteld. Het bestaat uit drie component: morele oordelen, 

morele intuïties en morele redeneringen. 
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Om te beginnen legt Haidt de gebruikte termen uit (Haidt, 2001, 817-818).  

 

• Morele oordelen zijn evaluaties (goed versus slecht) van de daden of het karakter van een 

persoon. Deze evaluaties worden gemaakt ten opzichte van een set waarden die verplichtend 

worden geacht door een cultuur of subcultuur.  

• Moreel redeneren is de bewuste mentale activiteit, die bestaat uit het transformeren van 

gegeven informatie over mensen met de bedoeling een moreel oordeel te bereiken. Dat moreel 

redeneren een bewust proces is, betekent dat het proces intentioneel is, met inspanning 

gebeurt, controleerbaar is en dat degene die redeneert beseft dat dit proces aan de gang is.  

• Een morele intuïtie is het plotse opduiken in het bewustzijn van een moreel oordeel (goed 

versus slecht), samen met een affectieve lading (leuk of niet leuk). Dit gebeurt zonder een 

bewust besef dat men doorheen verscheidene stappen is gegaan van zoeken, het wegen van 

bewijzen, of het afleiden van een conclusie. Een morele intuïtie is daarom het psychologische 

proces waarover de Schotse filosofen praatten: men ziet of hoort over een sociale gebeurtenis 

en heeft dan direct een gevoel van goedkeuring of afkeuring. Het is geen proces van 

ratiocinatio en reflectie maar een proces gelijkaardig aan perceptie. 

 

Er zijn zes links in het model, waarvan het bestaan steeds reeds is vastgesteld in vorig onderzoek naar 

oordelen (maar niet noodzakelijk in onderzoek naar morele oordelen):  

Figuur 1: Het sociaal-intuïtionistische model. Uit: Haidt, 2001. 
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1. De ‘intuïtief oordeel’ link. Een moreel oordeel kan het direct resultaat zijn van een morele 

intuïtie. Het oordeel verschijnt automatisch en zonder enige inspanning in het bewustzijn als 

gevolg van deze intuïtie.  

2. De ‘post hoc redeneren’ link. Moreel redeneren is een proces dat inspanning vereist. Nadat 

een persoon een oordeel heeft gemaakt zal die persoon naar argumenten zoeken die de reeds 

gemaakte conclusie ondersteunen. 

3. De ‘beredeneerd overtuigen’ link. Moreel redeneren gebeurt nadat een oordeel is gemaakt, om 

dat oordeel te legitimeren. Dit redeneren kan ook anderen beïnvloeden, door op hun intuïties 

in te werken. Haidts hypothese is echter dat dit beïnvloeden niet gebeurt door het geven van 

argumenten die door hun logica (of rationaliteit) overtuigend werken. Ze doen daarentegen 

nieuwe affectief geladen intuïties ontstaan in de luisteraar. 

4. De ‘sociaal overtuigen’ link. Mensen zijn afgesteld op het voorkomen van groepsnormen. Het 

feit dat vrienden en kennissen een bepaald moreel oordeel aanhangen, vormt al de eigen 

oordelen. Dit gebeurt natuurlijk door het doen ontstaan van affectief gelanden intuïties.  

5. De ‘beredeneerd oordeel’ link. Door logische argumentatie kunnen mensen hun eigen initiële 

intuïtie omverwerpen en tot een nieuw oordeel komen. 

6. De ‘private reflectie’ link. Een intuïtie kan ook spontaan (dit is, zonder de kracht van logische 

argumentatie) tijdens een denkproces veranderen. Het zich inbeelden in andermans rol en het 

gevoel van empathie dat daardoor ontstaat is een voorbeeld van een denkproces dat een 

initiële intuïtie kan veranderen.  

 

Dit model stelt hij tegenover het rationalistische model: 

 

 

Figuur 2: Het rationalistische model. Uit: Haidt, 2001. 
 

 

In het rationalistische model komen morele oordelen steeds tot stand door een logische argumentatie, 

zonder de tussenstap van een affect-geladen intuïtie. Affecten kunnen wel een deel zijn van de input 
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van een redenering, maar in die zin behoort de gewaarwording van een affect gewoon tot de gegevens 

waarmee in de redenering rekening wordt gehouden.   

 

Na vergelijking kunnen dus zien we dat een deel van het rationalistische model ook in het sociaal- 

intuïtionistische model terug te vinden is. Het bijzondere van Haidts model is het belang dat hij hecht 

aan intuïtie en het sociaal overtuigen, tegenover het schamele belang van redeneren in het maken van 

morele oordelen. Link 1 tot en met 4 zijn van het grootste belang. Moreel redeneren is dus enkel 

overtuigend in een sociale context, en dan nog enkel door het aanzetten van intuïties – die steeds met 

een affect gepaard gaan. Het veranderen van een moreel oordeel door er zelf over na te denken, de 

laatste twee links bestaan ook, maar zijn zeldzaam. Ze komen wel eens voor onder filosofen, “one of 

the few groups that has been found to reason well (Haidt, 2001).”  

 

Waarom zouden we nu aannemen dat morele oordelen op een intuïtieve manier tot stand komen, en 

niet na redeneren? Om te beginnen haalt Haidt vier redenen aan waarom het causaal belang van 

redeneren te betwijfelen valt. De gegevens komen uit verschillende gebieden in de psychologie. 

 

1. Er bestaan twee informatie verwerkende systemen voor het maken van oordelen: redeneren en 

intuïtie. Die systemen zijn dikwijls tegelijkertijd werkzaam, en leiden tot verschillende 

conclusies. Voor het bestaan en belang van intuïtie haalt Haidt onderzoek aan naar 

automatische evaluaties. Dit zijn affectieve evaluaties die snel en automatisch gebeuren. Dit 

soort evaluaties is waargenomen in het evalueren van allerlei objecten, en ook in verschillende 

soorten oordelen die gelijkaardig zijn aan morele oordelen. Voorbeelden zijn het vormen van 

indrukken over mensen, waarbij ook morele evaluaties worden gemaakt; het overtuigen van 

vrienden en het overtuigen van tegenstanders. Deze onderzoeken tonen dat links 1 tot en met 4 

zeker bestaan, net als links 5 en 6, bijvoorbeeld als verschillende intuïties tegelijkertijd 

tegengestelde resultaten opleveren. Redeneren komt dus wel voor wanneer intuïties met elkaar 

in conflict treden, maar ook wanneer de sociale situatie eist dat alle facetten van een situatie 

grondig worden onderzocht. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer mensen door een 

vreemde gedwongen worden luidop te denken. Haidt besluit dat intuïties het ‘default’ proces 

zijn, aangezien in alledaagse contexten constant en zeer snel morele evaluaties worden 

gemaakt, en dat in alledaagse contexten zelden de voorwaarden om tot redeneren over te gaan 

aanwezig zijn. Daarenboven zijn de overtuigingen waar mensen uiteindelijk verbaal toe 

komen nadat ze gedwongen worden luidop te redeneren, niet noodzakelijk de echte 

overtuigingen. Dit toont weer het overheersende belang aan van het andere proces, dus 

intuïties.  
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2. Dat redeneren vooral gebeurt om een oordeel achteraf te verdedigen (dus dat link 2 

belangrijker is dan link 5 en 6) staaft Haidt met onderzoek naar gemotiveerd redeneren en 

alledaags redeneren. Er zijn allereerst twee klassen motieven aangetoond die in staat zijn 

redeneringen te beïnvloeden.  

 

a. Verwantschapsmotieven verwijzen naar de neigingen van mensen om het eens te zijn 

met onze vrienden en verwanten. We worden direct beïnvloed door de mening van 

mensen in onze sociale groep, in die zin dat we dikwijls automatisch hun mening 

overnemen. 

b. Coherentie motieven verwijzen naar het effect van cognitieve dissonantie. Mensen 

hebben de neiging hun meningen aan te passen aan waarden en morele overtuigingen 

die ze zeer sterk aanhangen, eerder dan omgekeerd. Zo komen in experimenten 

waarnemen dat bewijzen tegen een eigen overtuiging met zeer veel wantrouwen 

worden bekeken, terwijl bewijzen voor een eigen overtuiging kritiekloos worden 

aangenomen. 

 

Het zijn deze motivaties die een oordeel – vooral als het een moreel oordeel betreft – bepalen. 

Als bewijzen moeten worden gezocht om een mening of theorie te ondersteunen, is men in 

elke fase van het testen van de hypothese bevooroordeeld: het zoeken van hypothesen gebeurt 

bevooroordeeld, het afleiden van gevolgen gebeurt ten gunste van de eigen stelling, men zoekt 

voornamelijk bewijzen die de eigen hypothese ondersteunen, evalueert bewijzen strenger als 

ze de eigen hypothese niet ondersteunen, en heeft minder bewijs nodig om de eigen stelling 

als bewezen te achten. Eerlijk redeneren bestaat, als deze motieven niet werkzaam zijn. Dit 

kan het geval zijn wanneer mensen zich bevinden in een laboratorium en worden 

geconfronteerd met hypothetische, niet-emotionele dilemma’s. Maar in het dagelijks leven 

bevinden wij ons steeds in een sociale groep, en zijn we al te dikwijls betrokken partij. Dit 

betekent dat moreel redeneren over het algemeen eerder als een advocaat werk die het 

vooroordeel wil verdedigen, dan als een wetenschapper die naar de waarheid zoekt.  

3. Als men vraagt hoe men tot een bepaald oordeel of een bepaalde handeling is gekomen, geven 

de meeste mensen een verklaring die in overeenstemming is met de causale theorieën die zij 

aanhangen. Ook als, bijvoorbeeld door experimentele manipulatie, de oorzaak een 

mechanisme is dat onbewust en onkenbaar is voor het oordelend subject, is het gegeven 

antwoord toch zulk een rationele verklaring. Mensen zoeken hun verklaringen in een “pool of 

culturally supplied explanations for behavior” (Haidt, 201, p.822). Iets analoogs zou dan aan 

de hand zijn met het verdedigen van morele oordelen. Als mensen niet kunnen weten waarom 
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ze tot een bepaald moreel oordeel kwamen, omdat dit onbewust gebeurde, welke verklaring 

geven ze dan? Haidt stelt voor dat er ook “a priori moral theories” zijn:  

 
A priori moral theories can be defined as a pool of culturally supplied norms for 
evaluating and criticizing the behavior of others. A priori moral theories provide 
acceptable reasons for praise and blame (e.g. “unprovoked harm is bad”; “people 
should strive to live up to God’s commandments”).(Haidt, 2001) 

 

Dit leidt uiteindelijk tot de ‘wag the dog’ illusie: mensen denken dat de redenen die ze geven 

de oorzaak zijn van de oordelen, terwijl de redenen net zijn veroorzaakt door de oordelen. De 

redenen zijn als de staart van een hond, die kwispelt als hij blij is. Maar het kwispelen 

veroorzaakt het blij zijn niet. Daarom is het vragen naar iemands redenen niet zo’n goed idee 

om de echte oorzaak te weten te komen: 

 
Because the justifications that people give are closely related to the moral judgements 
that they make, prior researchers have assumed that the justificatory reasons caused 
the judgement. But if people lack access to their automatic judgement processes then 
the reverse causal path becomes more plausible. (Haidt, 2001) 

 

De tweede illusie is de ‘wag the other dog’s tail’ illusie: 

 
In a moral argument, we expect the successful rebuttal of an opponent’s arguments to 
change the opponent’s mind. Such a belief is like thinking that forcing a dog’s tail to 
wag by moving it with your hand will make the dog happy.(Haidt, 2001) 
  

4. Morele acties correleren tenslotte beter met morele emoties dan met moreel redeneren. Haidt 

geeft hiervoor twee argumenten. Allereerst haalt hij een studie aan die een correlatie vond 

tussen moreel gedrag en moreel redeneren. Een correlatie zegt natuurlijk niets over de richting 

van het causaal verband. De studie van Blasi (1980) is ook compatibel met de interpretatie dat 

een derde variabele, intelligentie, zowel beter redeneren als beter moreel gedrag veroorzaakt. 

Bovendien is de correlatie tussen moreel redeneren en moreel gedrag zwak en inconsistent als 

gecorrigeerd wordt voor IQ. Haidt stelt daarom voor dat een vierde term, een ‘koel systeem’ 

dat voor wilskracht zorgt, zorgt voor zelfcontrole, wat op zijn beurt zorgt voor beter moreel 

gedrag. Dit ‘koel systeem’ wordt veroorzaakt door een beter ontwikkelde prefrontale cortex, 

en dit veroorzaakt ook intelligentie en het betere redeneervermogen. Waar is dan nog plaats 

voor de morele emoties die Haidt vooropstelt? Hiervoor haalt hij een andere studie aan 

(Metcalfe & Mischel, 1999), die de succesvolle ontwikkeling van de prefrontale cortex 

interpreteert als een essentieel kenmerk van emotionele intelligentie. De hypothese dat moreel 

redeneren de morele acties zou veroorzaken is hiermee wel in vraag gesteld, maar dat morele 

emoties een betere verklaring zijn voor morele acties, is een hypothese die getest moet 

worden.  
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Haidt haalt daarom onderzoeken aan die zijn model moeten ondersteunen. Te eerste zijn er 

psychopaten, die duidelijk slechter scoren op moreel gedrag dan niet-psychopaten, en een 

gebrek aan bepaalde affectieve reacties blijken te hebben. Daarbij verschillen zij in de werking 

van hun prefrontale cortex. Ook Damasio beschrijft verschillende patiënten die schade 

vertonen aan de ventromediale prefrontale cortex. Dit gaat niet gepaard met een reductie in 

redeneervermogens, maar wel met een verslechtering van sociaal gedrag. Deze patiënten 

vertonen ook een verlies aan emotionele responsiviteit ten opzichte van hun gedrag en de 

wereld in het algemeen. Tenslotte wordt ook Batson (1991) aangehaald, en de empathie-

altruïsme hypothese.  

 

Samengevat is Haidts bedoeling een nieuw model voor te stellen dat verklaart hoe we tot morele 

oordelen komen. Dit model wordt geplaatst tegenover het rationalistische model. Het doet dit door aan 

het rationalistische model verschillende links en oorzaken van morele oordelen toe te voegen, en hun 

belang te benadrukken. Het rationalistische model ging uit van de oorzakelijkheid van redeneringen 

voor morele oordelen. Het sociaal intuïtionistische model erkent deze mogelijkheid, maar benadrukt 

dat het in de dagelijkse morele psychologie zelden het geval is dat we tot morele oordelen komen  

door redeneringen.  

 

Wat veroorzaakt dan wel meestal onze oordelen, en welke rol spelen al onze redeneringen dan? 

Oordelen worden meestal veroorzaakt door intuïties. Redeneren gebeurt meestal post hoc. Het zijn dan 

verklaringen die aan de oordelen worden gegeven, die plausibel zijn volgens de causale theorieën die 

men aanhangt. Deze redeneringen kunnen de oordelen van anderen en van onszelf beïnvloeden, maar 

dit zal meestal gebeuren door op de intuïties in te werken. Maar welke ruimte is er om op intuïties in te 

werken? Hoeveel van deze intuïties zijn aangeboren, en hoeveel kan worden veranderd door 

socialisatie? We kunnen de vraag omtrent de mogelijkheid van het autonoom beïnvloeden van intuïties 

uitbreiden aan de hand van twee extremen: het eerste extreem is gebaseerd op Nietzsche, het tweede 

op Aristoteles. Waar de eerste stelt dat menselijke moraliteit volledig aangeboren is, en redenen altijd 

rationalisaties zijn, is voor de tweede filosoof moraliteit een kwestie van de juiste opvoeding en 

vorming. Daardoor ontwikkelen wij de juiste disposities, en kunnen wij ons sturen naar een juist 

moreel karakter. Gemeenschappelijk aan beiden is het belang van automatismen, disposities die ons op 

het juiste moment al dan niet de juiste handeling doen uitvoeren. Het zijn dus een soort intuïties die 

ons in het dagelijks leven direct tot oordelen en handelen aanzetten, en niet de ratio. Die heeft volgens 

Nietzsche echter geen invloed, terwijl zij volgens Aristoteles vooral een indirecte invloed heeft.  
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2.3.2 Aristoteles: opvoeding en oefening  

 

Knobe en Leiter (in press) halen uit drie filosofische tradities – Kant, Aristoteles en Nietzsche - enkele 

kernelementen die de discussie omtrent de autonomie van mensen als morele subjecten kaderen. De 

Aristotelische traditie in de ethiek staat algemeen gekend als een deugdentheorie. Deugden zijn de 

karaktertrekken die personen aanzetten tot de gepaste handelingen. Zijn karakterisering van morele 

actoren luidt als volgt: 

 

Moral agents are virtuous agents, that is, agents possessed of stable dispositions to act in 
morally appropriate ways as different situations require. (Knobe & Leiter, in press, p.3) 

 

De morele actor:  

 

must act knowingly, next he must choose the actions, and choose them for themselves, and 
thirdly he must act from a firm and unalterable character”. (Knobe & Leiter, in press, p. 3) 

 

Deze stabiele karaktertrekken zijn dus de bron van morele motivatie. Op het moment zelf moet er een 

soort mechanisme in gang treden waardoor de actor bewust en overtuigd kiest voor de handeling zelf. 

Die overtuiging tot handelen moet vanuit een dispositie komen, wat mijns inziens analoog is aan een 

intuïtief oordeel – zij het dat voor deze intuïtie is gekozen. Maar wat is het mechanisme waarop deze 

disposities tot stand komen? Dit gebeurt vooral door opvoeding, en verdere ontwikkeling tijdens het 

volwassen leven. Tijdens de kindertijd worden gewoonten gekweekt door oefening. Later, wanneer de 

rede ontwikkeld is, moeten men praktische wijsheid verkrijgen. Daarvoor moeten we zowel onze 

deliberatieve vaardigheden als onze emotionele reacties ontwikkelen. Dit doen we door voor onszelf te 

denken. Morele deugdelijkheid is pas verworven als de juiste gewoonten én praktische wijsheid 

volledig ontwikkeld zijn. Op dat moment gaat het moreel handelen op de gepaste momenten als 

vanzelf: 

 

Furthermore, when he has decided what to do, he does not have to contend with internal 
pressures to act otherwise. He does not long to do something that he regards as shameful; and 
he is not greatly distressed at having to give up a pleasure that he realizes he should forego 
Kraut, 2000, geciteerd in Knobe & Leiter, in press). 

 

Het komt er dus niet op aan het zelf opgelegde morele beleid blindelings te volgen, maar te weten 

waarom je het volgt. Nogmaals, dit volgen gebeurt automatisch, dus zonder redeneren op het moment 

zelf.  
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2.3.3 Nietzsche: enkel erfelijkheid 

 

Volgens Nietzsche is het net niet beslissend voor moreel handelen hoe de opvoeding eruit ziet, of 

welke bewuste keuzen je maakt. Het zijn daarentegen erfelijke psychologische en fysiologische 

kenmerken die zowel handelen als oordelen bepalen. Dit heeft een aantal spannende gevolgen. 

Gewoonten en bewuste morele principes spelen helemaal geen causale rol in het tot stand komen van 

moreel gedrag. Integendeel, het zijn de erfelijke kenmerken die eerst zorgen voor een bepaald soort 

gedrag, dat op haar beurt zorgt voor de ontwikkeling van bewuste principes die dit gedrag goedpraten. 

In Nietzsches systeem is elke redenering een rationalisatie voor aangeboren gedrag.  

 

Nietzsche was beïnvloed door twee ideeën: ten eerste de idee dat mensen fundamenteel lichamelijke 

wezens zijn, wier fysiologie veel of alles van hun bewust leven en gedrag bepaalt. Ten tweede de idee 

dat het onbewuste psychische leven ook een grote rol speelt in het tot stand komen van het bewuste 

leven en gedrag. Nietzsche neemt een ‘type-doctrine’ aan: 

 

Each person has a fixed psycho-physical constitution, which defines him as a particular type 
of person. These type-facts, for Nietzsche, are either physiological facts about the person, or 
facts about the person’s unconscious drives or affects. The claim, then, is that each person has 
certain largely immutable physiological and psychic traits that constitute the “type” of person 
he or she is. (Knobe en Leiter, in press, p.8)  

 

Nietzsche zou er herhaaldelijk op aandringen dat de morele overtuigingen van een persoon enkel 

getuigenissen zijn van wie hij is, wat zijn psychofysische structuur is. Immers, die structuur bepaalt 

het gedrag, en tevens uw overtuigingen. Omdat overtuigingen en gedrag zo dikwijls overeenkomen, 

denken we dat de overtuigingen de oorzaak zijn van het gedrag, maar dat is niet waar. Ze hebben een 

gemeenschappelijke oorzaak. Knobe en Leiter halen de parabel van Cornario aan, die Nietzsche ook 

gebruikt om dit te verduidelijken. Deze denkfout noemen ze dan Cornarism. 

 

Everybody knows the book of the famous Cornaro in which he recommends his slender diet as 
a recipe for a long and happy life...I do not doubt that scarcely any book (except the Bible, as 
is meet) has done as much harm... The reason: the mistaking of the effect for the cause. The 
worthy Italian thought his diet was the cause of his long life, whereas the precondition for a 
long life, the extraordinary slowness of his metabolism, the consumption of so little, was the 
cause of his slender diet. He was not free to eat little or much; his frugality was not a matter of 
“free will”: he became sick when he ate more. (Knobe & Leiter, in press, p.11) 

 

Ook moraliteit en religie zijn schuldig aan Cornarism: het gedrag dat zij voorschrijven, is net het 

gedrag dat men vanzelf tentoonspreidt. Het is een effect van de fysiologische orde van een actor, die 

op voorhand bepaald is om deze handelingen uit te voeren. Dat men zo moreel, dan wel amoreel leeft, 

zijn beiden effecten van de fysiologische opmaak: 
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That one is a “moral” agent is explained by one’s biological inheritance, the type-facts; that 
one is not a moral agent is similarly explained. (Knobe & Leiter, in press, p.12) 

 

2.3.4 Discussie 

 

Haidt (2001) maakt op het eerste zicht een heel ander onderscheid dan sentimentalisten en 

rationalisten. In plaats van de vraag of emotie dan wel rationaliteit noodzakelijk is voor moreel 

oordelen en handelen, stelt hij de zaken anders. Hij gaat uit van een onderscheid tussen intuïtie en 

redeneren. Haidt (2004) stelt:  

 

In fact, since writing “The Emotional Dog,” I have taken upon myself a personal crusade of 
correcting people when they contrast “affect” and “cognition,” for what they invariably mean 
is a contrast of two kinds of cognition: hot and cold, or automatic and controlled. (Haidt, 2004, 
p.286) 

 

Nochtans, moraalfilosofen als Greene (zie 93) maken een onderscheid tussen emotie en “cognitie” 

waarbij het tweede denkproces eveneens automatisch kan gebeuren. Rationalisten als Maibom maken 

een onderscheid tussen rationaliteit en emotie, waarbij emotie noodzakelijk kan zijn voor een goed 

werkende rationaliteit, maar rationaliteit kan gezien worden als het proces waarover we bewuste 

controle hebben. Mijns inziens kan men het debat rationalisme-sentimentalisme vanuit twee 

standpunten bekijken. Enerzijds is er de vraag of moreel oordelen en handelen grotendeels door 

emotie dan wel “cognitie” mogelijk wordt gemaakt. Hier blijkt tot nu toe dat, op het domein van 

sociale cognitie, dit onderscheid waarschijnlijk onhoudbaar is. Vele veronderstelde “cognitieve” 

processen worden door emoties mogelijk gemaakt. Een ander gezichtspunt is de vraag of moreel 

oordelen en handelen gemotiveerd worden door regels die we onszelf opleggen, of processen die we 

niet in de hand hebben. Dit is het onderscheid tussen intuïtie en redeneren. Aangezien ik het hier wil 

hebben over de mogelijkheid van morele autonomie, is het dit tweede onderscheid dat van toepassing 

is.  

 

Nu blijkt in Haidts (2001) model dat een inwerken op intuïties nodig is om moraliteit te beïnvloeden. 

Redeneren speelt slechts zelden een rol in het veranderen van intuïties, en dan nog bij een beperkte 

groep mensen. Redeneren kan oordelen veranderen door het aanwakkeren van andere intuïties, maar 

intuïties komen vooral tot stand door de ontwikkeling van endogene (aangeboren) precursors van 

intuïties, via socialisatie. Is er dan nog ruimte om deze intuïties aan te passen? Of moeten we met onze 

intuïties leren leven, en oordelen beïnvloeden door de juiste intuïties aan te spreken? Een andere 

opmerking is dat in Haidts (2001) model moreel handelen geen rol speelt. Het zou nochtans zeer 
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boeiend zijn te onderzoeken wat de invloed is van oordelen op handelen, en vooral ook wat de 

omgekeerde invloed is. Immers, verschillende data wijzen uit dat de inhoud van oordelen wel eens 

eerder beïnvloed kan zijn door handelen en gewoonten, dan omgekeerd. Aangezien moreel handelen 

minstens even belangrijk is, is het nodig te weten hoe we dit handelen dan kunnen beïnvloeden. Knobe 

& Leiter (in press) halen gegevens uit de gedragsgenetica aan, die deze kwesties aansnijden. Zij 

pleiten hiermee voor een Nietzscheaanse visie op moraliteit.  

 

Ter verdediging van Nietzsches ‘typedoctrine’ halen zij studies aan die tonen dat 

karaktereigenschappen genetisch zijn bepaald. Individuen worden, aldus Nietzsche, met bepaalde 

karaktertrekken geboren. Die eigenschappen spelen een rol in hun levensloop, maar niet in elke 

geïsoleerde gebeurtenis. Dit gaat ook op voor morele overtuigingen en handelingen. Studies in de 

gedragsgenetica vinden gemiddeld dat soms tot 60% van de variatie in persoonlijkheidskenmerken 

door genetische factoren wordt bepaald. Studies in de sociale psychologie daarentegen, vinden meestal 

dat slechts ongeveer 15% van de variatie in gedrag door sociale factoren kan worden verklaard. Deze 

cijfers worden zowel voor moreel-neutrale als moreel-geladen gedrag gevonden. Hier zijn twee 

opmerkingen belangrijk. Het effect van erfelijkheid hoeft niet direct te zijn. Een verschil in de genen 

van twee mensen kan leiden tot verschillen in de omgeving, bijvoorbeeld hoe andere mensen op hen 

reageren. Dit op zijn beurt kan tot de karaktereigenschap leiden. De omgeving kan in erfelijke factoren 

dus ook een rol spelen. Hoe groot is bovendien het belang van deze karaktereigenschappen in het 

bepalen van iemands gedrag? Het antwoord blijkt zeer complex. Knobe en Leiter halen het voorbeeld 

aan van eerlijkheid: kan dit kenmerk worden gebruikt om te voorspellen in welke mate iemand zich 

eerlijk zal gedragen? Als we het gedrag in één situatie willen voorspellen, op basis van één handeling 

in een andere situatie, vindt men een correlatie tussen eerlijkheid en gedrag die slechts 5% van de 

variatie verklaart. Maar als men zoekt naar de algemene mate van eerlijkheid die deze persoon 

vertoont op een hele reeks testen, wordt een correlatie gevonden met de eerlijkheid in een andere reeks 

testen die 81% van de variatie verklaart.  

 

Voorlopig lijken disposities, die vooral aangeboren zijn en niet cultureel worden bepaald, ons dus van 

een gedragsmatige basis te voorzien. Deze disposities zijn in grote mate genetisch bepaald. Nochtans 

is er een substantieel deel van de variatie die niet door genetische factoren verklaarbaar is. Bovendien 

bepalen deze karaktertrekken allerminst al onze reacties. Het is ook nodig dat er disposities zijn, zodat 

we niet in elke situatie onze volgende stap moeten berekenen. Tot nu toe wijzen deze gegevens erop 

dat op deze dispositionele basis vrij regelmatig variatie mogelijk is. Laten we eerst even kijken naar de 

mate waarin opvoeding ons karakter zouden kunnen bepalen. Daarna bespreek ik de invloed van onze 

karaktertrekken op specifieke gedragingen. 
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Een tot twee derde van de variatie in persoonlijkheid blijkt te kunnen worden verklaard door 

genetische factoren. Hoeveel van de variatie die veroorzaakt is door omgevingsfactoren, wordt 

verklaard door opvoeding en hoeveel door andere omgevingsfactoren? Er zijn wel correlaties tussen 

opvoeding en ontwikkeling van persoonlijkheid, maar dit zegt nog niet dat de opvoeding de 

persoonlijkheid bepaalt. Het zou evengoed kunnen dat de persoonlijkheid van de ouders de manier van 

opvoeding bepaalt, maar dat het toch de persoonlijkheid is die genetisch wordt doorgegeven. De 

belangrijkste bijdrage in de gedragsgenetica tot dit debat bestaat in verklaringen door de gedeelde 

omgeving en verklaringen door de niet-gedeelde omgeving. De gedeelde omgeving - dit is de 

omgeving die twee kinderen die door dezelfde ouders worden opgevoed, delen - blijkt slechts 5 tot 

10% van de variatie in persoonlijkheid te verklaren. Opvoeding lijkt dus zeer weinig impact te hebben 

op het gevormde karakter, dit in tegenstelling tot een Aristotelische deugdentheorie. Als we enkel 

vertrouwen in opvoeding blijven we heel ons leven opgescheept met dezelfde disposities.  

 

In welke mate dan, is een Kantiaanse vorm van autonomie mogelijk? Is het mogelijk dat actoren 

zichzelf bewust regels opleggen, die motivationeel effectief zijn? Of dat we door onszelf regels op te 

leggen onze intuïties kunnen veranderen? Er blijkt evenwel, om te beginnen, slechts een zeer kleine 

correlatie te zijn tussen gedrag en overtuigingen. Kraus (1995) schreef een overzicht van 88 

onderzoeken en vond dat de correlatie tussen overtuiging en gedrag gemiddeld 14% bedroeg. 

Bovendien moet men zich de vraag stellen in welke richting het causaal verband is. Vele experimenten 

vonden een substantiële impact van gedrag op overtuiging, eerder dan omgekeerd. Dit zou moeten 

tonen dat redeneringen geen invloed hebben op gedrag. Het argument gaat er echter van uit dat 

redeneringen over het algemeen tot overtuigingen leiden, of dat overtuigingen niet bepaald zijn door 

intuïties. Beide veronderstellingen zijn echter problematisch.  

 

Knobe & Leiter (in press) besluiten hieruit dat zowel een Kantiaanse als een Aristotelische vorm van 

autonomie quasi onmogelijk zijn. Nietzsche heeft gelijk, in die zin dat onze karaktereigenschappen 

ook erfelijk zijn bepaald, en dat deze karaktereigenschappen ons leven bepalen. Dit laatste wil echter 

niet zeggen dat karaktereigenschappen onoverkomelijk zijn. In specifieke situaties is het dikwijls niet 

zeker wat de uitkomst gaat zijn, ook al is het karakter gekend; het is enkel de levensloop die is 

bepaald. Dat handelen eerder oordelen zouden bepalen dan omgekeerd is opmerkelijk, maar dit is 

bediscussieerbaar. Het is immers niet duidelijk welk soort oordelen werden getest. Waren dit 

overtuigde, door intuïties ondersteunde oordelen, of oordeelden mensen wat sociaal wenselijk was, 

zonder echt overtuigd te zijn? In het tweede geval kunnen intuïtieve oordelen wel degelijk handelen 

bepalen. Dat handelen in ieder geval wel  een impact heeft op overtuigingen, is opmerkelijk, maar niet 

zo verrassend. Er zijn cognitieve processen – zoals het oplossen van cognitieve dissonantie - die 

ervoor zorgen dat handelingen worden gerationaliseerd tot we ‘er ons goed bij voelen’, dus tot we 
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overtuigd zijn van de waarde van die handeling. Het is ook mogelijk dat een intuïtie in veel gevallen 

zowel aan de oorzaak ligt van een oordeel, als van een handeling. De verbanden tussen intuïtie, 

oordeel en handeling moeten echter verder worden onderzocht. In ieder geval kan men stellen dat op  

intuïties moet worden ingewerkt om oordelen en handelen te bepalen. Het gebrek aan motiverende 

werking van redeneren geldt enkel voor zover dit geen verandering teweeg brengt in intuïties. 

 

Maar hoe kunnen we op karaktereigenschappen, disposities of intuïties inwerken om oordelen en 

gedrag te bepalen? Het sociaal-intuïtionistische model van Haidt kent een grote rol toe aan sociale 

druk om intuïties te vormen. Dit heeft men echter zelden zelf in de hand. Hoe zit het met redeneren? 

Sommige auteurs (Saltzstein & Kasachkoff, 2004) menen dat Haidt de motiverende krachten van 

redeneren niet in aanmerking neemt.Die opmerking is echter niet terecht. Haidt (2001) stelt voor dat 

we door persoonlijke ruminaties andere intuïties kunnen aanwakkeren. Als we tot een beredeneerd 

besluit komen, moeten we dan de situatie op zoveel manieren bekijken tot onze intuïties met het 

beredeneerd besluit overeenkomen. Deze methode ontwijkt alle problemen waarvoor de 

gedragsgenetica ons gesteld ziet. We kunnen het blijven doen met de intuïties die we hebben, maar 

door de situatie op een andere manier voor te stellen (bijvoorbeeld een andere metafoor), worden 

andere intuïties actief. Als we onze intuïties niet kunnen veranderen, kunnen we nog steeds de situatie 

veranderen. Hoewel onze oordelen in zeer beperkte mate worden verklaard door de redenen die we 

onszelf opleggen, wil dit dus niet zeggen dat er geen ruimte voor is. De impact kan bovendien zeer 

groot zijn. Dit kan effecten hebben die een hele samenleving veranderen. Ondanks het feit dat de 

kritiek van Saltzstein & Kasachkoff (2004) onrecht doet aan Haidts bedoelingen, is er dan toch een 

punt waarop ik ze gelijk moet geven: 

 

Thus, the point is not that affectively based intuitions do not appear, but rather that they are 
not determinative; reason plays a critical role, and although it is not the entire dog, it is also 
not just the tail. (Saltzstein & Kasachkoff, 2004, p.281) 

 

impact nihil is. Het bleek duidelijk dat gedrag in specifieke situaties niet kon worden 
voorspeld, maar enkel gedragspatronen op lange termijn. Ook werpt Haidt de mogelijkheid op 
dat men op basis van redenen, kan trachten intuïties aan te wakkeren. De vraag is dan via 
welke mechanismen we dat kunnen bereiken.  

 
In de volgende hoofdstukken ga ik verder in op de aard van onze intuïties, welk soort cognitieve 

structuren we redelijkerwijze mogen verwachten (emoties of “cognitie”), en welke cognities 

neurologisch aanwezig zijn. Het zal blijken dat cognitieve functies hun toepassingsdomein kunnen 

veranderen, en dat gelijke situaties verschillende intuïties kunnen aanwakkeren, afhankelijk van de 

manier van voorstellen.  
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3 Moraliteit als adaptatie 

 

 

About thirty years ago there was much talk that geologists ought only to observe and not 
theorize; and I well remember someone saying that at this rate a man might as well go into a 
gravel-pit and count the pebbles and describe the colour s. How odd it is that anyone should 
not see that all observation must be for or against some view if it is to be of any service! 

   

Darwin, 1861, in een brief aan zijn vriend Henry Fawcett. Geciteerd in 

Shermer, 2004, p.1  

 

 

You cannot understand what a person is saying unless you understand who they are arguing 
with.  

   

Donald Symons, geciteerd in Tooby & Cosmides, 1997 p.3 

 

3.1 Evolutionaire psychologie 

 

Het is niet de eerste keer dat men op zoek gaat naar de oorsprong en de lichamelijke basis van 

moraliteit (voor een uitgebreid overzicht, zie Verplaetse, 2006). Wat men precies zoekt, en wat men 

vindt, hangt natuurlijk steeds af van de theorieën die op de achtergrond meespelen. In de 

middeleeuwen ging men er van uit dat God de mens een geweten had gegeven. Dit geweten werd door 

Albertus Magnus dan ook gezien als een verzameling goddelijke voorschriften. Vanaf Descartes kon 

men het geweten los zien van het bovennatuurlijke, en werden fysiologische verklaringen gezocht. Die 

stelde men zich toen voor als animale levensgeesten. Ook de plaats waar we dit morele vermogen 

kunnen vinden, hangt af van theorieën over het menselijk lichaam. Hoewel men sinds de oudheid 

psychische eigenschappen in de schedel zocht, werd het geweten in het begin van de twintigste eeuw 

het exclusieve domein van psychologen. Voor deze psychologen was het niet langer een somatische 

aangelegenheid, maar verhuisde het naar de een meer abstracte culturele, mentale en cognitieve orde. 

We zoeken het morele vermogen nu weer in de hersenen, maar het gevaar bestaat dat dit zoeken naar 

een neurologische basis door tegenstanders wordt gelijkgesteld met een frenologisch, al te simplistisch 

lokaliseren van hogere hersenfuncties (Verplaetse, 2006, p.13-14). Nochtans heeft het lokaliseren 

nooit lang een hoge vlucht genomen, en is er van enige lokalisatie doctrine ook nu geen sprake. 

 

Rond 1830 verspreidde de frenologische doctrine zich weliswaar onder de maatschappelijke elite. 

Maar vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw begon de frenologie alweer aan haar val. De 
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weerlegging kwam er dan nog vooral door rationele argumenten. Door grote delen van de hersenen bij 

vogels weg te snijden, besloot de onderzoeker Flourens dat er niet zoiets kon zijn als een cerebrale 

lokatie van hogere hersenfuncties. Immers, wat men ook wegsneed, of het nu bijvoorbeeld de 

voorhoofds- of de achterhoofdskwabben waren, steeds waren alle hogere hersenfuncties aangetast. 

Deze hersenfuncties moesten dus tot stand door een samenwerken van alle kwabben, was de 

redenering. 

 

In andere, meer wetenschappelijke en minder in opspraak gebrachte disciplines, waren pogingen tot 

het lokaliseren van een moreel orgaan ook eerder de uitzondering dan de regel. In het midden van de 

negentiende eeuw nam men zeker aan dat moraliteit een neurologische basis had, maar verder vond 

men het verschijnsel te complex om het in één gebied te lokaliseren. Daarbij hadden de excessen van 

de frenologie het lokaliseren in diskrediet gebracht. Bovendien moest men, om dit soort uitspraken te 

doen, tegen de heersende wetenschapsfilosofie in roeien. Die stelde groot belang in nauwkeurige 

observatie, herhaalbare experimenten en controle door collega’s. En een moreel orgaan in het brein 

kon men niet zomaar in het labo aanduiden. De ‘believers’ waren in de minderheid, en hun ideeën 

werden over het algemeen afgewezen. 

 

Die hele geschiedenis had tenslotte weinig resultaat opgeleverd en werd uiteindelijk vergeten. In het 

begin van de twintigste eeuw werd moraliteit dan ook lange tijd als een sociale constructie gezien. De 

oude idee van het brein als onbeschreven blad vierde hoogtij en werd voor een lange tijd de heersende 

theorie in de antropologie, sociologie en psychologie. Dit ‘Standard Social Science Model’ (SSSM) 

stelt dat alle mentale inhoud oorspronkelijk afkomstig is uit de omgeving. Het brein heeft geen 

structuur, behalve een klein aantal mechanismen die voor zeer algemene doeleinden kunnen worden 

toegepast. Data vanuit de omgeving kunnen er naar hartelust op worden geschreven. Volgens deze 

doctrine ís er helemaal geen neurologisch substraat voor moraliteit, dat bij mensen in het algemeen, 

over de hele wereld, kan worden gevonden. Het heeft dan geen zin een psychologische en 

evolutionaire fundering van moraliteit te zoeken.  

 

According to this orthodoxy, all of the specific content of the human mind originally derives 
from the “outside” – from the environment and the social world – and the evolved architecture 
of the mind consists solely or predominantly of a small number of general purpose 
mechanisms that are content-independent, and which sail under names such as “learning”, 
“induction,” “intelligence,” “imitation,” “rationality,” “the capacity for culture,” or simply 
“culture.” (Tooby & Cosmides, 1997, p.3) 

 

Het alternatief dat dit empirische standpunt begint te vervangen is de evolutionaire psychologie. 

Evolutionaire psychologie trekt de principes van de evolutionaire biologie door naar menselijk gedrag 

en het brein. De evolutionaire biologie tracht de architectuur van een soort te dissecteren, zodat de 
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functionele organisatie duidelijk wordt. Het gaat ook op zoek naar een verklaring voor de 

aanwezigheid van die organisatie. Dit doet het op basis van theorieën, die specificeren hoe een 

adaptieve functie voor een bepaald probleem eruit zou moeten zien (Duchaine et al., 2001). Op die 

manier biedt de evolutionaire psychologie een raamwerk om ook gedragsfenomenen vanuit een 

evolutionair perspectief te verklaren, en kan men vanuit een evolutionair standpunt op zoek gaan naar 

gedragsfuncties die in onze ancestrale omgeving geschikt waren om problemen van overleven en 

voortplanting op te lossen. Van deze functies veronderstellen evolutionair psychologen dat zij een 

neurologisch substraat hebben: 

 

In short, the circuits of the brain are designed to generate motion - behavior – in response to 
information from the environment. The function of your brain – this wet computer – is to 
generate behavior that is appropriate to your environmental circumstances. (Tooby & 
Cosmides, 1997, p.4) 

 

Dit alternatief voor het ‘Standard Social Science Model’ gaat daarom op zoek naar neuronale circuits 

met een bepaalde functie en/of inhoud, die door alle mensen worden gedeeld, en zoekt daarvoor 

verklaringen. Een volledige evolutionair-psychologische verklaring geeft een antwoord op volgende 

vragen (Tooby & Cosmides, 1997, p.12-13): 

 

1. Waar in het brein bevinden zich de relevante circuits, en hoe werken ze fysiek? 

2. Welk soort informatie wordt verwerkt door deze circuits? 

3. Welke informatieverwerkende programma’s belichamen deze circuits? 

4. Waarvoor waren deze circuits ontworpen in een jager-verzamelaar context? 

 

Samengevat is evolutionaire psychologie een theorie om gedrag dat voor een specifieke diersoort 

universeel is, te verklaren. De vraag waarom iemand nu jaloers is omdat zijn of haar partner vreemd 

gaat kan worden verklaard door directe fysiologische beschrijvingen, maar de vraag waarom bijna alle 

mensen een vorm van seksuele jaloezie kennen, kan alleen worden begrepen vanuit een evolutionair 

psychologisch standpunt. 

 

Wat zijn de kenmerken van de adaptaties waarnaar we op zoek moeten? Neurale circuits liggen niet 

volledig, tot in detail, vast bij de geboorte. Gedrag in het algemeen is ook een door de omgeving 

beïnvloed fenomeen. De evolutionaire basis is het fundament waarop de omgeving kan inwerken. De 

vraag is niet of een bepaald gedrag werd veroorzaakt door instinct of door leren. Een betere vraag is 

welke instincten het leren veroorzaakten (Tooby & Cosmides, 1997, p. 11). Dit geeft al aan dat de 

neurale circuits niet zomaar een fysiologische basis voor gedrag zijn, maar capaciteiten tot leren met 
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een aangeboren inhoud, in de vorm van motivaties, concepten en variabelen. Deze basis bepaalt welke 

culturele elementen al dan niet worden opgenomen, en welke invloed zij verder hebben op gedrag. 

 

As developed by evolutionary researchers, a competing view [tegen SSSM] is as follows. (i) 
The neurally based learning capacities of humans include specializations that evolved among 
our foraging ancestors to solve the specific adaptive problems posed by the statistical and 
causal structure of the ancestral world. (ii) Because these specializations constitute at least part 
of the circuitry through which learning and development proceed, they introduce evolved 
content into the mind (motivations, concepts, regulatory variables, etc.) that predisposes the 
individual to behave in ways that would have been adaptive given the recurrent statistical 
structure of the ancestral world. (iii) These specializations influence the content of cultural 
elements that are acquired from and transmitted to other individuals in a way that reflects, to 
some extent, the design and operation of these evolved problem-solving circuits (Tooby & 
Cosmides, 1992. Geciteerd in Lieberman et al., 2003, p.819) 

 

Deze redeneer- en leercircuits hebben ook nog de volgende vijf eigenschappen (Tooby & Cosmides, 

1997, p.11): 

 

1. Ze zijn complex gestructureerd om een specifiek probleem of type van probleem op te lossen. 

2. Ze ontwikkelen zich in alle normale personen. 

3. Ze ontwikkelen zich zonder bewuste inspanning van de persoon in kwestie en zonder de nood 

aan formele instructies voor hun ontwikkeling. 

4. Ze worden toegepast zonder bewustzijn van hun onderliggende logica. 

5. Ze zijn verschillend van meer algemene mogelijkheden tot informatie verwerking of 

mogelijkheden tot intelligent gedrag. 

 

Verder zijn adaptaties die kenmerken van de menselijke natuur die als vanzelfsprekend worden 

aanzien, die geen verwondering opwekken en daarom niet worden onderzocht. William James sprak 

over instincten en ‘instinct blindness’. We moeten ons over die blinde vlek heen zetten, en in 

verwondering raken over wat vanzelfsprekend lijkt. Alleen op die manier kunnen we onze 

gedragsadaptaties onderzoeken. 

 

We do not realize that “normal” behavior needs to be explained at all. This “instinct 
blindness” makes the study of psychology difficult. To get past this problem, James suggested 
that we try to make the “natural seem strange” (Tooby & Cosmides, 1997, p.1). 

 

Er zijn dus verschillende computationele adaptaties, met inhouden en een structuur. Welke soorten 

computationele programma’s kunnen we dan verwachten, als deze niet leeg en algemeen zijn? 

Duchaine et al.(2001) stellen dat er drie soorten kunnen gevonden worden: 
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1. Inhoudsalgemene computationele adaptaties die functioneel gespecialiseerd zijn. De inhoud 

slaat hier op het domein van stimuli dat door de adaptatie wordt verwerkt. In het geval van 

inhoudsalgemene adaptaties kan elk soort stimulus in aanmerking komen voor verwerking 

door deze adaptatie. Conditionering is een voorbeeld van een inhoudalgemene adaptatie. Het 

meest gekende voorbeeld daarvan is het conditioneren van de hond van Pavlov. Als een niet 

geconditioneerde stimulus, bijvoorbeeld een bord voedsel, bij een hongerige hond wordt 

gezet, begint het dier te kwijlen. Dit is de niet geconditioneerde reflex. Als het rinkelen van 

een bel (een neutrale stimulus) systematisch wordt gepaard met het voorzetten van een bord 

voedsel, zal na verloop van tijd het rinkelen van de bel de hond doen kwijlen, ook als dit niet 

meer gepaard gaat met het voorzetten van voedsel. Dit rinkelen van de bel is dan de 

geconditioneerde stimulus. De speeksel productie van de hond op het rinkelen van de bel is op 

dat moment de geconditioneerde reflex. Men kan om het even welke prikkel, uit om het even 

welk domein, verbinden met een niet geconditioneerde stimulus.  

2. Inhoudsspecifieke systemen die functioneel gespecialiseerd zijn. Folk psychologie berekent 

uitkomsten van sociale interacties. Het verwerkt enkel informatie over levende, intentionele 

wezens (of zaken die als zodanig worden aanzien), en verwerkt geen informatie over 

levenloze objecten. Dit doet het door onder andere inferenties te maken over de mentale 

toestand van die wezens. 

3. Inhoudsspecifieke motivatie- en keuzesystemen. De vorige twee systemen zorgen voor het 

verwerven van kennis en informatie. Dit derde systeem motiveert tot het maken van keuzes en 

tot gedrag dat adaptief was in een ancestrale omgeving. Er is bijvoorbeeld een systeem dat de 

motivatie van vrouwen om te paren regelt, afhankelijk van de periode van de menstruele 

cyclus. 

 

Hoe kunnen we weten dat de uitgangspunten van de evolutionaire psychologie een beter alternatief 

zijn dan de idee van een onbeschreven blad? Zoals eerder vermeld, is de algemeen heersende idee in 

de cognitieve wetenschappen lange tijd geweest dat er enkel een leerproces is aangeboren in het brein 

dat voor algemene doeleinden dient, enkel aangepast om het probleem van leren zelf op te lossen. 

Maar er zijn ondertussen bewijzen gevonden van het bestaan van neurale circuits in mensen, die niet 

inhoudloos zijn of geschikt voor elk redeneerproces. Er zijn specialisaties voor bijvoorbeeld redeneren 

over getallen (Wynn, 1996; McCrink & Wynn, 2004) en het aanleren van taal (Pinker, 2002). 

 

Deze adaptaties worden aangeduid met de term ‘modules’. De meningen verschillen over de vraag of 

en in welke mate deze modules met een plaats in de hersenen overeenkomen, en hoe flexibel of rigide 

zij zijn. Fodor, die de term module definieerde (Fodor, 1983), opperde dat hogere cognitieve 

vermogens niet modulair waren georganiseerd. Recentere perspectieven op modulariteit nemen echter 
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wel aan dat zij modulair zijn georganiseerd. Zo’n module is dan een adaptatie voor een reeks 

fenomenen die een probleem of mogelijkheden vormden in de voorouderlijke omgeving, bijvoorbeeld 

huilende baby’s die verzorgd moeten worden. Zij is aangepast aan een bepaald type van stimuli, op 

basis van formele voorwaarden – in dit geval dat het grote ogen heeft en krijst. Dit is dan het 

eigenlijke domein van de module. Alle stimuli die als input kunnen dienen voor de module vormen het 

actuele domein. Zo kunnen doodgeknuppelde babyzeehondjes eveneens aan de formele voorwaarden 

voldoen. Deze modules zullen dan voor een snelle en automatische verwerking zorgen van de 

fenomenen. Zij functioneren als heuristieken of vuistregels. In tegenstelling tot een redeneersysteem, 

vragen zij geen tijd en moeite, en onderzoeken zij niet alle beschikbare informatie (Haidt & Joseph, 

2004, p.5). 

 

3.2 Evolutionaire psychologie en moraliteit 

 

Ook moraliteit is een gedragsfenomeen dat vanuit een evolutionair perspectief kan worden benaderd. 

Het kan handig zijn het onderscheid te maken tussen de vorm en de inhoud van morele cognitie 

(Greene, 2005). De vorm slaat op de aard van het cognitieve proces dat morele cognitie ondersteunt, 

terwijl de inhoud slaat op de aard van morele overtuigingen en houdingen, wat mensen als goed en 

fout beschouwen. De vorm verwijst naar het verschil tussen sentimentele oordelen en rationele 

oordelen, of naar de functionele specialisatie van een neuraal circuit. Het is mogelijk dat menselijke 

morele oordelen steeds op basis van emoties worden gemaakt, of steeds utilitaristisch verlopen. Een 

voorbeeld van morele inhoud is het afkeuren van het schaden van mensen. Het is mogelijk dat schade 

toebrengen aan voelende wezens universeel als fout wordt geëvalueerd. De inhoud slaat dus niet op 

het domein waarop de functie van toepassing is, maar op het oordeel zelf.  

 

Volgende vragen moeten hier worden gesteld: Welke vormen van moraliteit vinden we in andere 

dieren? Zijn er universeel menselijke morele oordelen, morele domeinen en vormen van moreel 

redeneren? Niet alle universele kenmerken zijn adaptief: zij kunnen ook een bijproduct zijn van een 

adaptatie (Gould, 1997). Een evolutionaire verklaring kan dan inhouden dat het adaptieve nut wordt 

gegeven, maar evengoed dat wordt nagegaan met welke adaptatie het kenmerk is gelinkt. Een kenmerk 

is een adaptatie als het een oplossing biedt voor een evolutionair probleem. Natuurlijke selectie is de 

enige bron van functionele organisatie, daarom is zo’n kenmerk gevormd door natuurlijke selectie. De 

gevonden morele vermogens hebben een neurologische basis. Een voorafgaande evolutionaire 

benadering maakt gericht zoeken naar de neurologische basis van morele functies mogelijk.  
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In dit hoofdstuk wordt eerst op zoek gegaan naar protomoraliteit bij primaten en andere dieren, waarna 

universele morele kenmerken bij mensen worden beschreven. Het zal blijken dat er domeinen zijn die 

universeel morele oordelen oproepen. Tevens zijn sommige oordelen wat de inhoud betreft universeel. 

Ik zal trachten ook iets te zeggen over wat de evolutionaire psychologie kan leren over de vorm van 

morele oordelen. Er moet worden opgemerkt dat een oorsprong in natuurlijke selectie niet betekent dat 

het gedrag in alle mensen in dezelfde mate voorkomt: het gaat zoals vermeld om neigingen of 

leercircuits, een basis waarop de omgeving kan inwerken. Ook zullen de gevonden kenmerken niet 

noodzakelijk overeenkomen met onze morele overtuigingen, al gaat het hier om morele vermogens: 

ook hier moet worden opgemerkt dat deze neigingen door omgevingsinvloeden vele richtingen kunnen 

inslaan (Krellenstein, 2001).  

 

3.3 Protomoraliteit 

 

Als moraliteit geëvolueerd is, verwachten we dat voorlopers van ons moreel gedrag en onze morele 

emoties bij andere primaten aanwezig zijn. Deze worden door Shermer (2004)  premorele gevoelens 

genoemd, omdat niet menselijke primaten geen bewuste gedachten hebben over de morele goedheid 

en slechtheid van gedrag, gedachten of keuzes in zichzelf of hun soortgenoten:  

 

Morality involves right and wrong thoughts and behaviors in the context of a social group. [...] 
Thus, I hold that morality is the exclusive domain of Homo sapiens. (Shermer, 2004, p.27) 

 

Preston en De Waal (2002) geven voorbeelden van experimenten met ratten, duiven en rhesus aapjes. 

Zij vertonen allen een emotionele stressreactie door de perceptie van soortgenoten in een hevige 

stresstoestand. Deze vorm van emotionele besmetting is natuurlijk nog geen helpgedrag, maar 

emotionele besmetting zou ook in mensen een belangrijk vermogen zijn voor de ontwikkeling van 

empathie. Het kan daarom een premorele emotie worden genoemd. Voorbeelden van helpgedrag in het 

dierenrijk, vooral bij zoogdieren, zijn legio: er zijn verhalen van olifanten, dolfijnen en honden die 

elkaar helpen (Shermer, 2004, p.27-28). Maar er zijn verschillende soorten altruïsme. De meest 

voorkomende vorm is nepotisme: hierbij worden enkel verwanten geholpen. De mate waarin men 

iemand helpt hangt dan ook af van de mate waarin dit individu aan de helper verwant is. Dit is 

evolutionair voordelig, zolang de kost om te helpen niet groter is dan de voordelen die dit oplevert 

voor de eigen genen (die in verwanten gedeeltelijk dezelfde zijn). Hamilton (1964) goot het in 

volgende formule: zolang ‘C < rB’ geldt, is het voordelig te helpen. Hierbij is ‘C’ de kost voor de 

helper, ‘B’ is het voordeel voor degene die geholpen wordt en ‘r’ de mate van verwantschap (dit is de 

frequentie van gedeelde genen). Een tweede vorm van altruïsme is wederkerig altruïsme. 

Vampiervleermuizen zijn hiervan nog steeds het schoolvoorbeeld, maar als zulk een stabiele vorm van 
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samenwerking onder niet-verwanten komt in weinig andere diersoorten overtuigend voor (Hauser et 

al., 2003). Opdat dit zou kunnen evolueren moeten partners herhaaldelijk met elkaar interageren, en 

moeten de individuen in staat zijn diegenen die helpen en diegenen die niet helpen als zodanig te 

herkennen (Axelrod & Hamilton, 1981; Trivers, 1971). Studies naar wederkerigheid bij primaten en 

apen onderzoeken echter dikwijls gedrag van dieren in gevangenschap; resultaten tonen dan niet of dit 

gedrag in de vrije natuur ook voorkomt bij deze diersoort. Onderzoek kan echter ook de aanwezigheid 

van psychologische mechanismen aantonen die noodzakelijk zijn voor wederkerig altruïsme. Zo 

vonden Hauser et al. (2003) dat sommige van de psychologische mechanismen die nodig zijn voor 

wederkerigheid, in ieder geval bij pinché aapjes (cotton-top tamarin monkeys) voorkomen. 

Capucijnaapjes blijken in het wild samen te werken met niet-verwanten (de Waal, 2000). Resultaten 

bij chimpansees zijn minder eenduidig (Gilby, 2006) of wijzen op de aanwezigheid van voornamelijk 

egoïstische motieven (Jensen et al., 2006). Een derde vorm van altruïsme is sterk altruïsme. Hier 

worden anderen geholpen zonder dat er sprake is van wederkerigheid. Dikwijls wordt verondersteld 

dat dit een exclusief menselijk kenmerk is. Maar vormen van dit soort helpgedrag blijken in zekere 

mate ook bij chimpansees te bestaan (Warneken & Tomasello, 2006), al ging dit  niet om het helpen 

van soortgenoten maar van mensen. Over de vraag hoe en in welke mate dit geëvolueerd is, vloeit 

momenteel nogal wat inkt. Maar waarschijnlijk is dat het niet tot stand kan komen zonder morele 

mechanismen als straffen en roddelen (De Backer, 2005), en een heus scala aan morele gevoelens als 

schaamte en afkeer (Nowak & Sigmund, 2005). Tenminste sommige morele gevoelens, bijvoorbeeld 

eerlijkheid, bestaan waarschijnlijk ook in onze voorouders. Capucijnaapjes blijken een beloning te 

weigeren als anderen voor dezelfde inspanning beter worden beloond (Brosnan & De Waal, 2003). 

Zelfs als geen enkel ander aapje een betere beloning krijgt, maar deze wel zichtbaar door de beloner 

net buiten bereik wordt gehouden, zullen zij geneigd zijn de beloning niet aan te nemen (Dubreuil et 

al. 2006). Ook mensen blijken in hun gedrag beïnvloed door waarden, in plaats van dat ze voor de 

meest rationele optie zouden gaan (Güth, Schmittberger & Schwarze, 1982). Dit roept al vragen op 

over de rationaliteit van morele oordelen en van onze drijfveren.  

 

Het menselijke vermogen tot empathie bestaat niet alleen uit cognitieve vermogens tot inleving en 

universalisering. Preston en De Waal (2002) stellen een perceptie-actie model van automatische 

processen voor: 

 

A Perception-Action Model of empathy specifically states that attended perception of the 

object’s state automatically activates the subject’s representations of the state, situation, and 

object, and that activation of these representations automatically primes or generates the 

associated automatic and somatic responses, unless inhibited. (Preston en de Waal, 2002, p.4) 
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Alle vormen van empathie zouden dan dit automatische proces als onderliggende basis hebben. De 

aanwezigheid van dit proces is tevens noodzakelijk voor de ontwikkeling van empathie. Dit model 

wordt gesteund door gegevens uit de ethologie van apen, ratten, duiven en mensen. Ze staven dit 

eveneens met neurologische gegevens, data van menselijk gedrag, menselijke ontwikkeling en 

stoornissen in empathie. Een voorbeeld kan duidelijk maken dat medeleven in zeer primitieve 

mechanismen is gegrond, die weinig met rationele vermogens te maken hebben. Langford et al. (2006) 

vonden dat muizen beïnvloed worden door de pijn van ‘kooimaatjes’ maar niet door de pijn van 

andere muizen, in die zin dat ze dan zelf gevoeliger worden voor pijnlijke stimuli. Somatische reacties 

worden automatisch ‘geprimed’ in een toestand die gelijkaardig is aan die van het object waaraan 

aandacht wordt besteed (dit is het individu dat pijn ervaart). Deze gegevens zijn dus consistent met het 

perceptie-actie model van Preston en De Waal (2002).  

 

3.4 Morele domeinen 

 
De meeste premorele sentimenten hebben te maken met empatische vermogens en helpgedrag. Maar 

moraliteit bestaat natuurlijk uit veel meer dan dat: er zijn morele sentimenten als walging en schuld. 

We spreken soms zelfs over moreel gedrag en morele gevoelens voor domeinen waarin geen andere 

personen betrokken zijn: denk maar aan religie. Haidt & Joseph (2004) voerden een meta-empirische 

studie uit door vijf werken van sociale wetenschappers16 na te gaan op situaties die morele oordelen 

opwekken. De criteria om te spreken van een evolutionair gevormd moreel domein of universele 

morele emoties waren dat ze universeel moesten voorkomen (of ook bij andere primaten aanwezig 

moesten zijn). In alle werken waren er drie situaties waarin mensen of chimpansees bij bepaalde 

gebeurtenissen sterke gevoelens ondervonden, gelinkt met een duidelijke positieve of negatieve 

evaluatie. Een vierde situatie werd voorgesteld op basis van ander onderzoek (Rozin et al., 2000). De 

situaties die elk hun specifieke morele emoties opwekken zijn de domeinen. Haidt & Joseph (2004) 

veronderstellen dat voor elk domein een andere morele module instaat voor de verwerking van de 

situaties. Er zijn dan oorspronkelijke domeinen waarvoor de modules zijn ontstaan, en actuele 

domeinen. Dit zijn alle dingen in de wereld die momenteel op deze module inwerken. De vier modules 

met hun oorspronkelijke domeinen en waarden worden aldus beschreven: 

 

                                                
16 De vijf werken waren: Donald E. Brown, Human Universals (Philadelphia: Temple University Press 1991); 
Alan P. Fiske, Structures of Social Life (New York: Free Press, 1991); Shalom H. Schwartz en Wolfgang Bilsky, 
“Toward a Theory of the Universal Content and Structure of Values: Extensions and Cross-Cultural 
Replications,” Journal of Personality and Social Psychology 58 (1990): 878-891; Richard A. Schweder et al., 
“The ‘Big Three’ of Morality (Autonomy, Community, and Divinity), and the ‘Big Three’ Explanations of 
Suffering,” in Morality and Health, ed. Allen M. Brandt en Paul Rozin (New York: Routledge, 1997), 119-169; 
Frans de Waal, Good Natured: The Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals (Cambridge, 
Mass.:Harvard University Press, 1996). 
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1. Lijden/medelijden. Mensen reageren met gevoelens van medelijden als ze anderen zien lijden, 

en anderen dat lijden zien toebrengen. 

2. Wederkerigheid/eerlijkheid. Woede, schuld en dankbaarheid zijn de morele emoties die 

optreden als anderen vals spelen, als ze hun schulden niet kunnen inlossen, of als schulden wel 

worden ingelost.  

3. Hiërarchie/ respect. Als anderen niet respectvol reageren of op een manier reageren die niet bij 

hun sociale status past, wordt dit moreel veroordeeld. Gevoelens in dit domein zijn respect, 

bewondering en rancune. 

4. Zuiverheid is de waarde die walging oproept, in geval men in contact dreigt te komen met 

ziektekiemen.  

 

Deze universele morele modules kunnen worden gelinkt aan adaptieve uitdagingen.  

 

1. Lijden en medelijden was oorspronkelijk een aanpassing aan de verlengde afhankelijkheid van 

kinderen van hun ouders, aldus Haidt en Joseph (2004). Dit maakte dat het voordelig was als 

moeders tekenen van lijden in hun nakomelingen makkelijk detecteerden, en er gepast op 

reageerden. Nochtans ervaren we ook empathie voor niet-verwanten. Dit kan volgens Preston 

en De Waal niet (2002) worden verklaard door wederkerigheid of nepotisme, noch door de 

verhouding tussen moeders en hun kinderen. Zij stellen voor dat empathie een gevolg is van 

een perceptie-actie organisatie van het zenuwstelsel: als perceptie automatisch gevolgd wordt 

door een respons, waarbij de neuronale representaties die coderen voor een handeling tevens 

coderen voor het object waarmee de handeling is geassocieerd, spaart dit opslagruimte in het 

brein. Een algemeen systeem om snel te reageren op de omgeving dat zo zuinig mogelijk 

gebruik maakt van hersencapaciteit, zorgt dus ook voor directe empatische actie (Preston en 

De Waal, 2002).  

2. Wederkerigheid stelde ons in staat samen te werken met niet-verwanten (Haidt en Joseph, 

2004), en helpgedrag in groep te bevorderen (Preston en De Waal, 2002). Woede of 

wraakgevoelens evolueerden om valsspelers te straffen. Ook remmingen om zelf vals te 

spelen, in de vorm van emoties, hebben hun nut: Emoties zorgen immers voor directe, 

oncontroleerbare actie. Evans (2001) vergeleek ze met Doomsday machines: eens de emotie in 

gang is gezet, moet ze volledig worden doorlopen. Daar kan men niets meer aan doen. Indien 

een persoon een schuldgevoel toont bij de minste neiging tot vals spelen, weten anderen dat 

die persoon niet vals zal spelen (die is daar immers niet ongemerkt toe in staat). Emoties 

zorgen er dus voor dat eerlijke signalen worden gegeven aan soortgenoten. Mensen die sterke 

emoties ervaren indien zij vals spelen, of iemand anders zien vals spelen, worden door 
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anderen terecht als betrouwbaar aanzien. Dit heeft tot gevolg dat anderen daar liever mee 

samenwerken, wat in het voordeel is van beide personen indien zij beiden betrouwbaar zijn. 

3. Hiërarchie evolueerde om de sociale dieren die we zijn in staat te stellen onze soortgenoten te 

domineren, en ook om zich gepast te gedragen in een hiërarchische samenleving. Het 

aannemen van een ondergeschikte rol is soms even voordelig als zelf domineren. 

 
Deze domeinen gaan alledrie over sociale situaties. Een typisch kenmerk van vele morele gedragingen 

en oordelen, is dat het niet meteen duidelijk is wat de evolutionaire voordelen zijn voor het individu 

ten opzichte van groepsgenoten om zich moreel te gedragen. Maar mensen gedijen beter in groepen 

dan alleen, waardoor mechanismen die samenleven efficiënter doen verlopen, aldus toch een nut 

hebben voor deze individuen. Modellen tonen keer op keer dat niet alleen samenwerken maar ook 

straffen belangrijk is om het groepsleven voordelig te houden. We kunnen dus veronderstellen dat in 

sociale situaties mechanismen om te straffen zullen voorkomen. Een vorm van sociaal straffen is 

roddelen en handelen op basis van reputatie (Nowak & Sigmund, 2005). Ook kunnen we verwachten 

dat er mensen zullen zijn die straffen, ook al is dit minder voordelig dan samenwerken maar nooit 

straffen. De meeste mensen gedijen ook lierver in een systeem waarin systematisch valsspelers worden 

bestraft, dan in een systeem waarin straffen onmogelijk is, volgens een onderzoek van Gürerck et al. 

(2006). De strategie van een individu blijkt hier ook afhankelijk van de situatie: valsspelers in een 

straffeloos systeem werken wel samen in een sanctionerend systeem (Gürerck et al., 2006). We 

kunnen dus verwachten dat sommige morele gedragingen en oordelen alleen worden opgewekt in de 

context waarvoor ze zijn aangepast, zoals het sociale domein. Mensen blijken inderdaad gevoelig voor 

tekenen die erop wijzen dat hun reputatie op het spel staat. Prosociaal en moreel gedrag zal meer 

voorkomen wanneer die tekenen er zijn dan wanneer men zeker is van anonimiteit. Dit wordt gesteund 

door verschillende experimenten: zelfs het onbewust waarnemen van een afbeelding van ogen kan 

samenwerking bevorderen (Bateson, et al., 2006). 

 

4. Het oorspronkelijke domein van zuiverheid heeft daarentegen betrekking op situaties die niet 

noodzakelijk sociaal zijn.  

 

The proper domain of the purity module is the set of things that were associated with high 
levels of parasites and dangerous microbes in our evolutionary history, things like rotting 
corpses, excrement, and scavenger animals (Haidt & Joseph, 2004, p.6). 
 

 

Ook Curtis en Biran (2001) stellen walging voor als een aanpassing aan de dreiging van ziekte 

(Curtis & Biran, 2001, p.6). Zij vinden inderdaad dat de meeste zaken die walging oproepen, 

te maken hebben met de manier waarop infecties ons lichaam kunnen binnendringen. Maar 

walging voelen wij bij veel meer zaken. Deze emotie wordt daarom verondersteld uitgebreid 
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te zijn naar andere domeinen (Haidt & Joseph, 2004; Curtis & Biran, 2001). Voorbeelden van 

onderwerpen en handelingen die in sommige culturen, in sommige tijden, een sterke morele 

lading hebben gekregen, zijn het communisme, homoseksualiteit en racisme. Zij werden zo 

gereguleerd dat ook zij de ‘zuiverheid’ module activeren, en uiteindelijk zelfs tot een taboe 

werden. Curtis en Biran (2001) stellen voor, net als Haidt en Joseph (2004), dat walging zich 

meer specifiek uitbreidde naar het sociale domein. Zodoende zijn er zaken in het sociale 

domein ontstaan die een gevoel van walging opriepen, wat dan door Curtis en Biran (2001) 

‘morele walging’ wordt genoemd: “Finally, we see the type of disgust that is reserved for 

politicians, injustice, prejudice vulgarity and abuse of power” (Curtis en Biran, 2001, p.4). 

Vooral sociale onrechtvaardigheid zou dan morele walging oproepen. Hierbij moet wel 

worden opgemerkt dat deze auteurs walging in niet-sociale domeinen niet als een morele 

aangelegenheid zien. In Westerse samenlevingen, onder hoog opgeleide groepen, worden deze 

situaties immers dikwijls niet als moreel beschouwd. In vele traditionele culturen, en bij lager 

opgeleide groepen, valt dit echter wel degelijk onder het morele domein. Mijns inziens maken 

deze auteurs een sprong van een ‘ought’ naar een ‘is’: in hun waardesysteem moeten niet-

sociale domeinen niet moreel worden beoordeeld. Daarom is zuiverheid geen morele waarde. 

Ik stel voor dat zuiverheid ook in het niet-sociale domein een morele waarde is. Dit hoeft niet 

in te houden dat we dit juist moeten vinden. Behalve een proces van moralisering –uitbreiding 

van deze emotie naar het sociale domein – kan er ook een proces van demoralisering 

plaatsvinden. Dat is dan wat gebeurd is onder Westerse, hoog opgeleide groepen.  

 

3.5 Inhoud: morele oordelen, emoties en intuïties 

 
We zagen dat morele oordelen makkelijker voorkomen in bepaalde situaties, en dat dit met specifieke 

emoties gepaard gaat. Het adaptieve nut van moraliteit is dat het het samenleven gecoördineerd doet 

verlopen. Natuurlijk moeten de morele oordelen dan zo op elkaar zijn afgestemd dat mensen ook 

overeenkomen over de inhoud. We kunnen verwachten dat er universele morele oordelen bestaan. In 

Donald E. Browns lijst zien we voorbeelden van universele morele oordelen, die tevens overeenkomen 

met de studie van Haidt & Joseph (2004), zoals het toekennen van een status van wijsheid aan 

ouderen, en waarden als gelijkheid, samenwerking en collectief beslissen. Er moet echter worden 

opgemerkt dat dit bovenal voorbeelden zijn van moreel gedrag, niet van morele oordelen. Het is niet 

gezegd dat, omdat beslissingen samen worden genomen, dit ook intuïtief de goedkeuring wegdraagt 

van de cultuur in kwestie.  

 
Een voorbeeld van een universeel moreel oordeel wordt gegeven door Lieberman et al. (2003). 

Mensen blijken generatiegenoten waarmee ze hun eerste levensjaren hebben gedeeld, intuïtief als 
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verwanten te beschouwen. Zowel de duur dat men met generatiegenoten van het andere geslacht 

samenleefde, als de leeftijd waarop dit het geval was, moduleren de mate waarin incest wordt 

afgekeurd. Allereerst vonden zij gegevens die het bestaan aantoonden van een aangeboren systeem dat 

maakt dat deze huisgenoten als verwanten werden aanzien. Dit was onafhankelijk van het feit of het 

ander kind al dan niet een biologische broer of zus was. In de praktijk is de lengte van samenwonen 

wel gecorreleerd met de graad van verwantschap, maar het is dus niet deze graad van verwantschap 

die ervoor zorgt dat men een ander persoon als verwant beschouwt. Hoe langer dat men in de vroege 

kindertijd heeft samengewoond met een ander kind van het ander geslacht, hoe sterker de afkeer bleek 

voor incestueus gedrag onder derden (Lieberman et al., 2003). Moraliteit is dan in die zin beïnvloed 

door de menselijke biologie, dat de sterkte van morele oordelen over incest, afhankelijk is van het 

samenleven in de vroege kinderjaren met andere kinderen van het andere geslacht. Er is met andere 

woorden een universele potentie tot het afkeuren van incest ten opzichte van derden. De mate waarin 

het tot uiting komt, hangt af van omgevingsfactoren zoals het aantal jaren en de leeftijd dat men als 

kind samenwoonde met een ander kind. De ontwikkeling van dit oordeel was daarbij veel minder een 

gevolg van culturele overtuigingen, dan van deze factoren in de vroege kindertijd:  

 

This suggests that the flow of information is asymmetrical between the non-conscious sibling 
kin-recognition system and cultural beliefs. The kin-recognition system shapes beliefs about 
moral wrongness, but its motivational component appears somewhat resistant to revision by 
cultural beliefs as to who is a sibling. (Lieberman et al., 2003, p.825.) 

 
 
Opmerkelijk is wel dat seksualiteit niet voorkomt als moreel domein in de studie van Haidt en Joseph 

(2004), terwijl we toch kunnen veronderstellen dat in een ‘environment of evolutionary adaptedness’ 

er evolutionaire problemen omtrent voortplanting waren die om een oplossing vroegen. Zo is er aan 

het vermijden van incest een duidelijk evolutionair voordeel verbonden. Dan werpt zich natuurlijk wel 

de vraag op, waarom dit domein niet in de door Haidt en Joseph onderzochte studies voorkwam. Het 

kan evenwel te wijten zijn aan wat werd onderzocht. Maar het zou ook kunnen dat seksualiteit door 

culturele factoren is gemoraliseerd. Laten we echter even kijken naar andere bronnen omtrent 

universele morele oordelen. In Browns lijst vinden we seksuele jaloezie, bescheidenheid en regulatie, 

net als incest preventie. Daly & Wilson (1996) merken op dat het huwelijk in alle culturen voorkomt. 

Zij geven aanwijzingen dat vrouwen algemeen als eigendom worden beschouwd van mannen. 

Psychologische studies tonen ook dat mannen en vrouwen universeel dezelfde verschillen vertonen in 

wat ze verwachten van een partner (seksuele trouw versus allocatie van bronnen) (Daly & Wilson, 

1996) Mogelijk is dit een moreel domein op zich, al is het me nog niet helemaal duidelijk welke 

morele emoties hierbij horen.  
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Om morele oordelen te testen worden dikwijls morele dilemma’s gebruikt. Maar dit testen gebeurt 

over het algemeen op Westerse proefpersonen. Al worden dan wel de onderliggende neurale structuren 

achterhaald, de universaliteit mag hiervan niet worden afgeleid. Alle manieren van denken hebben een 

neerslag in het brein. Daarenboven zijn er heel wat verschillen in denkwijzen en denkinhouden tussen 

‘Westerlingen’ (Amerikaanse studenten) en ‘Oosterlingen’, en dan vooral Chinezen en Japanners 

(Nisbett, 2003). O’Neill en Petrinovich (1998) testten of intuïtieve morele oordelen, die in 

Amerikaanse proefpersonen voorkwamen, ook werden gevonden in Chinees sprekende Taiwanese 

proefpersonen die beïnvloed waren door Oosterse religies. Zij vonden inderdaad gelijkenissen in 

oordelen: zo wordt het leven van mensen over het algemeen verkozen boven dat van dieren, en 

verkiest men het leven van vrienden en verwanten boven dat van vreemden. Ook vindt men actie 

ondernemen om een catastrofale situatie tegen te gaan beter dan niets doen. Als men kon kiezen tussen 

aantallen levens die te redden waren, verkoos men ook zo veel mogelijk levens te redden (O’Neill & 

Petrinovich, 1998, p.363). Dit alles toont dat er universele, intuïtieve, morele oordelen zijn, die 

duidelijk overeenkomen met adaptieve problemen van fitness.  

 

3.6 Vorm: morele redeneringen, emoties en intuïties 

 
In  3.4 werd al gesuggereerd dat op morele situaties vaak met een emotie wordt gereageerd. Studies 

naar het moreel/conventioneel onderscheid maakten duidelijk dat emoties morele oordelen net 

mogelijk maken. In het kader van de evolutionaire psychologie kunnen we dan speken van motivatie- 

en keuzesystemen: modules die een bepaald gedrag op zeer directe wijze meer waarschijnlijk maken 

dan een andere handeling. Deze rol wordt toegeschreven aan emoties. Enkele voorbeelden zijn woede 

en minachting. Walging kan als voorbeeld gebruikt worden om het belang van emoties in moreel 

oordelen duidelijk te maken. Curtis en Biran (2001) stellen dat morele oordelen omtrent free riders 

(‘sociale parasieten’) steeds gepaard gaan met walging. Dit terwijl het in zijn oorspronkelijke domein 

niet als een morele emotie zou worden aanzien: We zagen dat Westerse samenlevingen – meer precies 

ontwikkelde Amerikanen - walging typisch niet als een morele emoties zagen, zolang de onzuiverheid 

geen schade aan anderen toebrengt. Maar de mogelijkheid bestaat dat walging oorspronkelijk wel in 

het morele domein thuis hoorde.  

 

Among educated Americans, what is disgusting is interpreted as unsavory but not immoral so 
long as impurity is limited to the self and does not harm others. But less educated Americans 
and people from more traditional cultures interpret disgust as an indicator of immorality. 
(Rozin, 1999) 

 
 



 65 

Ook blijkt dat de sterkte van morele oordelen wordt vergroot als de situatie experimenteel wordt 

gekoppeld aan een gevoel van walging (Wheatley & Haidt, 2005). Emoties hoeven dus niet exclusief 

moreel te zijn, opdat het morele emoties zouden zijn. Walging voelen we ook in situaties die door 

sommigen zelden als moreel worden beschouwd, al was dat misschien oorspronkelijk wel zo.  

 

Dat een belangrijk kenmerk van morele oordelen is dat er emoties mee gepaard gaan, betekent ook 

nog niet dat het alleen uit emoties bestaat. Door de meeste sentimentalistische auteurs wordt 

verondersteld dat ook normen en regels een rol spelen. Het verwerpen of ontwikkelen van regels zou 

op die manier ook kunnen bijdragen aan de vorming van morele oordelen. Haidt en Joseph (2004) 

veronderstellen dat een dergelijk proces verantwoordelijk is voor de uitbreiding van walging naar 

meer sociale domeinen. Ook inhoudsspecifieke, functioneel gespecialiseerde modules spelen een rol in 

het moreel oordelen, al werken zij over het algemeen samen met motivatiesystemen (emoties). Er 

wordt bijvoorbeeld direct de inferentie gemaakt dat een geleend object teruggeven goed is, en het niet 

teruggeven fout. Daarbovenop hebben we allerlei adaptaties om moreel relevante kenmerken direct 

waar te nemen in andere mensen, bvb. betrouwbaarheid, non-verbale tekenen van ‘commitment’, en 

dergelijke meer. Een ander voorbeeld is het ‘antifreerider psychological device’: zo wordt de vorm 

van redeneren die bij de ‘Wason Selection Task’ hoort, makkelijker opgewekt door sociale situaties 

waarin moet worden nagegaan of iemand vals speelt of niet (Tooby & Cosmides, 1997, p.19-23). 

 

Tenslotte spelen zelfs inhoudsalgemene, functioneel gespecialiseerde intuïties een rol. Een 

consequentialistisch berekenen van het aantal doden in elke situatie vindt universeel plaats als moet 

worden beslist welke optie men kiest (O’Neill & Petrinovich, 1998). In samenwerking met intuïties als 

dat mensen minder gedood mogen worden dan dieren, en emoties die bij de gedachte van een mens 

doden horen, komt dan het morele oordeel tot stand. 

 

3.7 Discussie 

 

Het blijkt dat over culturen heen bepaalde morele domeinen, emoties en denkwijzen steeds terug 

worden gevonden. We kunnen veronderstellen dat zij geworteld zijn in de menselijke natuur, en dat zij 

daarom aanpassingen zijn aan problemen van fitness. Dit impliceert niet noodzakelijk dat deze emoties 

en denkwijzen universeel in werking treden. We hebben bijvoorbeeld een aangeboren neiging in een 

sociale context eerlijker te zijn, terwijl we die neiging minder hebben als we ons anoniem voelen. Dit 

impliceert ook dat deze neigingen een deel van onze natuur blijven, ook al komen ze in een bepaalde 

context niet tot uiting. Nochtans kunnen niet alle situaties waarover moreel wordt geoordeeld, 

evolutionair worden verklaard. Dat we het doden van zeehondenbaby’tjes afkeuren, is waarschijnlijk 
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een bijproduct eerder dan een adaptatie. Ook kunnen niet alle neigingen in alle culturen in dezelfde 

mate worden terug gevonden. Zo zijn er gradaties in de mate dat een individu beslissingsrecht heeft. 

Maar dat individuen behalve een sociale rol ook een eigen wil hebben, wordt in geen enkele cultuur 

ontkend. 

 

Menige voorbeelden van processen van moraliseren kunnen gegeven worden. Hierbij worden situaties 

waarover eerst geen morele oordelen werden geveld in het morele domein gebracht. Het gevolg is dat 

deze situaties gepaard gaan met sterkere emoties dan voorheen – morele emoties en voorkeuren 

worden veranderd in waarden. Rozin (1999) geeft het voorbeeld van roken in Amerika: een halve 

eeuw geleden heerste een tolerante houding tegenover rokers, terwijl er nu met meer walging op wordt 

gereageerd, en er morele overtuigingen mee gepaard gaan. Er zijn maatschappelijk zeer belangrijke 

gevolgen van het moraliseren van handelingen. Zo zullen regeringen sneller geneigd zijn er actie tegen 

te ondernemen, gesteund door andere instituties als scholen en kerken (Rozin, 1999). Ook 

demoraliseren treedt op, zoals het wegebben van walging in zeer veel seksuele domeinen in het 

Westen duidelijk maakt (Curtis & Biran, 2001). Een voorbeeld waarbij een handeling een volledige 

cyclus van moralisering – demoralisering doormaakte, is alcoholgebruik in Amerika (Rozin, 1999). 

Daarbij kunnen situaties die voorheen in het ene morele domein thuis hoorden, in een ander domein 

terecht komen. Een voorbeeld is de uitbreiding van economisch denken, die door vele sociologen 

wordt vastgesteld. Zaken die voorheen niet te koop waren, krijgen nu wel, voor steeds meer mensen, 

een geldelijke waarde. De aangeboren neigingen zorgen allerminst voor de onmogelijkheid van 

verandering.  

 

Hoe kunnen we de diversiteit van culturen bovenop universele neigingen verklaren vanuit de 

evolutionaire psychologie? Verwerking door een gespecialiseerde cognitieve module kan een manier 

zijn om snel en automatisch antwoorden te genereren op specifieke omgevingsfenomenen (Haidt & 

Joseph, 2004). Er lijken dan weinig mogelijkheden te bestaan om dit proces tegen te gaan, eens het in 

gang is gezet. Maar we kunnen misschien zelf de situaties beïnvloeden waarin specifieke modules al 

dan niet in gang schieten? We zagen dat de voorwaarden waarop fenomenen als input dienden voor 

een bepaalde module nooit volledig adequaat zijn (zie  3.1). Dit zorgt ervoor dat voorwerpen die wel 

door de module moeten verwerkt worden, dit effect niet hebben terwijl soms voorwerpen die niet tot 

het juiste input domein behoren wel door de module worden verwerkt (Sperber & Hirschfeld, 2004). 

Mensen kunnen dit gegeven gebruiken. Zo zullen mensen die dezelfde taal of hetzelfde jargon 

gebruiken geacht worden tot dezelfde groep te behoren. Het focussen op verschillen in taal zal ervoor 

zorgen dat een bepaalde categorie niet meer als behorend tot de eigen sociale groep wordt gezien, 

terwijl men deze mensen net intuïtief als groepsgenoten beschouwt als men focust op de gelijkenissen 

in taal. Het is dus ook heel goed mogelijk dat eenzelfde stimulus verschillende domeinen tegelijkertijd 
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aanspreekt. Als men een boom beschrijft in antropomorfe termen, zal de ToM module 

hoogstwaarschijnlijk in actie schieten. Als men een mens beschrijft in zeer fysische termen, kan men 

die mens dehumaniseren. De intuïties zijn inderdaad rigide, en automatisch, maar we kunnen de 

omgeving voorstellen zoals we willen.  

 

Universaliteit betekent niet dat het kenmerk in elk individu in dezelfde mate voorkomt. De 

waarschijnlijkheid van een aangeboren rationele morele code wordt fel verkleind als de evolutionaire 

oorsprong van moraliteit in aanmerking wordt genomen. Evolutionaire psychologie voorspelt 

conflicterende intuïties tussen mannen en vrouwen, ouders en hun kinderen, en aldus verschillende 

morele oordelen in verschillende categorieën van mensen (Krellenstein, 2003). Nochtans kunnen we 

ook hier gebruik van maken. Zolang er conflict is, is er de mogelijkheid dat, mits discussie, intuïties 

worden in vraag gesteld. 
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4 Neuropsychologie van moraal 

 

De psychopaat is als een kleurenblinde die de wereld in grijstinten ziet, maar die in een gekleurde 
wereld heeft leren functioneren. [...] Evenals de kleurenblinde mist de psychopaat een belangrijk 
element van ervaring – in dit geval emotionele ervaring – maar kan hij de woorden geleerd 
hebben die anderen gebruiken om ervaringen te beschrijven of uit te beelden die hij niet echt kan 
begrijpen.  
 

Hare, 2003. Gewetenloos. De onrustbarende wereld van de psychopaten onder 
ons. p.157-158. 

 

He can learn to use the ordinary words and, if he is very clever, even extraordinarily vivid and 
eloquent words which signify these matters to other people. He will also learn to reproduce 
appropriately all the pantomime of feeling; but, as Sherrington said of the decerebrated animal, 
the feeling itself does not come to pass.  
 

Cleckley, 1988. The Mask of Sanity. p. 374. 
 

 

Wat gebeurt er in ons brein als mensen moreel of net amoreel oordelen en handelen? Er zijn 

wetenschappelijke disciplines die kijken hoe moraliteit neurologisch in elkaar zit. De neuropsychiatrie 

kijkt dan weer vooral naar wat er in het brein misloopt bij amorele individuen. De neurologie van 

moraliteit kan ons ook iets zeggen over onze morele natuur. Als we ontdekken welke modules actief 

zijn bij moreel oordelen, weten we waaruit dit eigenaardige vermogen is opgebouwd. Als we weten 

welke modules defect zijn bij amorele individuen, en bij niemand anders, weten we wat noodzakelijk 

is opdat een moreel vermogen kan werken. Misschien vinden we in ons brein een ‘morele essentie’. 

Maar misschien ook niet: het zou kunnen dat moraliteit niets anders is dan een samenwerken van 

verschillende andere vermogens. Welke zijn dan deze modules? En hoe moeten we ze beschrijven? 

Kunnen we spreken van emoties en ratio, of gaat het eerder om intuïties en bewuste 

redeneerprocessen? In hoofdstuk 3 bleek dat de evolutionaire psychologie drie soorten modules 

onderscheidt: inhoudsspecifieke, functioneel gespecialiseerde modules; inhoudsalgemene modules die 

functioneel gespecialiseerd zijn en inhoudsspecifieke motivatie- en keuze systemen. Dit gaat om de 

vorm van de cognitieve structuur. De inhoud van de cognitieve structuur kan ook universeel menselijk 

zijn: zo blijkt dat er een algemene neiging bestaat incest tussen broer en zus af te keuren. De neiging 

om het goed te keuren komt daarentegen niet universeel voor.  

 

Cognitief psychologen en neurologen maken traditioneel een onderverdeling tussen emotie en rede 

(Damasio, 1994). Damasio argumenteert dat de rede sterk wordt beïnvloed door emoties, en dat ware 

redelijkheid van een juiste regulatie van emoties afhankelijk is. Zij worden als innig verweven gezien.  

Hiermee wordt nog wel de oude dichotomie bevestigt, zij het als een tweedeling waarbij de ene factor 
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de andere sterk beïnvloedt, zelfs pas mogelijk maakt. Haidt beweert dat, wanneer men spreekt over 

‘affect’ en ‘cognitie’, eigenlijk het onderscheid wordt bedoeld tussen twee soorten cognitie, namelijk 

‘hot’ en ‘cold’, of automatische en gecontroleerde cognitie (Haidt, 2004). Het eerste valt dan samen 

met intuïties, het tweede met bewust, gecontroleerd redeneren (Haidt, 2001). Greene (2005) ziet dan 

weer wel de twee klassieke onafhankelijke systemen aan het werk in moreel denken: een affectief 

systeem en een “cognitief” systeem. De eerste soort systemen zijn eerder domeinspecifiek. Zij worden 

selectief en stereotiep getriggerd door sociaal belangrijk gedrag dat in onze voorouderlijke omgeving 

aanwezig was. De tweede soort systemen zijn meer ontwikkeld in mensen dan in andere dieren en 

worden minder stereotiep getriggerd. Zij zijn ook minder domeinspecifiek en meer flexibel (Greene, 

2005; Greene en Haidt, 2002). Maar kan deze tweedeling worden teruggevonden in het brein? Welke 

circuits kunnen we daar onderscheiden? Het is in ieder geval duidelijk dat de onderscheiden die 

cognitief psychologen maken om de werking van de menselijke geest te beschrijven, niet zomaar zijn 

terug te vinden als neuronale circuits. Zo meent Lazarus (1999) dat er, in de cognitieve psychologie, 

drie onafhankelijke identiteiten worden verondersteld in de menselijke geest: cognitie, emotie en 

motivatie. Maar reeds op de eerste pagina van het eerste artikel in het Handbook of Emotion and 

Cognition (1999) klinkt het dat deze te interpreteren zijn als “more or less fictions of scientific 

analysis, whose independence doesn’t truly exist in nature” (Lazarus, 1999). De vraag stelt zich of de 

gebruikte termen de werking van de menselijke geest accuraat beschrijven, en welke termen het beste 

de werking van de menselijke geest beschrijven. Het onderscheid tussen ‘geest’ en brein is hier van 

belang. Dit zijn twee complementaire manieren om hetzelfde systeem te beschrijven: in termen van de 

informatie-verwerkende operaties of in termen van haar fysieke eigenschappen (Tooby & Cosmides, 

1997). De menselijke geest heeft een neurologisch substraat; een beschrijving daarvan moet dus ook 

een neurologische basis hebben. Deze neurologische structuren zijn geëvolueerd omdat ze informatie-

verwerkende relaties tot stand brengen die een oplossing bieden voor adaptieve problemen. Daarom 

kan neurologisch onderzoek de natuur van de menselijke moraliteit blootleggen. Niettemin is een 

neurologische beschrijving van het menselijk brein niet bevredigend als men de werking van de 

menselijke geest wil beschrijven. We willen niet weten wat de rol is van de amygdala dan wel de 

neocortex bij moraliteit, wel welke rol welke emoties en types van redeneerprocessen spelen. Om de 

‘geest’ te beschrijven, moeten we weten hoe het brein in elkaar zit; maar om het brein te begrijpen, 

moeten we weten welke geestelijk functies haar circuits ondersteunen. 

 

4.1 Het brein en modulariteit 

 

Op welke manier kunnen we met neurologisch onderzoek de werking van ‘moraliteit’ verklaren? Als 

men ervan uitgaat dat het brein modulair is opgebouwd, en die modules zijn aangeboren, kunnen twee 
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wetenschappelijke disciplines worden onderscheiden (Calabretta en Parisi, 2001) Er zijn cognitief 

psychologen, en er zijn neurowetenschappers. De eerste discipline kent verschillende theorieën, 

naargelang de uitgangspunten. Daarvan gaan de cognitivisten uit van de evolutionaire basis van de 

‘geestelijke’ functies. Zij gaan uit van een set gespecialiseerde modules in de menselijke geest, die 

grotendeels aangeboren zijn. De modules worden gepostuleerd, niet waargenomen; hun manier van 

samenwerken zou dan bepaalde fenomenen (gedrag) verklaren. Zij kunnen structureel, dan wel 

functioneel onderscheiden zijn. Verklaringen komen in de vorm van vakjes en pijlen, waarin de pijlen 

de richting van input en output aanduiden, de vakjes tonen de cognitieve functie die de input verwerkt. 

Neurowetenschappers hebben ook een modulaire conceptie, maar dan van het brein in plaats van de 

geest. Deze modules zijn anatomische en functionele delen van het brein, en zijn wel waarneembaar. 

De modules bestaan uit verschillende hersendelen zoals corticale gebieden, subcorticale structuren 

zoals verschillende kernen van het limbisch systeem, en onderling verbonden subsystemen. Een 

voorbeeld van dit laatste is het basale ganglia- frontale cortex subsysteem voor aandacht. Ook kunnen 

in de cortex delen worden onderscheiden die bepaald worden door de specifieke architectuur van 

cellen. Er bestaat zodoende functionele, structurele en cytoarchitectonische modulariteit. 

 

De evolutionaire psychologie zal vanzelfsprekend ook uitgaan van de evolutionaire oorsprong van 

modules. Zij heeft een algemeen concept van de geest als een set modules wier bestaan wordt 

gesuggereerd door gedrag. Deze modules bieden oplossingen voor adaptieve problemen waar onze 

voorouders zich mee geconfronteerd zagen. Tooby en Cosmides (1997) stellen deze driedeling als 

volgt voor:  
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Figuur 3: Wisselwerking tussen drie wetenschappelijke disciplines 
 

 

Theorieën over adaptieve problemen kunnen de zoektocht leiden naar de cognitieve programma’s die 

voor een oplossing zorgen. Deze programma’s kunnen op hun beurt bepalen waarnaar men in het brein 

op zoek gaat (Tooby & Cosmides, 1997). Dit is de taak van cognitief psychologen: zij gaan op zoek 

naar de informatieverwerkende programma’s die volgens de evolutionaire psychologie adaptaties zijn 

in een context van jager-verzamelaars.  

 

The task of cognitive neuroscience is to reverse-engineer the brain: to dissect its 
computational architecture into functionally isolable information-processing units, and to 
determine how these units operate, both computationally and physically (Duchaine et al., 
2001). 

 

Neuropsychologen gaan op zoek naar de fysieke structuur van deze programma’s (Tooby & Cosmides, 

1997). Omgekeerd kan de neurologische basis verdere onderscheiden maken in de modules die door 

cognitief psychologen worden voorgesteld, of aangeven welke modules al dan niet te zeer op 

‘wetenschappelijke ficties’ berusten.  

 

In dit hoofdstuk ga ik op zoek naar de modules die in het brein worden gevonden bij moreel oordelen 

en handelen. In dit eerste deel leg ik kort even uit hoe het brein anatomisch is georganiseerd. Daarna 

ga ik in op de verschillende functies die met morele cognitie zijn geassocieerd. Morele cognitie is een 

onderdeel van sociale cognitie, maar de meeste functies die voor sociale cognitie onontbeerlijk zijn, 

spelen ook een rol in moraliteit. Veel resultaten in deze bespreking komen dan ook uit de sociaal-

cognitieve psychologie. Deze discipline onderzoekt het ruimere gebied van sociale cognitie, op 
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cognitief en neurologisch gebied. Kennis van de modules die hier worden onderzocht is handig om 

meer specifiek onderzoek naar morele cognitie te volgen; daarom behandel ik het hier eerst. Om een 

voorbeeld te geven van de complexiteit van morele modules vat ik tenslotte samen hoe de empathie 

module eruit ziet volgens Blair (1995). Deze module is tevens een belangrijk aspect van moraliteit. Zo 

kunnen de defecten van psychopaten en autisten beter worden begrepen als de neurologische structuur 

van empathie geanalyseerd is.  

 

4.1.1 Anatomie  

 

Het brein bestaat uit vijf grote anatomische delen. Het oudste deel bestaat uit het verlengde merg, de 

pons en de middenhersenen. Dit alles samen noemt men de hersenstam. Achter de hersenstam 

bevinden zich de kleine hersenen. De grote massa die deze massa overgroeit, is de cerebrale cortex of 

grote hersenen, die uit twee hemisferen bestaat, verbonden door het corpus callosum. Het evolutionair 

nieuwste deel van de cerebrale cortex is de neocortex. Over het algemeen vindt men deze veruit het 

belangrijkste voor de mens, maar de andere delen beïnvloeden ons in sterke mate. De grote hersenen 

bestaan uitwendig uit vier kwabben, die door grote fissuren van elkaar zijn gescheiden: de temporale, 

frontale, occipitale en pariëtale kwab. Verstopt in deze massa bevindt zich het limbisch systeem, het 

cingulum en de hersenbalk. In het algemeen bestaat het zenuwstelsel uit witte en grijze materie. De 

grijze materie is iets donkerder doordat hier grote aantallen celkernen opeengepakt zitten. Als de 

organisatie van deze celkernen parallelle lagen vormt, aan de buitenkant van het brein, zijn dit de 

corticale gebieden. Er zijn ook clusters van celkernen; dit zijn de ganglia. Voorbeelden hiervan zijn 

het limbisch systeem, de parige basale ganglia, de thalamus en hypothalamus en verschillende kernen 

van de hersenstam. De belangrijkste kernen van het limbisch systeem zijn: de parige amygdala, 

hippocampus en hypothalamus. Verder is het limbisch systeem ook opgebouwd uit de fornix en 

cingulaire cortex (Carter & Frith, 1998). Als we een overlangse doorsnede maken door het brein, 

vinden we de basale ganglia, verstopt onder de neocortex. Zij bestaan uit de caudate nucleus, het 

putamen en het pallidum (Damasio, 1999). Als we inzoomen op de aard van de cellen, merken we dat 

deze ook gegroepeerd zijn volgens de architectuur van de cellen. Er is dus ook een 

cytoarchitectonische onderverdeling. Traditioneel worden de cytoarchitectonische onderdelen van de 

kwabben genummerd. Dit worden Brodmann-gebieden genoemd. 
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4.1.2 Functie: sociaal cognitieve psychologie 

 

De functionele organisatie van het brein reflecteert in zekere mate de anatomische structuur. Het brein 

is min of meer hiërarchisch georganiseerd. Zo zijn de meeste neuronen enkel verbonden met dichtbij 

gelegen andere neuronen. Verschillende van dergelijke microscopische circuits vormen dan 

macroscopische lokale circuits van kernen of corticale gebieden. Deze circuits zijn ook met elkaar 

verbonden, en vormen dan systemen, die op hun beurt zijn georganiseerd in supersystemen of 

systemen van systemen (Damasio, 1999). De kernen en corticale gebieden zijn, door hun 

verwevenheid met andere systemen, meestal met verschillende functies geassocieerd. De Brodmann-

indeling daarentegen heeft weinig met functionaliteit van doen.  

 

Er zijn functionele en anatomische modules. Sommige modules zijn zowel anatomisch als functioneel 

duidelijk van andere modules onderscheiden, maar andere modules bestaan anatomisch uit een wirwar 

van functionele gebieden. Ook kan één anatomisch gebied zelden een functie op zijn eentje uitoefenen. 

Uiteraard hebben functionele modules de input van andere functionele modules nodig, maar is voor 

bijvoorbeeld het opwekken van één basisemotie een netwerk van kernen in het limbisch systeem en de 

hersenstam nodig (Damasio, 1994). Door de lage resolutie van hersenscans, is het ook dikwijls 

onmogelijk iets gedetailleerds als het functionele systeem zichtbaar te maken. Wat een ‘oplichtend’ 

hersendeel doet, hangt daarom ook af van het systeem waarin het opdat moment aan het werk is. Dat 

een hersendeel actief is, betekent ook nog niet dat het werkzaam is voor een bepaalde functie: het kan 

geassocieerd zijn met het werkzame circuit, en daarom steeds actief zijn terwijl het circuit actief is. 

Daarom moeten lesies uitsluitsel geven over de noodzaak van een bepaald anatomisch deel voor een 

bepaalde functie. Daarenboven bestaan er parallelle routes die gelijkaardige informatie kunnen 

verschaffen; emotionele en motorische empathie kunnen bijvoorbeeld onafhankelijk van elkaar 

duidelijk maken wat iemand anders voelt. Stabiele breinafwijkingen in één hersengebied zullen 

volgens deskundigen dan ook niet aan de basis liggen van een mentaal (on)vermogen (Verplaetse, 

2006). Een andere moeilijkheid in functioneel hersenonderzoek is de veel voorkomende feedback 

tussen de verschillende circuits, en het belang van de contextuele toestand van het brein. Bij de meeste 

hersenstructuren die verondersteld worden een rol te spelen in moraliteit, is de causale rol dus niet 

zeker (Adolphs, 2003b).  

  

De sociaal-cognitieve psychologie onderzoekt het ruimere verschijnsel van sociaal gedrag en sociale 

kennis. Men gaat uit van de veronderstelling dat mensen sociale wezens zijn. We beschikken daarom 

over mechanismen om informatie te ontvangen en verwerken over de denkwereld van onze 

soortgenoten. Daarvoor hebben wij sociaal-cognitieve vaardigheden ontwikkeld, zoals 
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gezichtsherkenning, sociale en altruïstische emoties, inleving in andermans gevoelens en het zeer snel 

inschatten van persoonlijkheidskenmerken op basis van het uiterlijk.  

 

4.1.2.1 Het limbisch systeem en primaire emoties 

Het limbisch systeem zou in het algemeen instaan voor de productie en regulatie van emoties. Deze 

emoties zijn waarschijnlijk gelijkaardig aan wat andere zoogdieren ervaren. Zeer oude hersendelen, 

zoals de hersenstam, staan in nauw contact met het limbisch systeem. De hersenstam en het limbisch 

systeem zijn de regulatorische kern van de oudere zoogdieren en reptielen. Ook nu zorgen zij voor de 

regulatie van de homeostase van het menselijk lichaam (Damasio, 1994). Damasio maakt in 

Descartes’ Error (1994) een onderscheid tussen emoties en gevoelens. Er bestaan verder ook primaire 

emoties en secundaire emoties, maar het verschil ligt voornamelijk in de stimulus die de emotie 

opwekt, en het belang van persoonlijke ervaring. Indien wij hoogstens over een limbisch systeem – en 

daarbij alle evolutionair oudere hersendelen - zouden bezitten, zouden wij alleen de primaire emoties 

kunnen ervaren. Primaire emoties zijn angst, woede, walging, verrassing, droefheid en vreugde. De 

stimuli die deze opwekken zijn dingen die van nature bijvoorbeeld angst oproepen. In het limbisch 

systeem is vooral de amygdala belangrijk voor het ontstaan van primaire emotionele processen, en het 

opslaan van emotionele gebeurtenissen. De basale kernen (het ventrale striatum) zorgen dan samen 

met de voorste cingulaire cortex (ACC, ‘anterior cingulate cortex’) en andere limbische 

hersenschorsgebieden in de temporale kwab voor de spontane motorische expressie van emoties 

(Damasio, 1994). Voor de ervaring van secundaire emoties en gevoelens is de cortex van de grote 

hersenen nodig.  

4.1.2.2 De amygdala, en geassocieerde circuits 

De amandelkern is één van de meest onderzochte gebieden in het limbisch systeem. Zij krijgt visuele 

informatie van de temporale cortex, en bevat zelf codes die deze informatie een emotionele waarde 

geven. De perceptie van de emotionele waarde van stimuli is dus afhankelijk van een goed werkende 

amygdala, al geldt dit vooral voor de negatieve emotionele waarde van stimuli (Adolphs, 1999) en 

angstige en droevige uitingen (Blair et al., 1999; Blair et al., 2001a). Andere snelle oordelen waarin zij 

betrokken is, zijn het inschatten van de betrouwbaarheid en aantrekkelijkheid van gezichten, en het 

evalueren in functie van ‘ras’ (Adolphs, 2003a). Ook speelt zij een rol in de ‘ontmaskering’ van 

vermeende valsspelers (Singer et al., 2004a). Zij is daarmee ook van belang om onze waarneming en 

aandacht te leiden (Phelps et al., 2006), voor het maken van beslissingen.en andere cognitieve functies 

waarvoor het sociale en emotionele belang van stimuli moet worden verwerkt (Adolphs, 2003a). Zij 

maakt tevens deel uit van het beloningscircuit (Casebeer, 2003), samen met het ventrale striatum, de 

nucleus accumbens en het putamen. Zij zorgt verder onder andere voor het verkrijgen en consolideren 
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van emotionele herinneringen (Ledoux, 2000). De amygdala speelt een rol bij het tot stand komen van 

emotionele processen. Verschillende functionele delen van de amygdala communiceren met de 

hippocampus, prefrontale cortex en de hypothalamus. Daarvan is de hippocampus een tussenstation 

voor geheugenopslag. De prefrontale cortex incorporeert sensorische informatie in het ‘denkende’ 

brein, terwijl de hypothalamus het lichaam mobiliseert om een respons, zoals een emotie, te genereren.  

4.1.2.3 De cerebrale cortex, secundaire emoties, gevoelens en morele cognitie 

Traditioneel worden hogere hersendelen gezien als bepalend voor ons mens-zijn. Deze zijn inderdaad 

het sterkst ontwikkeld bij mensen, maar we zijn in zeer sterke mate ook bepaald door emotionele 

circuits. Zo lopen er veel meer neuronale routes van de amygdala naar de cerebrale cortex dan van de 

cerebrale cortex naar de amygdala. De frontale kwab is betrokken in wat men meestal als ‘hogere 

cognitieve functies’ beschouwt, zoals geheugen, plannen, organiseren, probleemoplossend denken, 

selectieve aandachtpersoonlijkheid en de regulatie van emoties en gedrag. Vooral de prefrontale 

cortex is belangrijk voor deze ‘hogere vermogens’. Zij zorgt voor de mogelijkheid tot concentratie en 

aandacht, bepaalt de persoonlijkheid en emotionele karaktertrekken. De mediale prefrontale cortex 

(MPFC) zou een zeer belangrijke rol spelen in sociale cognitie. De mediale prefrontale cortex is echter 

een zeer groot gebied, met een complexe onderverdeling waarbij zeer verschillende functies 

geassocieerd zijn met zeer specifieke onderdelen. In een netwerk met de voorste cingulaire cortex, de 

temporaal-pariëtaal junctie, de superior temporal sulcus en de temporale polen speelt zij een 

belangrijke rol in sociale cognitie (Amodio & Frith, 2006). De MPFC is dan samen met de voorste 

cingulaire cortex vooral begaan met het bepalen van gedrag op basis van geanticipeerde waarden. Het 

nemen van persoonlijke en sociale beslissingen is daardoor afhankelijk van een goed werkende MPFC 

(Adolphs, 2003a; Damasio, 1994).  

 

Meer specifiek speelt de MPFC onder andere een rol in het tot stand komen van secundaire emoties. 

Secundaire emoties – bijvoorbeeld euforie en extase - kunnen daarna ook weer worden opgewekt door 

voorstellingen die in de prefrontale cortex in de loop van de ontwikkeling van een individu aan deze 

emoties zijn gekoppeld (Damasio, 1994). Gevoelens daarentegen zijn sensaties die ontstaan door een 

interpretatie in het brein van (primaire of secundaire) emoties (Damasio, 1994). Vooral de insula en de 

somatosensorische gebieden van de hersenschors van de pariëtale kwab ontvangen (onrechtstreeks) 

informatie over de voortdurend veranderende toestand van het lichaam tijdens een emotie. De ervaring 

van deze veranderingen samen met de mentale voorstelling van wat de emotie op gang bracht, is een 

gevoel (Damasio, 1994).  

 

Secundaire emoties omvatten sociale emoties, waarvan morele emoties hier de belangrijkste zijn. Zij 

treden op als reactie op morele overtredingen, waardoor morele overtredingen in de loop van de 
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ontwikkeling van een persoon geassocieerd raken met deze emoties. Op die manier bevorderen zij, 

door anticipatie, moreel gedrag, etiquette en persoonlijke hygiëne (Haidt, 2001), en inhiberen 

transgressie van sociale standaarden. Voorbeelden van morele emoties zijn schuld, schaamte, trots en 

verlegenheid. Dit zijn zelfbewuste emoties; zij ontstaan door bezorgdheid om wat anderen denken van 

uzelf of uw gedrag (Haidt, 2001). Hiervoor is het nodig dat men zich de mentale toestand van anderen 

kan inbeelden. Men moet dus een vermogen tot ToM bezitten. De neurale basis van de morele emoties 

‘schaamte’ en ‘schuld’ werd onderzocht door Takahashi et al. (2004). Zij vergeleken het neurale 

substraat bij het evalueren van deze emoties en vonden voor beide emoties een grotere activiteit in de 

mediale prefrontale cortex (MPFC), de linker achterste ‘superior temporal sulcus’ (STS) en de visuele 

cortex. Zij veronderstellen dat dit wijst op de geassocieerde werking van ToM (zie verder).  

 

Morele cognitie houdt veel meer in dan het ervaren van morele emoties, waarmee we impliciet onze 

eigen gedragingen evalueren. We hechten ook belang aan de morele status van anderen. Indien we 

mensen als geneigd tot samenwerken leren kennen, maakt hun gezicht beloningscircuits in onze 

hersenen actief (Singer et al., 2004a). Singer et al. (2005) ontdekten eveneens dat het meeleven van 

pijn afhankelijk is van het moreel gedrag van degene waarmee men meevoelt. Als een oneerlijk 

persoon pijn had, werden zelfs beloningscircuits actief, terwijl dit uiteraard niet het geval was indien 

eerlijke personen gepijnigd werden. Dit was tenminste het geval voor mannelijke proefpersonen. 

Vrouwen voelden eveneens medeleven voor oneerlijke spelers, en geen ‘belonende’ wraakgevoelens. 

Het zou evenwel kunnen dat vrouwen bij andere vormen van straffen (bijvoorbeeld psychologisch in 

plaats van fysiek) dit patroon wel vertonen. 

 

4.1.3 De empathie module 

 

Een empatische reactie is een reactie waarbij een persoon gevoelens heeft die meer congruent zijn met 

de situatie van iemand anders dan met de eigen situatie. Dit kan dezelfde emotie zijn als degene die de 

ander ervaart, maar dat is niet noodzakelijk zo (Hoffman, 2000). Vele onderzoekers beschouwen 

empathie als één cognitieve module. Zo is Kennetts (2002) argumentatie sterk afhankelijk van de 

eenheid van dit cognitief construct. Dit is echter onhoudbaar. Recent neurologisch en psychologisch 

onderzoek maakt duidelijk dat in empathie vele functies een rol spelen, zoals emoties, reflexen en 

meer “cognitieve” intuïties. Als psychopaten en autisten beiden gebreken vertonen in empathie moet 

men ook duidelijk maken wat de respectievelijke gebreken zijn. Blair (2005) argumenteert op basis 

van neurologisch onderzoek dat empathie cognitief uit drie cognitieve componenten bestaat, namelijk 

ToM, motorische empathie en emotionele empathie. Zij kunnen op elkaar inwerken, maar kunnen ook 

parallel worden ingezet of selectief defecten vertonen.  
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Er is ten eerste “cognitieve” empathie of ToM. ToM is de capaciteit om de mentale toestand van 

anderen te representeren. Het laat toe dat men mentale toestanden aan zichzelf en anderen toeschrijft, 

om gedrag te verklaren en voorspellen. Studies die onderzochten welke breinregio’s actief waren bij 

het representeren van de mentale toestand van anderen, duiden op het waarschijnlijke belang van delen 

van de mediale prefrontale cortex (MPFC), de temporaal-pariëtaal junctie (Saxe & Kanwisher, 2003) 

en de temporale polen (Blair, 2005). Dit komt overeen met vorige studies die eveneens het belang van 

deze drie regio’s vonden (Greene & Haidt, 2002; Adolphs, 2003a; Völlm et al., 2005).  

 

Motorische empathie is de tendens om automatisch de gezichtsexpressies, stemgeluiden, houdingen en 

bewegingen van andere personen te imiteren. Hierdoor worden dan ook de emoties van de ander 

ervaren. Recent worden spiegelneuronen, neuronen die zowel activiteit vertonen bij het waarnemen als 

bij het uitvoeren van een handeling, voorgesteld als belangrijkste neuronale structuur die motorische 

empathie mogelijk maken. Alhoewel in mensen geen individuele spiegelneuronen werden gevonden17, 

vindt men wel circuits die zowel actief zijn bij het uitvoeren van een actie als bij het observeren ervan 

(Blakemore & Decety, 2001). Hoe de imitatie zelf tot stand komt, is nog speculatief, maar het gaat in 

ieder geval om een ingewikkelde wisselwerking tussen ver uit elkaar gelegen hersendelen, met 

feedforward en feedback processen. Blair (2005) verwijst naar Carr et al. (2003) die een mechanisme 

voorstelt waarop motorische empathie zou kunnen werken. Maar gegevens omtrent in welke gebieden 

zich spiegelneuronen bevinden en omtrent wat zij precies coderen, zijn nog niet eenduidig. De meeste 

auteurs zijn dan ook eerder voorzichtig om de precieze lokatie van de spiegelcircuits vast te leggen. 

Wat regelmatig wordt genoemd als kern van het spiegelneuron systeem zijn de het rostrale deel van de 

onderste pariëtale lob en de pars opercularis van de onderste frontale gyrus (Rizzolati & Craighero, 

2004; Blair, 2005). In ieder geval moeten representaties van acties en doeleinden van de actie (onder 

de vorm van spiegelcircuits) hun informatie naar het limbisch systeem zenden, waar zij de 

gerepresenteerde emotie opwekken. In de insula werden spiegelneuronen gevonden die dus zowel bij 

het waarnemen als het ervaren van walging actief waren (Carr et al., 2003; Gallese et al., 2004).  

 

Ook emotionele empathie zorgt voor een emotionele reactie als reactie op de emoties of situatie van 

een ander persoon. Zij zou uit twee vormen bestaan (Blair, 2005). Vergelijkbaar met het tot stand 

komen van angst is er een corticale weg en een subcorticale weg (vb. Ledoux, 2000), die beiden ofwel 

naar de amygdala ofwel naar de insula leiden, afhankelijk van de aard van de stimulus. De subcorticale 

weg gaat dan via de sensorische cortex naar de thalamus en dan direct naar de amygdala (of insula), de 

corticale weg maakt een omweg vanaf de thalamus naar de cortex, waarna zij naar de amygdala gaat 

(Preston & de Waal, 2002). Zij zorgen respectievelijk voor fijnkorrelige verwerking van emotionele 
                                                
17 In apen vindt men wel individuele spiegelneuronen, zie Rizzolatti & Craighero (2004). 
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stimuli, en grofkorrelige verwerking van emotionele stimuli, voornamelijk door conditionering 

(fijnkorrelig versus grofkorrelig). De emotionele uitdrukking is dan de ongeconditioneerde stimulus, 

het object of de handeling waar de emotionele uitdrukking mee gepaard gaat de geconditioneerde 

stimulus. De manier waarop emotionele empathie dan werkt is door het op verschillende manier 

vertalen van verschillende emotionele uitdrukkingen van anderen. Vreugde, droefheid en angst zouden 

de waarschijnlijkheid dat een bepaald gedrag in de toekomst wordt uitgevoerd vergroten of verkleinen. 

Dit is dan aversief en appetitief conditioneren; de amygdala is bij beiden betrokken. Uitdrukkingen 

van walging verstrekken daarentegen meestal informatie over voedsel. Hierbij is de insula van belang: 

zij zorgt voor een gevoel van walging en de herkenning van uitdrukkingen van walging, en 

conditioneert het individu om het voedsel niet op te eten. Kwade uitdrukkingen zouden dan weer niet 

zozeer via conditionering hun invloed uitoefenen, maar het huidige gedrag doen stopzetten: dit is 

‘respons reversal’. Hierbij zijn de orbitale en ventrolaterale cortex betrokken. 

 

De drie vormen van empathie zijn echter allen afhankelijk van neuronen in de bovenste temporele 

gebieden. De functies overlappen anatomisch dus gedeeltelijk, maar ze kunnen onafhankelijk van 

elkaar opereren. Waar motorische en emotionele empathie zeker automatisch kunnen verlopen, is dit 

voor ToM niet zeker: meestal wordt immers aan proefpersonen gevraagd zich de mentale toestand van 

een individu in te beelden. Empathie kan dus voorkomen door de complexe interactie van deze 

modules, die verschillende informatie kunnen geven, maar een empatische reactie kan ook door één of 

twee van deze processen tot stand komen. 

 

Het perceptie-actie model van Preston en De Waal (2002) daarentegen beschouwt empathie als een 

overkoepeling van verschillende processen die via hetzelfde mechanisme verlopen. Het perceptie-actie 

model steunt op de idee dat perceptie en actie een gemeenschappelijke code delen in het brein (Preston 

en de Waal, 2002). Dit model wordt dan ook voornamelijk ondersteunt door bewijzen van het bestaan 

van spiegelneuronen – al zijn ook andere structuren van belang. Cognitieve empathie zou 

voornamelijk tot stand komen door inhibitie en controle door de prefrontale cortex na activiteit van de 

spiegelneuronen in de premotorische cortex. Dit kan de effectiviteit van helpgedrag verhogen, en 

verhindert dat het subject overspoeld wordt door directere empatische processen als emotionele 

besmetting. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld beter over de noden van anderen na te denken, 

omdat men minder emotioneel betrokken is. Dit is in strijd met Blairs overzicht, dat stelt dat ToM 

dissocieerbaar is van de andere vormen van empathie. Nochtans wordt het mechanisme van 

spiegelneuronen door meerdere auteurs als overkoepelend mechanisme voorgesteld om de emoties van 

anderen te begrijpen (Gallese et al., 2004; Rizzolatti & Craighero, 2004). Maar dit gaat om het ervaren 

van de emoties van anderen, terwijl niet noodzakelijk dezelfde emotie moet worden gevoeld om mee 

te leven. Mijns inziens geeft het perceptie-actie model geen beschrijving van de neuronale structuur 
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van de processen waarbij men cognitief de mentale toestand van anderen inschat. Inhibitie kan wel 

zorgen voor het nut van tragere ToM processen, maar legt niet uit wat die processen dan wel zijn. 

Deze uitbreiding wordt gegeven door het model van Blair. Ook bij het voorgestelde mechanisme van 

emotionele empathie hoeft de emotionele reactie niet uit dezelfde emotie te bestaan als die van het 

‘object’. Het is mogelijk dat je nog altijd walging voelt bij het zien van een zeer lelijke wond, ook al 

werkt geen enkel spiegelcircuit.  

 

4.2 Het immorele brein: kwaadaardige daden  

 

Kennett (2002) schreef dat psychopaten inderdaad gebrekkig zijn in het herkennen van angstige en 

droevige gezichten. Maar deze stoornis in de emotionele huishouding zorgde voor een gebrek in 

praktische rationaliteit, dat dan op zijn beurt aanleiding zou geven voor amoreel gedrag. Kunnen we 

op basis van neurologische defecten stellen dat er inderdaad een neurologisch circuit bestaat als 

‘praktische rationaliteit’? En is dit circuit ook minder functioneel in psychopaten? Maibom stelde dat 

autisten dezelfde (emotionele) empatische defecten vertoonden als psychopaten, maar toch niet 

amoreel waren. Kunnen we autisten als morele actoren beschouwen? Wat zijn dan de neurologische 

defecten die tot deze persoonlijkheidsstoornis aanleiding geven? Ook psychopaten zouden een 

empatische stoornis hebben (Soderstrom, 2003). Neurologische studies geven aanwijzingen voor het 

bestaan van defecten in verschillende hersendelen bij zowel autisten als psychopaten. Blair (2005) 

slaagt erin om deze data te linken aan cognitieve modellen van empathie en agressieregulatie. Helaas 

zijn dit niet de enige mogelijke interpretaties van de gevonden hersendefecten. Aan welke 

psychologische beschrijvingen kunnen zij consistent worden gekoppeld?   

 

Neurologische data van andere aandoeningen zijn ook meer en meer beschikbaar. Zij doen vermoeden 

dat achter elk amoreel of immoreel gedragskenmerk een functioneel breindefect schuilgaat. Daarbij 

moet de vraag worden gesteld of neurologische defecten iets vertellen over hoe moraliteit werkt bij 

normale individuen. Zij maken in ieder geval duidelijk welke discrete functies er kunnen bestaan, en 

op welke manier deze functies al dan niet kunnen worden omzeild door compenserende mechanismen. 

Kunnen defecten worden omzeild door het aanspreken of beter ontwikkelen van andere, intacte 

circuits? Werken compenserende mechanismen, behandeling of opvoeding om het moreel vermogen te 

verbeteren bij deze mensen? Kan dit worden toegepast op moraliteit bij anderen, die niet deze 

persoonlijkheidsstoornis hebben?  
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4.2.1 Psychopatie: de legende 

 

Zoals ik in hoofdstuk twee aanstipte, zijn psychopaten vermaard om hun amoreel gedrag. Nochtans 

zijn er meerdere persoonlijkheidsstoornissen met criminele en/of agressieve vooruitzichten. In DSM-

IV, het meest gebruikte naslagwerk voor psychologische stoornissen, staan daarvoor ‘conduct 

disorder’ (CD) en ‘antisocial personality disorder’ (ASPD) vermeld. Er is ook nog ‘acquired 

sociopathy’ (AS) en psychopatie. CD en ASPD worden beide gediagnosticeerd aan de hand van enkel 

gedrag. AS karakteriseert personen die, na lesies van de orbitofrontale cortex, aan de DSM-III criteria 

voldoen van ‘sociopathic disorder’. Dit laatste is dan weer een voorloper van ASPD. Psychopatie 

wordt daarentegen gediagnosticeerd door het halen van een voldoende score op een schaal die zowel 

gedragsfactoren als emotionele persoonlijkheidsfactoren in rekening neemt. Voor volwassenen bestaat 

daarvoor de PCL-R. Voor kinderen is er een diagnostische schaal uitgewerkt, de PSD (psychopathy 

screening device) maar kinderen mogen om ethische redenen niet officieel worden gediagnosticeerd 

met psychopatie. Een diagnose van psychopatie is dan ook sterk gelinkt met het toekomstig risico dat 

een patiënt vormt (Hare, 1991). Hoge scores op de gedragsfactor zijn gecorreleerd met de diagnose 

van CD en ASPD, én met een laag IQ en lage socio-economische status. Dit geldt evenwel níet voor 

hoge scores op de emotionele factor. Terwijl scores op de gedragsfactor dalen met de leeftijd, is dit 

ook niet het geval voor scores op de emotionele factor. Om deze redenen wordt verondersteld dat het 

dit emotionele aspect is dat het meest gelinkt is met neurocognitieve defecten (Blair, 2001d). Het 

emotionele defect zou van die aard zijn dat het interfereert met socialisatie, zodat het vermijden van 

antisociaal gedrag zeer moeilijk wordt aangeleerd. Daarbij zouden psychopaten ook gebrekkig zijn in 

emotionele empathie. Een andere richting wijst daarentegen op een verminderde werking van 

‘hogere’, meer “cognitieve” hersendelen, zoals de prefrontale cortex, maar dit zou alleen voor 

onsuccesvolle psychopaten gelden. Is psychopatie grotendeels te wijten aan een emotioneel defect? 

Ontbreekt er bij sommige psychopaten ook nog zoiets als praktische rationaliteit?  

 

Twee richtingen in het onderzoek naar een neuropsychologische verklaring voor psychopatie kunnen 

worden onderscheiden. Er is de onderzoeksgroep rond James Blair, en die rond Adrian Raine. Zij 

spreken elkaar niet noodzakelijk tegen, maar van enige integratie is tot nu toe niet veel te merken. Zo 

verwijzen zij bijvoorbeeld vrij zelden naar elkaars werk. Blair kwam in hoofdstuk twee ter sprake met 

het VIM model. Dit postuleert dat er bij normale personen een geweldinhibitie mechanisme bestaat dat 

bij psychopatische personen defect is. Hij haalt hiervoor geen data aan van normale personen om het 

bestaan van dit mechanisme aan te tonen, wel onrechtstreekse data van psychopaten (Verplaetse, 

2006). Het VIM komt vrij weinig ter sprake in zijn onderzoek naar psychopatie, maar het bepaalt wel 

in zeer sterke mate de richting waarin Blair de defecten tracht te zoeken en te verklaren. Hij zoekt 

vooral naar data die op een gebrek aan de amygdala wijzen, en een gebrekkig agressieremmend 
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mechanisme bij psychopaten kunnen aantonen of weerleggen. Raine test daarentegen meerdere 

hersenstructuren. Ik geef eerst de resultaten weer voor de empatische vermogens in psychopaten, 

daarna voor de agressie-inhiberende mechanismen en tenslotte de onderzoeksresultaten van Raine. 

 

Psychologisch onderzoek vond tot nu toe geen verminderd vermogen in ToM in psychopaten (Blair, 

2005). Emotionele defecten werden wel gevonden. Blair (2005) haalt onderzoek aan waaruit blijkt dat 

psychopaten selectief problemen hebben met het herkennen en verwerken van angstige en droevige 

emotionele uitdrukkingen.18 Naar motor empathie is nog geen onderzoek gevoerd, maar een stoornis 

zou aanleiding geven tot een algemeen defect in het herkennen van emotionele uitdrukkingen, en niet 

tot selectieve defecten voor angstige en droevige expressies.  

 

Wordt een verminderd emotioneel empatisch vermogen gestaafd met neurologische data? De 

amygdala zou betrokken zijn in emotionele empathie, en meer specifiek in het verwerken van angstige 

en droevige gezichtsuitdrukkingen (Blair, 1999). Neurologisch onderzoek naar defecten in de 

amygdala van psychopaten is echter verre van eenduidig. Een verminderde functionaliteit is gevonden 

(Kiehl et al., 2001; Birbaumer et al., 2005; Veit et al., 2002), net als structurele abnormaliteiten 

Tiihonen et al., 2001), maar deze data werden ook tegengesproken (Muller et al., 2003). Er zijn dus 

vier studies die op een defecte amygdala kunnen wijzen. Blair (2005) haalt ten eerste Tiihonen et al. 

(2001) aan. Zij vonden dat de amygdala van psychopaten een kleiner volume had vergeleken met 

controlegroepen. Kiehl et al. (2001) toonden onderzochten welke breinhersendelen actief waren bij 

een controlegroep en bij psychopaten tijdens het verwerken van stimuli met een negatieve affectieve 

lading. Veit et al. (2002) en Birbaumer et al. (2005) onderzochten de activiteit van het limbisch 

systeem tijdens aversief conditioneren. Het onderzoek van Tiihonen et al. (2001) werd echter alleen 

gepubliceerd als abstract, en is daarom bijna niet controleerbaar (Verplaetse, 2006). Kiehl et al (2001), 

Veit et al. (2002) en Birbaumer et al. (2005) vonden dan weer dat ook andere structuren bij 

psychopaten minder actief zijn bij deze vaardigheden. Andere kritiek op de amygdala hypothese is dat 

zij te weinig specifiek is. De amygdala is geen functioneel geheel. Zo wijzen de data volgens Richell 

et al. (2005) op defecten in de basolaterale en centrale nucleus van de amygdala. Vraag is ook welk 

soort onderzoek men moet aanhalen om de functies van de amygdala te achterhalen. Neurologisch 

onderzoek bij normale personen wijst op de betrokkenheid van de amygdala bij het herkennen van 

blijdschap, maar personen met amygdala lesies kunnen wel blije gezichten herkennen. Mogelijk 

worden de defecten dan gecompenseerd, maar het kan ook zijn dat de amygdala niet betrokken is bij 

                                                
18 Kinderen met psychopatische neigingen herkennen minder goed droevige en angstige gezichtsuitdrukkingen 
(‘distress’) (Blair et al., 2001), en droevige stemgeluiden (Stevens et al., 2001), maar dit gold niet voor 
uitdrukkingen van andere basisemoties. Volwassen psychopaten kunnen droevige gezichtsuitdrukkingen wel 
herkennen, maar angstige nog steeds niet. Daarbij vertonen ze een lagere autonome ‘arousal’ bij tekenen van 
‘distress’ bij anderen. 
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het herkennen van de emoties zelf. Zij kan als deel van een circuit automatisch mee actief zijn, terwijl 

andere delen van het circuit eigenlijk de herkenningstaak op zich nemen. Maar welke andere delen 

zouden dan deze zeer specifieke defecten kunnen verklaren? De amygdala wordt dikwijls als meest 

plausibele hypothese naar voor geschoven, en met mijn beperkte kennis lijkt me dit ook de meest 

redelijke verklaring. Gedetailleerder hersenscans zijn mijns inziens nodig om defecten in functionele 

eenheden in de amygdala te kunnen aantonen. Tot zover blijft het een plausibele hypothese om de 

defecten in emotieherkenning van een neurologisch substraat te voorzien. Wel vindt men consistent 

dat het limbisch systeem bij psychopaten in het algemeen minder actief is dan bij een controlegroep. 

Dit is zowel het geval bij aversief conditioneren (Birbaumer et al., 2005; Veit et al., 2002) als bij het 

verwerken van emotioneel geladen woorden (Kiehl et al., 2001). Dit is consistent met een verminderd 

ervaren van negatieve emoties op tekenen van stress bij anderen, en op tekenen van dreiging. Dit lijkt 

me erop te wijzen dat deze mensen minder goed meevoelen omdat ze in het algemeen minder angst 

kunnen voelen.  

 

Blair (2003) werkt verder uit hoe het gebrek aan empathie in psychopaten hun verhoogde 

instrumentele agressie kan verklaren. Blair maakt een onderscheid tussen twee vormen van agressie: 

reactieve en instrumentele. Reactieve agressie is een gewelddadige reactie die wordt uitgelokt door 

frustratie. Instrumentele agressie wordt daarentegen niet uitgelokt door frustratie, en is een vorm van 

doelgericht handelen. Dit is handelen waarbij het gebruik van geweld vooral een middel is om een 

doel te bereiken. Reactieve agressie wordt geproduceerd door een systeem dat reageert op bedreiging. 

Hierbij zijn de mediale amygdala en het periaqueductale grijs betrokken. Regulatie van reactieve 

agressie gebeurt door een systeem in de orbitale, mediale en prefrontale cortex.Voor instrumentele 

agressie veronderstelt Blair (2006a) de betrokkenheid van striatale en premotorische corticale 

gebieden, aangezien dit de gebieden zijn die voor elke doelgerichte activiteit worden gebruikt. 

Socialisatie houdt het afleren van instrumentele agressie in, door aversief conditioneren. Zoals 

vermeld in  4.1.3 is hierbij de amygdala betrokken. Birbaumer et al. (2005) vond bij een 

psychopatische groep proefpersonen verlaagde activiteit in de amygdala tijdens aversief conditioneren. 

De onderzoekers linkten daarvoor een geconditioneerde stimulus met een pijnlijke, 

ongeconditioneerde stimulus. Alhoewel de psychopaten achteraf wel wisten dat de geconditioneerde 

stimulus met de pijnlijke prikkel gepaard ging, waren andere hersendelen dan bij niet-psychopatische 

proefpersonen betrokken bij het verwerken van deze informatie: bij de controlegroep was 

voornamelijk het limbisch systeem actief, bij de psychopatische groep waren dezelfde hersendelen 

actief als de hersendelen die niet-emotionele associaties verwerkten. Verschillende studies wijzen uit 

dat psychopaten inderdaad minder reageren op aversief conditioneren en minder lichamelijke 

emotionele reacties vertonen op stimuli die aversief conditioneren mogelijk maken, zoals dreiging 

(Levenston et al., 2000) en angstige gezichten.  
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Wat zijn de cognitieve functies die bij psychopaten defect zijn, en die consistent zijn met een 

defectieve amygdala? Zij zijn grotendeels al vermeld, maar ik vat ze hier even samen (Blair, 2006a). 

De amygdala is noodzakelijk voor aversief conditioneren. Dit is niet functioneel bij psychopaten. Een 

andere functie die hieruit voortvloeit is morele socialisatie. Acties die schade berokkenen veroorzaken 

uitdrukkingen van angst en droefheid in slachtoffers. Niet-psychopatische personen hebben hierop een 

aversieve emotionele reactie, waardoor zij de actie – door herhaling - zullen leren associeren met de 

aversieve stimulus. Hierdoor leren zij het gebruik van kwetsend gedrag af. Dit mechanisme werkt niet 

bij psychopaten, aangezien zij niet emotioneel reageren op de tekenen van ‘distress’. Ook emotionele 

empathie voor angstige en droevige emoties zal door de niet-emotionele verwerking van angst en 

droefheid bij anderen niet werkzaam zijn. De amygdala-hypothese wijst in deze context dus op 

defecten in het ervaren van emoties, voornamelijk als reactie op dreiging en tekenen van distress.  

 

Een andere richting van onderzoek gaat op zoek naar defecten in de frontale cortex. De redenen 

hiervoor zijn de volgende (Blair, 2006): Psychopaten vertonen ook verhoogde reactieve agressie, net 

als individuen met andere persoonlijkheidsstoornissen die met gewelddadig gedrag gelinkt zijn.. 

Verschillende onderzoeken vinden verminderde functionaliteit van de frontale cortex bij zowel 

agressieve individuen als mensen met een persoonlijkheidsstoornis die met agressie gepaard gaat 

(zoals ASPD). Daarbij vertonen patiënten met lesies in de frontale cortex ook een verhoogde graad 

van reactieve agressie. Yang et al. (2005) vonden een reductie in het volume aan grijze materie in de 

prefrontale cortex van niet-succesvolle psychopaten. Daarenboven vonden Raine et al. (2000) ook een  

reductie in grijze materie in de prefrontale cortex van mensen met ASPD. Yang et al. (2005) 

veronderstellen dat een complexer neuronaal circuit waarbij de prefrontale cortex betrokken is, een 

deel van het psychopatisch gedrag verklaren. Bij dezelfde psychopatische subgroep werden dan ook 

andere neurologische defecten gevonden. Raine et al. (2004) vonden een structurele asymmetrie in de 

hippocampus: de linker hippocampus blijkt bij onsuccesvolle psychopaten kleiner te zijn dan bij niet-

psychopatische personen en succesvolle psychopaten. Abnormaliteiten in de hippocampus werden 

voorheen al gevonden in criminelen en onsuccesvolle psychopaten. Alhoewel de specifieke defecten 

die Raine et al. (2004) en Yang et al. (2005) vonden nog niet zijn gerepliceerd voor psychopaten 

(Pridmore et al., 2005), zijn ze wel consistent met neurologisch onderzoek naar allerhande 

gedragsstoornissen. 

 

Deze dysfunctie kan dus niet de volledige aandoening van psychopatie verklaren. Zij wijst echter wel 

op de nood aan een onderverdeling in succesvolle en niet-succesvolle psychopaten. Dit onderzoek 

staat echter nog in zijn kinderschoenen, maar één studie wees op een verlaagde autonome stress 

reactiviteit en defecten in executief functioneren bij onsuccesvolle psychopaten, terwijl succesvolle 
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psychopaten deze defecten niet vertonen (). Ondanks de schaarste aan onderzoek, zijn deze cognitieve 

functies wel consistent met een defect in de frontale cortex. Meer specifiek veroorzaakt structurele 

schade aan de prefrontale cortex deze cognitieve defecten. Een gevolg van een defect in executief 

functioneren is een verhoogde reactieve agressie. Ook dit is consistent met lesies in de prefrontale 

cortex. De neurologische data zijn echter niet zo gedetailleerd. Daarbij zijn verschillende delen van de 

prefrontale cortex geassocieerd met verschillende functies (Amodio & Frith, 2006). Ook zijn er 

verschillende mogelijk dissocieerbare executieve functies. Executief functioneren is een zeer brede 

term, die wordt gebruikt voor allerlei functies als aandacht, inhibitie, plannen, enzovoort. Het wordt 

gezien als een overkoepelend systeem dat andere cognitieve systemen coördineert, en is 

domeinalgemeen. Alhoewel een defect in de frontale cortex en reactieve agressie te maken kan hebben 

met een defect in executief functioneren, vertonen psychopaten niet voor alle categorieën van gedrag 

een gebrek in coördinatie. Deze functie in domeinspecifieke deelfuncties splitsen, kan voor een betere 

verklaring zorgen (Blair, 2006). Neurologische defecten, net als cognitieve functies, moeten ook hier 

dus gespecificeerd worden. Een tweede moeilijkheid is dat niet duidelijk is welk neuronaal circuit 

defecten vertoont. Het neuronaal circuit dat Yang et al. (2005) en Raine et al. (2004) voorstellen is het 

septo-hippocampaal-frontaal systeem. Gebreken in dit systeem hebben als resultaat dat gedrag minder 

wordt geïnhibeerd en leiden tot een hypergevoeligheid voor onmiddellijke beloning. Ook de regulatie 

van emoties is afhankelijk van een goede werking van dit circuit. Dit wijst grotendeels op defecten in 

executief functioneren. De asymmetrie in de hippocampus heeft mijns inziens meer te maken met de 

gebreken in autonome stress reactiviteit. Tekenen die wijzen op straf leiden bij succesvolle 

psychopaten tot verhoogde activiteit van het autonome zenuwstelsel, terwijl dit voor onsuccesvolle 

psychopaten niet zo is. Onaangename herinneringen activeren de linker hippocampus. Gebreken in het 

terughalen van onaangename herinneringen kan iemand herhaaldelijk in hachelijke situaties doen 

belanden. Maar meer onderzoek naar onsuccesvolle versus succesvolle psychopaten moet dit verder 

uitwijzen. Deze richting van onderzoek heeft wel als voordeel dat duidelijke afwijkingen worden 

gevonden - in de frontale cortex – en de resultaten van neurologisch onderzoek tot nu toe consistent 

blijven – voor de abnormaliteiten in de hippocampus.  

 

4.2.2 Discussie 

 

Er zijn samengevat twee clusters van cognitieve processen die een rol kunnen spelen in het vóórkomen 

van psychopatie. Samengevat gaat het om, ten eerste, een systeem dat volgens mij de kerndefecten van 

psychopatie verklaart, namelijk de stoornissen in productie van en reactie op bepaalde emoties. Deze 

emotionele defecten hebben dan, meest waarschijnlijk, te maken met een minder functionele amygdala 

(althans, bepaalde delen ervan). Zij komen voor bij alle psychopaten en zorgen voor de moeilijkheden 
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in morele socialisatie. Dezelfde emotionele defecten maken dan ook dat zij de ernst van overtredingen 

waarbij slachtoffers worden gemaakt, niet inzien. De niet-succesvolle psychopaten zijn daarbij ook 

nog eens impulsief gewelddadig, niet alleen doelgericht. Dit is waarschijnlijk te wijten aan een 

bijkomend “cognitief” defect met een neuronaal substraat in nog niet nader bepaalde delen van de 

(pre)frontale cortex.  

 

Nu kunnen de verminderde autonome reactie op uitdrukkingen van distress in anderen wel door een 

defectieve amygdala worden veroorzaakt. Maar hoe kunnen de andere oppervlakkigheden in het 

emotionele leven van psychopaten worden verklaard? Yang et al. (2005) menen dat structurele 

abnormaliteiten in de prefrontale cortex aanleiding geven tot het nemen van slechtere beslissingen, 

autonome stoornissen en sociopathisch gedrag. Ook Blair verklaart een disfunctioneren van autonome 

reacties, meer bepaald het angst systeem, met de amygdala hypothese. Maar defecten in de prefrontale 

cortex lijken me waarschijnlijker. Het onderzoek van Birbaumer et al. (2005) vond dat conditionering 

met pijnlijke stimuli bij normale proefpersonen het frontaal-limbisch circuit aansprak. Dit bleek bij de 

psychopatische groep niet zo te zijn. Dit ging dus om een vorm van aversief conditioneren waarbij 

geen sprake was van angstige of droevige uitdrukkingen. De defecten zouden dus evengoed in de 

frontale cortex kunnen liggen als in de amygdala. Bovendien ging het om geïnterneerde psychopaten, 

die dus geen succes hadden in het ontwijken van straf. Dit zou eerder consistent zijn met een defect in 

de prefrontale cortex dat de algemene verlaagde emotionaliteit moet verklaren. In een studie van 

Ishikawa et al (2001) wordt daarbij verminderde autonome reactiviteit, op tekenen van gevaar, enkel 

bij niet succesvolle psychopaten gevonden. Dit zou er eveneens op wijzen dat het septo-hippocampaal-

frontaal systeem ook voor regulatie van gedrag door emoties zou kunnen zorgen. Ik stel me bovendien 

de vraag op welke basis een circuit voor executief functioneren de ene handeling zou selecteren ten 

koste van de andere. Yang et al. (2005) koppelen de data van de frontale cortex aan de somatic marker 

hypothese van Damasio (1994). Deze stelt dat sommige keuzemogelijkheden een automatisch gevoel 

van voorkeur of afkeur krijgen, waardoor we geneigd zijn deze keuzes op voorhand te verkiezen of te 

verwerpen. Dit perkt het aantal keuzemogelijkheden drastisch in, waardoor we ten eerste makkelijker 

kunnen beslissen (we moeten niet meer van alle mogelijkheden de voor- en nadelen afwegen) en ten 

tweede dat gevaarlijke of onverantwoorde keuzes minder makkelijk worden genomen. Het zijn dus 

een soort gevoelens, die uit emoties voorkomen. Somatische stempels ontstaan door ervaring. 

Specifieke situaties worden aan specifieke emoties gekoppeld in de prefrontale hersenschors. Dit 

gebeurt door dat de prefrontale hersenschors signalen ontvangt uit de somatosensorische hersenschors, 

die representatie van de actuele en vroegere lichaamstoestand bevat, samen met signalen uit alle 

zintuiglijke gebieden en signalen uit de hersenstructuren die voor de bioregulatie instaan – zoals de 

hersenstam, basale voorhersenen, amygdala, cingulaire schors en hippothalamus. Het prefrontale 

gebied zorgt verder voor het categoriseren van gebeurtenissen uit de ervaring, aan de hand van het 
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persoonlijk belang ervan. Tijdens een bepaalde gebeurtenis, of de gedachte eraan, worden dan de eraan 

gekoppelde emoties opgewekt, ofwel een representatie van de lichaamstoestand die bij die emoties 

hoort. Een beetje vereenvoudigend gezegd voelen we ons zus of zo bij bepaalde keuzes, waardoor we 

die vanzelf verkiezen of afkeuren. Ook executief functioneren zou dus afhankelijk zijn van emotionele 

vermogens, en dan krijgt Maibom gelijk als ze zegt dat de emotionele defecten aanleiding geven tot 

een onvermogen in ‘praktische rationaliteit’, wat dan zorgt voor hun amorele gedrag. Rationaliteit 

(althans, sociale redelijkheid) en emoties zijn zodanig verweven dat men ze niet van elkaar kan 

koppelen. Deze hypothese handelt echter vooral over het maken van sociale en persoonlijke 

beslissingen. Ze werd opgesteld om de stoornissen van patiënten met prefrontale lesies te verklaren. 

Deze mensen zijn perfect in staat tot logisch, verstandelijk redeneren, maar enkel op persoonlijk en 

sociaal vlak maken zij keer op keer dezelfde fouten. Dit is een verdere aanwijzing dat het executief 

functioneren een samenraapsel is van verschillende functies, waarvan sommige domeinspecifiek zijn. 

Daarbij zouden verschillende delen van de prefrontale cortex verantwoordelijk zijn voor de 

categorisatie van verschillende domeinen of kennisgebieden. Sociale kennis lijkt een voorkeur voor de 

ventromediale prefrontale cortex te hebben, kennis van dingen en voorwerpen uit de buitenwereld zou 

in het dorsolaterale deel worden opgeslagen (Damasio, 1994).  

 

Mijns inzien hebben beide besproken functies met moraliteit te maken. Nochtans heb ik in de inleiding 

gezegd dat het vermogen tot moraliteit inhoudt dát we moreel oordelen. Nu blijken psychopaten niet in 

staat tot het maken van het onderscheid tussen morele en conventionele oordelen. Daarenboven 

vonden Blair et al. (2001c), bij kinderen met psychopatische neigingen, een negatieve correlatie tussen 

het maken van dit onderscheid en gedragsstoornissen (hun score op de PSD). Daarbij vonden zij ook 

dat kinderen met een hoge score op de PSD minder naar het welbevinden van het slachtoffer wezen 

om aan te geven waarom de morele overtreding fout was. Nochtans betekent dit mijns inziens niet dat 

het moreel/conventioneel onderscheid als lakmoesproef voor een moreel vermogen moet worden 

gezien. Een bepaalde vorm van oordelen19 is dan wel een typisch kenmerk van sommige domeinen 

van moraliteit en niet van niet-morele domeinen, dit wil niet zeggen dat elk moreel oordeel aan deze 

kenmerken voldoet. Tot nu toe zijn enkel overtredingen die schade berokkenen getest, maar er bestaan 

ook oordelen die zeer dikwijls in het morele domein thuishoren zonder dat zij slachtoffers maken. Men 

verwacht het bestaan van oordelen die een tussenpositie innemen, en die afhankelijk van 

omgevingsfactoren al dan niet gemoraliseerd worden. Daarbij wil het onvermogen van psychopaten 

                                                
19 Ik bedoel hiermee dat bepaalde evaluatieve oordelen op vier dimensies verschillen van andere soorten 
evaluatieve oordelen. Meer bepaald worden regelovertredingen waarin schade wordt berokkend ernstiger 
gevonden, minder autoriteitsafhankelijk, minder regelcontingent en meer universeel. Verder worden andere 
redenen gegeven waarom men deze regels niet mag overtreden. Conventionele regels mogen niet worden 
overtreden omdat zij sociaal opgelegd worden, morele regels mogen niet worden overtreden omdat zij schade 
berokkenen aan een slachtoffer. 
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tot het maken van dit onderscheid niet zeggen dat zij niet moreel oordelen. Zij blijken eerder 

conventionele regels net zo ernstig als morele regels te vinden (onder bepaalde omstandigheden); 

hierbij is voor hen de ernst van conventionele regels net groter dan voor niet-psychopatische personen 

(Blair, 1995). Daarbij is moreel handelen gecorreleerd met de mogelijkheid tot het maken van dit 

onderscheid, maar zelfs als dit onderscheid kan worden gemaakt kunnen er nog defecten in vermogens 

bestaan die moreel handelen moeilijk maken. We zullen dit zien bij autisten.  

 

4.2.3 Autisme: het enigma 

 

Autisten worden door meerder auteurs als morele actoren gezien (bvb. Kennett, 2002). Daarbij blijken 

zij in tegenstelling tot psychopaten ook goed in staat tot moreel oordelen. Maar omdat zij een 

verminderd empatisch vermogen hebben – waarvan Kennett verondersteld dat dit met emotionele 

defecten te maken heeft – kunnen emoties niet essentieel zijn voor moraliteit. We moeten echter 

onderzoeken welke neurologische defecten autisten vertonen. Op welke cognitieve processen wijzen 

zij, of welke defecten in cognitieve processen maken zij waarschijnlijk en welke niet? Ook hier zal 

blijken dat we moraliteit niet als één cognitieve module mogen zien. Er zijn verschillende modules, 

die allen samen zorgen voor een meer of minder ontwikkeld moreel vermogen. Ook kunnen we 

autisten niet als ‘morele actoren’ zien in tegenstelling tot psychopaten die geen ‘morele actoren’ 

zouden zijn. Beiden hebben defecten in vermogens die moraliteit in meer of mindere mate ontwikkeld 

maken. Vooral moreel handelen is soms problematisch voor autisten, al gaat het meestal om 

kleinigheden. Zo zijn goed functionerende autisten dikwijls grof, onbeleefd, of kwetsend (Frith & de 

Vignemont, 2005), maar zelden ronduit agressief of manipulatief. Ik ga eerst in op het gedrag en de 

psychologie van autisten. Daarna tracht ik aan te geven wat de cognitieve functies zijn die mogelijk 

defect zijn bij autisten en in welke mate dit wordt ondersteund door neurologische data. Ik vermeld 

tenslotte het meest recente onderzoek, dat andere richtingen aanwijst.  

 

Autistische kinderen vertonen enkele empatische eigenaardigheden in hun gedrag. Zij zijn minder 

vaardig in het delen van emotionele toestanden met anderen. Voorbeelden zijn dat ze 

lichaamshoudingen, contexten en emotionele stemgeluiden in mindere mate met de gepaste 

gezichtsuitdrukking beantwoorden. Ook vertonen zij minder makkelijk de emotionele 

gezichtsuitdrukkingen en stemgeluiden die hun eigen emotionele toestand weergeven. Ze zijn zowel 

gebrekkig in het herkennen, verwoorden als in het tonen van emoties. Laboratoriumtaken vinden 

meestal een gebrekkige prestatie op verschillende onderdelen van een empatisch vermogen. Om deze 

defecten te verklaren wordt regelmatig een onderliggend ToM deficit voorgesteld, maar ook andere 

cognitieve defecten worden als kernprobleem naar voor geschoven (Volkmar et al., 2004). Problemen 
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daarmee zijn mijns inziens evenwel dat dikwijls vooral wordt gewerkt met cognitieve modellen, die 

weinig zijn gecontroleerd op het bestaan van een neurologisch substraat; bovendien betekent een 

verminderde prestatie nog niet dat autisten op het geteste onderdeel zélf minder vermogend zijn. De 

verschillende componenten van empathie hangen aan elkaar, en het is denkbaar dat een verminderd 

vermogen in aandacht voor specifieke emotionele signalen de stoornissen in andere empatische 

componenten vertoont. Daarenboven vertonen autisten dikwijls zeer goede prestaties in laboratorium 

settings, maar dit reflecteert zich in geen geval in het dagelijks leven. In een laboratorium krijgen zij 

echter alle tijd, terwijl dagelijkse situaties snelle inschattingen noodzakelijk maken. Tenslotte is 

autisme een ontwikkelingsstoornis, net als psychopatie. Een initieel defect kan aanleiding geven tot 

een hele cascade aan defecten in de verdere ontwikkeling van het individu. Op die manier worden ook 

geen defecten in discrete cognitieve functies verwacht, maar een waaier aan defecten in de 

verschillende circuits die in de loop van de ontwikkeling van een individu met elkaar in wisselwerking 

treden (Karmiloff-Smith et al., 2003). Neurologische studies naar de ontwikkeling van autisme moeten 

daarom aantonen wat er wanneer misloopt, waar het misloopt en of er in het labo compensatie optreedt 

door andere circuits.  

 

Sinds de jaren negentig zijn er drie psychologische modellen van ‘autisme’, die het meeste aanhang 

genieten. Ze verschillen in het kerndefect dat naar voor wordt geschoven om alle andere kenmerken te 

verklaren. De mogelijkheden zijn een gebrek in ToM, in centrale coherentie, of in executieve functies. 

In ieder geval zijn deze drie functies in individuen met autisme defect, de vraag is welke aan de wortel 

ligt en de andere symptomen veroorzaakt. In een zeer grondig overzicht van het onderzoek naar 

autisme verklaren Volkmar et al. (2004) evenwel dat toekomstig onderzoek en huidig onderzoek naar 

de vroege ontwikkeling van autisme tot nieuwe bevindingen en modellen zal leiden. Autisten vertonen 

inderdaad gebreken in ToM, centrale coherentie én executieve functies, maar dat één van deze 

defecten aan de basis zou liggen is minder plausibel. Zij wijzen onder andere op de verwevenheid van 

deze kenmerken, en het feit dat defecten in executief functioneren pas bij volwassen autisten tot uiting 

komen. Daarbij wordt te weinig onderzoek gedaan naar de verklarende kracht van deze defecten. De 

correlatie tussen enkele gepostuleerde kerndefecten en de gedragsuitkomsten wordt zodanig weinig 

getest, terwijl het voor veel van de voorgestelde kerndefecten gewoon onwaarschijnlijk is dat zij alle 

gedragskenmerken kunnen verklaren. Een derde punt is dat men zich tot nu toe vooral heeft 

geconcentreerd op uitkomsten van laboratoriumexperimenten, en niet op de onderliggende 

neurologische processen die gebruikt worden door autisten. Zo kunnen autisten veel laboratoriumtaken 

tot een goed einde brengen, maar gebruiken zij hiervoor opmerkelijk andere processen dan ‘normale’ 

proefpersonen. Tenslotte is er tot nu toe weinig overlap tussen psychologische modellen en 

neurobiologische processen gevonden. Alhoewel neurologisch onderzoek tot nu toe wees op ToM 
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defecten en defecten in het verwerken van gezichten, wordt er ook dikwijls gewezen in de richting van 

een verminderde activiteit in het gehele sociale brein.  

 

Volgens Volkmar et al. (2004) zijn in praktisch alle hersenstructuren van autisten abnormaliteiten 

gevonden. Maar deze data werden zeker niet allemaal gerepliceerd en zijn ze ook niet allemaal even 

betrouwbaar of eenduidig. Als men zich focust op gerepliceerde bevindingen, vindt men 

abnormaliteiten in de globale grootte van het brein, met sterke groeiprocessen op bepaalde momenten 

in de ontwikkeling. Specifieke breinstructuren waar vrij consistent defecten worden gevonden zijn 

structuren in de mediale temporele kwab en het cerebellum. In connectie met de hogere hersenschors 

is het cerebellum betrokken bij aandacht, cognitie en sensatie. Er zou minder connectiviteit in het 

cerebellum van autisten zijn, wat dan wijst op een verhoogde modulariteit en een verminderd 

vermogen tot centrale coherentie. De integratie van delen tot gehelen wordt met andere woorden 

problematisch. In het limbisch systeem zijn ook herhaaldelijk abnormaliteiten gevonden. Vooral naar 

de amygdala werd veel onderzoek gedaan, en een verminderde functionaliteit van de amygdala is 

meerdere malen aangetoond. Verder lijken corticale gebieden aangetast: vooral temporale en frontale 

gebieden vertonen verminderde activiteit De corticale gebieden waar specifiek hypoactivatie is 

gevonden, is de ‘fusiforme face area’20, die vooral actief wordt bij het bekijken van gezichten. Ook de 

functionaliteit van gebieden van de prefrontale cortex is met een redelijke waarschijnlijkheid 

verminderd.  

 

In deze context zijn vooral de sociale stoornissen van belang. Wat de empatische defecten van 

empathie betreft, werden door Baron-Cohen et al. (1985) oorspronkelijk defecten in ToM gevonden. 

Dit werd meermaals gerepliceerd, en neurologische data van mensen met Asperger of goed 

functionerende autisten (AS) vinden regelmatig verminderde activiteit in hersendelen die met ToM 

zijn geassocieerd (Blair, 2005), en die tijdens het uitvoeren van taken die ToM vaardigheden 

aanspreken actief zijn bij ‘normale’ proefpersonen. Dit zijn de mediale prefrontale cortex, de 

temporaal-pariëtaal junctie en de temporale polen (zie ook  4.1.3). Ook motor empathie zou defecten 

vertonen. Studies vinden moeilijkheden in imitatie, maar onderzoek naar neurale responsen kon Blair 

(2005) nog niet geven. Dit is ondertussen al een nieuw onderzoeksdomein: zeer recente studies vinden 

inderdaad verminderde activiteit in personen met ASD in delen van de rechter pariëtale lob waar 

spiegelcircuits zijn gevonden, (Williams et al., 2006) en de pars opercularis van de onderste frontale 

gyrus, dat een sleutelrol zou spelen in het spiegelneuronen systeem (Dapretto et al., 2006). Wat 

emotionele empathie betreft, is Blair (2005) van mening dat defecten hierin onwaarschijnlijk zijn. Het 

                                                
20 Dit is en gebied dat ook actief wordt bij het bekijken van objecten waarvoor men een expertise heeft. Bij niet-
autistische mensen is dit ook actief tijdens het kijken naar gezichten, wat tot de uitspraak leidt dat wij allemaal 
experten in gezichten zijn (Schultz, 2005).  
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herkennen van emotionele gezichtsuitdrukkingen in anderen zou enkel te wijten zijn aan de vertraagde 

ontwikkeling in autisten, en is niet defect als men deze personen vergelijkt met niet-autistische 

personen met dezelfde verbale leeftijd. Enkel wanneer de emotie een complexe emotie is, die ToM 

vaardigheden vereist, is de herkenning een probleem. Wel wijzen verschillende recente resultaten op 

een algemeen defect in het verwerken van gezichten (Schultz, 2005) (dus niet alleen van emotionele 

gezichtsuitdrukkingen). Dit zou gepaard gaan met verminderde activiteit in de ‘fusiform face area’ 

(FFA), een gebied dat actief wordt bij het bekijken van gezichten, en meer bepaald bij het bekijken 

van objecten waarvoor men een expertise bezit (Piggot et al., 2004).  

 

4.2.4 Discussie 

 

De gevonden neurologische defecten in autisme en ASD zijn veel meer uitgebreid dan deze in 

psychopatie, net als het neurologisch onderzoek naar deze aandoening. In het overzicht naar de meest 

waarschijnlijke brein- en cognitieve defecten baseerde ik me daarom op een zeer grondig 

overzichtsartikel, dat de stand van zaken samenvat (Volkmar et al., 2004). Recenter onderzoek slaat, 

met de ontdekking van spiegelneuronen, inderdaad een nieuwe richting in. Meerdere studies wijzen op 

defecten in de FFA en spiegelcircuits, maar voor tijdelijke besluiten is het hier mijns inziens te vroeg. 

Wel kunnen verschillende denkpistes worden aangeduid met betrekking tot empatisch functioneren in 

personen met ASD. Deze aandoening gaat gepaard met grondige sociale defecten, waarbij onderzoek 

zicht richt op gezichtsverwerking. Hieruit blijkt dat autisten daarin zeker een verminderde capaciteit 

vertonen, maar dit moet sterk worden genuanceerd. Zo herkennen zij emoties even goed als niet-

autistische personen, indien hen expliciet wordt gevraagd de emotionele gezichtsuitdrukkingen talig te 

labelen (Piggot et al., 2004). Ook wordt dan geen verminderde activiteit in de amygdala en prefrontale 

cortex gevonden. Wanneer dit niet expliciet wordt gevraagd, vindt met deze verminderde activiteit 

echter wel. Schultz (2005) stelt daarom voor dat gezichten minder emotionele doordringendheid 

hebben voor autisten, waarvoor defecten in de ontwikkeling van de FFA ontstaan. Voor het gebrek aan 

motivatie om naar gezichten te kijken stelt hij verminderde functionaliteit in de amygdala voor. Een 

ander ‘hot topic’ zijn de spiegelneuronen. Piggot et al. (2004) vonden dat de onderzochte 

spiegelneuronen, afhankelijk van de laboratoriumtaak, wel actief konden zijn. In het geval dat de taak 

een talig labelen van emoties vroeg, presteerden individuen met ASD even goed als een controlegroep, 

en waren hun spiegelcircuits wel actief. In het onderzoek van Dapretto et al. (2006) moesten de 

proefpersonen daarentegen emoties imiteren en observeren. De spiegelneuronen van autisten waren 

bijgevolg dan minder actief dan de spiegelneuronen van “normale” personen.  
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Volgens de meest recente trend zouden spiegelneuronen aan de basis liggen voor de activiteit van 

andere empatische circuits, in het geval van gezichtsstimuli. Nochtans zijn deze defecten voor goed 

functionerende autisten (AS) vrij mild, en misschien makkelijk te omzeilen. Ook zijn autisten voor 

verbale aansporing wel gevoelig, en in bepaalde omstandigheden werken hun spiegelneuronen wel 

(Piggot et al., 2004). Dit is consistent dat vele AS individuen zeer gevoelig zijn voor allerhande 

sociale aansporingen, en dikwijls zich wel willen socialiseren – tot op bepaalde hoogte. Zij verlangen 

bijvoorbeeld naar vriendschap, en volgens anekdotische getuigenissen vertonen zij helemaal niet de 

emotionele oppervlakkigheid van psychopaten. Aangezien zij sociaal angstig en onzeker zijn, terwijl 

psychopaten niet veel minder angst en onzekerheid ervaren, is het misschien ook een interessante 

denkpiste om de emotionele kenmerken van autisten te onderzoeken. Mijns inziens is een zeer 

interessante hypothese dat autistische personen sterkere emoties ervaren bij oogcontact dan andere 

mensen. Schultz (2005) stelt dat gezichten voor autistische kinderen minder belonend zijn dan voor 

andere kinderen. Kylliäinen en Hietanen (2006) onderzochten de autonome ‘arousal’ in autistische 

kinderen tijdens het kijken naar starende gezichten. Zij maten de huidgeleiding indien zij keken naar 

gezichten die recht naar hen keken, en gezichten die niet schuin keken. Bij normale kinderen vonden 

zij geen verschil in huidgeleiding tussen situaties van oogcontact en een afgewende blik. Autistische 

kinderen reageerden echter significant sterker bij oogcontact, dan bij een afgewende blik. Dit 

onderzoek moet natuurlijk nog gerepliceerd worden. Het kan bovendien ook zo zijn dat autistische 

kinderen gewoon een verminderde autonome reactie vertonen bij een afgewende blik (Kylliäinen & 

Hietanen, 2006). Daarenboven zou uitgebreid onderzoek naar de ontwikkeling van de neurologie en 

cognitieve psychologie moeten uitwijzen aan welke sociale stoornissen van autisme deze verhoogde 

autonome ‘arousal’ aan de basis kan liggen. Dat het aan de wortel ligt van alle defecten in het sociale 

brein, laat staan van alle cognitieve defecten die alle soorten autisten vertonen, lijkt me vrij 

onwaarschijnlijk. De autonome reacties van autisten zijn in deze context echter wel zeer interessant. In 

tegenstelling tot psychopaten vertonen zij niet in het minst enige vorm van emotionele 

oppervlakkigheid in het algemeen. Mogelijk vertonen zij eerder verhoogde stressgevoelens in 

verschillende sociale situaties. Hun emotionele vermogens maken dan dat zij evengoed moreel 

oordelen, en de wil tot moreel handelen vertonen. Hun verhoogde stress in sociale situaties maakt 

moreel handelen echter moeilijker. Psychopaten leren ons dat het hebben van de juiste emoties 

noodzakelijk is voor moraliteit, maar een teveel aan negatieve emoties in sociale situaties maakt 

moreel handelen misschien ook moeilijk.  Tot nu toe blijft het echter verre van verklaard wat de 

stoornissen in ASD verklaart. Er zijn verschillende beloftevolle denkpistes, maar het onderzoek wordt 

ook gekenmerkt door telkens even enthousiast verdedigde trends die elkaar opvolgen21. Dit noopt 

misschien tot temperen van enthousiasme.  

                                                
21 Voor een frequente update van wetenschappelijke stellingen die de sleutel tot het geheim van autisme 
bevatten, zie: http://autisticconjectureoftheday.blogspot.com (juli, 2006). 
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4.3 Het morele brein 

 

Nu ik de breindefecten en cognitieve stoornissen heb uiteengezet van personen die moeite vertonen 

met moreel handelen, is het tijd om te gaan kijken naar wat er gebeurt als mensen moreel oordelen of 

handelen. Wat is de neurale basis van morele cognitie? Welke cognitieve functies worden door deze 

neurale basis ondersteunt? Casebeer (2003) ziet drie mechanismen betrokken bij morele cognitie die 

zijn onderzocht: morele emoties, ToM, en abstract moreel redeneren. De morele emoties werken 

motiverend (zoals het al dan niet uitvoeren van agressieve daden) en markeren gebeurtenissen met 

persoonlijke waarden (zoals in de hypothese van de somatische stempel). ToM zorgt voor een meer 

vruchtbare interactie met anderen. Zo helpt het om te weten wat anderen denken, als we willen 

inschatten welke gevolgen onze handelingen hebben voor anderen. Abstract moreel redeneren houdt 

dan weer het gebruik in van vaardigheden als ToM samen met andere cognitieve vaardigheden; in 

bewuste stappen. Hiervan is het neurale substraat moeilijkst te onderzoeken. De redenen hiervoor zijn 

dat een beter theoretisch kader nodig is dat ‘hogere’ cognitie beschrijft (Casebeer, 2003) en dat deze 

functies overgewaardeerd zijn ten opzichte van de tol die zij spelen in morele cognitie (Caebeer, 2003) 

– zoals sentimentalisten benadrukken. Er zijn verder vier relevante benaderingen van onderzoek, elk 

met een eigen domein. De resultaten uit de sociaal-cognitieve psychologie werden in  4.1.2 gegeven. 

Hier ga ik eerst in op onderzoek binnen de moraalpsychologie. Zij gingen tot nu toe vooral op zoek 

naar de breinregio’s die de essentie van morele cognitie uitmaken. Verder is er de moraalfilosofie. 

Hier wordt gewerkt met morele dilemma’s om de verschillende breinregio’s die gepaard gaan met 

verschillende soorten morele dilemma’s te achterhalen. Van een morele essentie is hier geen sprake. 

Daarna verwerk ik gegevens uit de gedragseconomie, (of neuroeconomie), die de neurologische basis 

van altruïstisch gedrag analyseert. 

 

4.3.1 Moraalpsychologie 

 

Vroege onderzoeken die moraalpsychologen uitvoerden gingen op zoek naar morele centra of morele 

netwerken door een vergelijking te maken tussen het verwerken van morele ten opzichte van niet-

morele beweringen of overtredingen (Moll & Oliveira-Souza, 2000; Heekeren et al, 2005; Berthoz et 

al., 2005; Takahashi et al., 2004; Shin et al., 2000). Consistente verschillen konden echter niet worden 

gevonden (Verplaetse, 2006).  
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Moll en de Oliveira-Souza (2003) stelden een neural model of human morality, waarin een viertal, vrij 

uiteenlopende hersencentra als cruciale gebieden voor moreel oordelen aangeduid werden. Heekeren 

et al. (2005) gingen verder in deze richting: zij zochten welke hersendelen actief waren tijdens het 

maken van eenvoudige morele beslissingen. Indien geen dilemmatische of emotionele stimuli werden 

gebruikt, zo redeneerden zij, kon men achterhalen op welk neurologisch substraat alle morele cognitie 

vertrouwde. Zij vonden dat alle studies tot dan toe activiteit van de achterste STS en de VMPFC 

aantoonden. Welke functie(s) dit dan zou moeten voorstellen, maakten zij echter niet duidelijk. 

Bovendien konden de verschillen te wijten zijn aan het feit dat morele prenten meer sociale en 

emotionele afbeeldingen bevatten dan de niet-morele prenten. Harenski en Hamann (2006) testten 

deze hypothese en vonden dat niet-morele afbeeldingen die gelijk waren in emotionele lading, en 

sociale tekenen (zoals gezichten, mensen in plaats van dieren), activiteit zagen in dezelfde 

breinregio’s. Nochtans was de hersenactiviteit, bij het bekijken van morele afbeeldingen, toch groter in 

de achterste STS en in de achterste cingulate cortex. De bevindingen van de achterste STS zijn met 

meerder studies naar moreel oordelen consistent, terwijl een actievere achterste cingulate cortex 

slechts sporadisch wordt teruggevonden. De achterste STS is specifiek betrokken bij ToM, sociale 

perceptie en sociale attributie. Samengevat zijn de onderzoeken naar specifiek morele breincircuits 

nog niet zo eenduidig. Waar ze dat wel zijn, is een verklaring voor de gevonden activiteit van 

breincircuits nog niet echt bevredigend.  

 

4.3.2 Moraalfilosofie 

 

Moraalfilosofen vergeleken niet zozeer niet-morele met morele scenario’s dan wel verschillende 

morele dilemma’s om de verschillende cognitieve functies bloot te leggen die actief zijn bij het 

vormen van een moreel oordeel. De dilemma’s waar het allemaal mee begon zijn het ‘trolley dilemma’ 

en het ‘footbridge dilemma’. Het ‘trolley dilemma’ gaat als volt: een treintje raast op vijf mensen af, 

die op het spoor liggen vastgebonden. Zij zullen overreden worden, tenzij je een hendel overhaalt die 

het treintje op een ander spoor brengen. Daar ligt maar één mens op vastgebonden. Is het ok om de 

hendel over te halen? In het tweede dilemma raast het treintje weer op vijf mensen af, maar nu kan je 

ze enkel redden door een zeer dikke man van een brugje te duwen. Die valt dan recht op het spoor, 

waardoor de trein erop botst en stopt. Duw je de mens van het brugje? De gevolgen zijn hetzelfde, 

maar toch antwoorden de meeste mensen automatisch ‘ja’ op het eerste dilemma, en ‘nee’ op het 

tweede dilemma (Greene et al., 2001). Proefpersonen werden daarom onder een scanner gelegd tijdens 

het antwoorden op het dilemma. Greene et al. (2001) wilden specifiek testen of persoonlijke 

dilemma’s – zoals het ‘footbridge dilemma’ - meer emotionele waarde zouden hebben dan 

onpersoonlijke dilemma’s – zoals het ‘trolley-dilemma’. Persoonlijke dilemma’s hebben immers een 
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evolutionaire oorsprong: een morele overtreding is persoonlijk als zij ernstige lichamelijk schade 

toebrengt aan een ander persoon, waarbij de schade niet het gevolg is van het afleiden van een nieuwe 

dreiging; ze is intentioneel. Het is waarschijnlijk dat wij instincten, in de vorm van emoties, hebben 

geërfd die het persoonlijk toebrengen van schade aan een ander persoon afkeuren. In het geval van 

overtredingen waarbij we niet direct schade toebrengen aan een ander (wel indirect, door het overhalen 

van een hendel bijvoorbeeld), zouden deze instincten dan niet in werking treden. Wel treden dan 

mogelijk abstracte principes in werking, die ons zeggen dat het beter is zoveel mogelijk mensenlevens 

te redden. In hoofdstuk drie werd een studie aangehaald, die toonde dat ook het redden van zo veel 

mogelijk personen een universele intuïtie is. Ook onze morele principes kunnen dus geëvolueerd zijn, 

al blijft hier de vraag of dit een specifiek moreel principe is of een voorbeeld van domein-algemeen 

abstract redeneren.  

 

Greene et al. (2001) vonden een verhoogde activiteit in de achterste cingulate cortex, de mediale 

prefrontale cortex en de STS tijdens het overdenken van persoonlijke morele dilemma’s. De eerste 

twee regio’s zijn gerelateerd met emoties, de STS speelt een rol in ToM. De onpersoonlijke dilemma’s 

veroorzaakten activiteit in de onderste pariëtale lob en de dorsolaterale prefrontale cortex. Zij zijn 

geassocieerd met het werkgeheugen. Het persoonlijke dilemma kon verder onderverdeeld worden in 

dilemma’s die verschilden in de gevolgen. In het ene persoonlijke dilemma zouden vele mensen 

worden gered op voorwaarde dat je uw eigen baby vermoordde, in het andere dilemma werd de vraag 

gesteld of het in orde was uw baby te vermoorden alleen omdat je niet klaar was voor het 

moederschap. In het eerste dilemma treed er dus een conflict op tussen het maximaliseren van de 

nuttige gevolgen en het toebrengen van persoonlijk schade, net zoals in het ‘footbridge-dilemma’. Het 

tweede dilemma isoleert de persoonlijke component. De voorste cingulate cortex bleek actief tijdens 

het eerste dilemma, wat wijst op cognitief conflict. Cognitieve hersendelen die onder de scanner 

oplichtten waren de voorste dorsolaterale prefronale cortex en de onderste pariëtale lobben. Ook 

emotionele hersendelen bleken actief: de achterste cingulate cortex en de precuneus (Greene et al., 

2004). Ook het oordeel zelf bepaalde welke breinregio’s verhoogde activiteit vertoonden. Indien men 

kiest om veel mensen te redden, maar persoonlijke schade toe te brengen (uw baby te doden) werden 

de insula actief, maar pas na het nemen van de beslissing. Deze regio is betrokken bij walging, woede, 

en autonome ‘arousal’. Dat is begrijpelijk als je zonet besliste uw baby te doden. Men vond ook een 

licht verhoogde activiteit in de rechter voorste dorsolaterale prefrontale cortex. Indien men voor de 

andere optie gaat, is de achterste cingulaire cortex meer actief, net als de precuneus. Hier wint de 

“cognitie” het op de emotie. Indien men dus deontologische beslissingen neemt, zijn meer emotionele 

hersendelen actief, neemt men daarentegen utilitaristische beslissingen, worden cognitieve 

hersendelen actief.  
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Een ander onderzoek naar de emoties en redeneringen die in morele oordelen een rol spelen, focuste 

zich op kern morele oordelen (Nichols, 2004). Borg et al. (2006) maten de breinprocessen bij het 

maken van morele oordelen, waarbij ze verdere onderscheiden maakten in soorten morele intuïties die 

aanwezig zouden kunnen zijn. Greene et al. (2001) maakten al een eerste onderscheid tussen 

persoonlijke en onpersoonlijke morele oordelen. Borg et al. (2006) maakten een tweede onderscheid. 

Er bestaat consequentialisme en deontologisme. De morele dilemma’s van Greene et al. (2001) testten 

alleen wat het verschil was tussen persoonlijk, intentioneel toebrengen van schade en het toelaten van 

schade als bijproduct van een andere handeling. Dit onderscheid wordt door Borg et al. (2006) de 

doctrine of double effect genoemd (DDE). Die stelt dat het toebrengen van schade aan een persoon 

indien dit niet-intentioneel gebeurt maar een bijproduct is van een andere handeling, verkozen wordt 

boven het intentioneel toebrengen van schade. Er bestaat verder ook het verschil tussen een persoon 

schade toebrengen en toelaten dat een persoon schade wordt toegebracht door iemand anders 

(Doctrine of Doing and Allowing (DDA)); mits het aantal slachtoffers even groot is verkiezen mensen 

niets te doen dan zelf de slachtoffers te veroorzaken. Verder is het mogelijk dat de manier waarop een 

scenario wordt voorgesteld bepaalt welke circuits in actie treden. Deze studie testte deze 

onderscheiden door proefpersonen morele dilemma’s voor te leggen. Zij vergeleken de morele 

dilemma’s eveneens met niet- morele dilemma’s. Hersenscans wezen uit dat morele dilemma’s anders 

werden verwerkt dan niet-morele dilemma’s; er waren eveneens verschillen in aangesproken circuits 

voor de drie gemaakte onderscheidingen. Voor morele dilemma’s vonden zij een verhoogde activiteit 

in de mediale frontale gyrus. Zij is betrokken bij cognitieve processen die naar het zelf verwijzen. Ook 

de linker frontale pool was meer actief, wat kan wijzen op het handelen in functie van abstracte lange 

termijn doeleinden. Zij zou ook kunnen wijzen op het vergelijken en behouden van verschillende 

sociale doeleinden. Het derde gebied dat selectief betrokken was bij morele dilemma’s was de 

achterste STS en de onderste pariëtale lob. Eerder werd verhoogde activiteit van de achterste STS 

gevonden bij moeilijke persoonlijke morele dilemma’s, terwijl bij eenvoudige morele dilemma’s 

vooral de voorste STS actief is. Een bevredigende verklaring hiervoor laat nog op zich wachten. 

Voorlopig besluiten zij dat morele cognitie te maken heeft met het beeld dat men heeft van wie men 

wil zijn.  

 

Borg et al. (2006) testten ook welke breinregio’s actief waren bij de verschillende soorten morele 

dilemma’s. De resultaten waren consistent met de idee dat emoties ons weerhouden van het 

toebrengen van schade, terwijl meer affectloze intuïties ons aanzetten tot het redden van zo veel 

mogelijk mensenlevens. De inhoud van morele intuïties, die over culturen heen werden teruggevonden 

(zie 3.5), kwamen ook hier naar voor: het toelaten van beschadigen wordt verkozen boven het zelf 

toedienen van schade indien de gevolgen dezelfde zijn. Het intentioneel schade toebrengen om 
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anderen te redden wordt afgekeurd, terwijl het niet intentioneel maar voorzien veroorzaken van schade 

om anderen te redden minder sterk wordt afgekeurd.  

 

4.3.3 Gedragseconomie 

 

Gedragseconomen werken met speltheoretische paradigma’s uit de economie. Waar economen 

traditioneel uitgaan van rationele actoren, blijkt dit niet realiteitsgetrouw. Mensen handelen veel 

minder op basis van rationele principes dan men zou verwachten indien wij allen voldeden aan het 

‘ideaal’ van de ‘homo economicus’. Op welke basis handelen wij dan wel? Spelers werden onder de 

scanner gelegd; hun hersenactiviteit werd gemeten om te weten wat hen deed kiezen voor eerlijkheid 

en wederkerigheid. Er werden twee spelen onderzocht: ‘prisoner’s dilemma’s’ en het ‘ultimatum 

game’. 

 

‘Prisoner’s dilemma’s’ kunnen schematisch als volgt worden voorgesteld:  

 

 

Een voorbeeld kan het een en ander verduidelijken: Els en Mieke plukken appels. Als ze 

samenwerken, kunnen ze meer appels bereiken, maar het kost wel tijd om elkaar steeds op te heffen 

om aan de hogere appels te geraken. Als Els Mieke opheft, heeft Mieke meer appels. Als Mieke 

daarna Els niet opheft, heeft Els amper appels. Indien C staat voor ‘cooperate’ (helpen) en D voor 

‘defect’ (niet helpen), moet DC>CC>DD>CD het geval zijn voor Els en moet CC>(CD+DC)/2 in het 

algemeen gelden. Indien er meerdere rondes zijn, is de beste strategie om de eigen keuze te laten 

afhangen van wat de ander de ronde daarvoor deed: samenwerken als die ook samenwerkte, niet 

helpen als de andere speler ook niet hielp. Het meeste voordeel halen zij op die manier natuurlijk als 

beiden steeds samenwerken. Samenwerken kan echter door de ander worden misbruikt. Wat zet hen 

dan aan tot het maken van een keuze? Aangezien geen van beide weet wat de ander zal doen in de 

Score Els  Score Mieke Mieke helpt (?C)  Mieke helpt niet (?D)  

Els helpt (C?) 10  

(CC) 

10  

(CC) 

2 

(CD) 

15 

(CD) 

Els helpt niet (D?) 15 

(DC) 

2 

(DC) 

5 

(DD) 

5 

(DD) 

 

Figuur 4 Een schematische voorstelling van een ‘prisoner’s dilemma’ 
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toekomst, is een zuiver rationele oplossing onmogelijk. Een andere motiverende factor moet hier aan 

het werk zijn.  

 

Rilling et al. (2002) onderzochten spelers in een ‘prisoner’s dilemma’. Zij keken wat er ondertussen 

gebeurde in het brein van de spelers. De situatie waarin beide spelers samenwerkten bleek volgens 

neurologische data het meest bevredigende gevoel op te leveren. De orbitofrontale cortex en het 

anteroventrale striatum waren actief indien beiden hielpen. Deze delen zijn betrokken in het 

beloningscircuit. Als zelf tegenwerken werd beantwoord met hulp (DC), werd het anteroventrale 

striatum gedeactiveerd, net als wanneer eigen hulp werd beantwoord met tegenwerking (CD). Beide 

situaties zijn dus even onbevredigend, wat zij interpreteren als een gevoel van schuld wanneer je zelf 

niet helpt, en teleurstelling wanneer je wel helpt maar de ander dit niet terug doet. Rilling et al. 

veronderstellen op basis van de data dat ook het moment van beslissen (het is niet zo zeker wanneer 

hersenscans precies het beslissingsmoment aanduidden) het anteroventrale striatum activeerde. Er 

wordt verondersteld dat er echter ook een verleiding is tegen te werken nadat de ander heeft geholpen. 

Moet tegengegaan worden. De data waren consistent met een activiteit van de VMPFC en OFC, die de 

gevoeligheid voor de idee van latere beloning en straf verhoogd.  

 

Een later onderzoek gaf een aanwijzing waarom mensen regelmatiger eerlijk verdelen dan men op 

basis van zuivere rationaliteit zou verwachten. Sanfey et al. (2003) lieten twee mensen een ultimatum 

game in een scanner spelen. Dit werkt als volgt: een eerste speler heeft een som geld en kiest hoeveel 

zij daarvan aan een tweede speler wil geven.Als de tweede speler het bod aanvaard, wordt het geld zo 

verdeeld, anders krijgt niemand iets. Een ‘homo economicus’ zou elk bod aanvaarden. Immers, iets is 

altijd beter dan niets. De eerste speler zou dan steeds zo weinig mogelijk geven. Dit gebeurt, zoals we 

al verwachten, niet: de eerste speler geeft meestal de helft, de tweede speler weigert een bod dat 

oneerlijk is. Men ging daarom met hersenscans op zoek naar wat er in het hoofd omging van de 

spelers. Een onfair bod blijkt voor de tweede speler verhoogde activiteit in de insula te veroorzaken 

(wat op walging, woede en autonome ‘arousal’ wijst). Daarbij waren nochtans ook de voorste 

cingulaire cortex en de dorsolaterale prefrontale cortex actief, wat wijst op conflict én hogere cognitie; 

de tweede speler weet dus wel dat het rationeler zou zijn het bod wel te aanvaarden. De activiteit van 

de insula en DLPFC varieerden dan ook naargelang het aanbod werd aanvaard of verworpen. Het 

morele, maar minder rationele gedrag wordt dus veroorzaakt door de sterkere aanwezigheid van 

emoties van walging die té oneerlijke aanbiedingen afkeuren. De eerste speler ‘weet’ dat oneerlijkheid 

niet wordt aanvaard, en zal zelden een oneerlijk bod doen.  

 

Ook voor straffen, dat kostelijk kan zijn, blijken wij gemotiveerd te zijn. Door middel van een ‘trust 

game’ onderzochten de Quervain et al. (2004) welke delen van het brein actief zijn bij het altruïstisch 
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straffen van valsspelers. Het straffen gebeurde door het toekennen van strafpunten aan de andere 

speler (B). Soms waren die kostelijk voor speler A, soms niet, maar telkens als straf inderdaad 

kostelijk is voor speler B en speler B het vertrouwen van speler A intentioneel heeft geschonden, bleek 

straffen belonend te werken. De onderzoekers vonden activiteit in het dorsale striatum en de caudate 

nucleus, welke op beloning wijzen.  

 

4.3.4 Discussie 

 

Gedragseconomen focussen zich op de morele emoties die samenwerken tenminste in het hoofd 

‘belonend’ maken. Zij vinden dus ook dat moreel gedrag doordrongen is van de functionaliteit van 

emoties. De vorm van morele cognitie, betrokken bij morele oordelen, blijkt evenwel zowel 

emotionele als “cognitieve” modules te omvatten, volgens moraalfilosofen. Maar deze onderscheiden 

zijn ietwat artificieel. Greene et al. (2004) vermelden dat, in het geval van utilitaristische oordelen, 

ook emotionele circuits actief waren (zoals de achterste cingulate cortex). In het algemeen gaan 

utilitaristische oordelen dus gepaard met meer “cognitieve” functies dan deontologische oordelen, 

maar zijn óók emotionele functies betrokken. Greene et al. (2004) stellen dan ook dat acties altijd de 

betrokkenheid van emoties vereisen. Mensen moeten een zekere motivatie hebben om te handelen. 

Circuits die instaan voor cognitieve controle kunnen dan “cognitief” redeneren mogelijk maken. 

Vooral moraalfilosofen werken zeer sterk vanuit het rationalisme versus sentimentalisme debat, 

waarbij ze het relatieve belang van beide cognitieve functies trachten aan te duiden. Dit is vooral een 

probleem voor het concept van “cognitieve” functies. In onderzoek naar psychopatie en autisme werd 

duidelijk dat er niet zoiets is als een “cognitieve” functie, in tegenstelling tot emoties, die betrokken is 

bij sociaal en moreel gedrag. Circuits die op het eerste zicht zuiver “cognitief” lijken (zoals executief 

functioneren), zijn voor hun werking bij nader inzien ook afhankelijk van emoties. Ook zijn 

verschillende “cognitieve” functies voor hun uiting in gedrag in meer of mindere mate afhankelijk van 

emoties. Greene et al. (2004) tellen het als volgt voor: zij beschouwen het verschil tussen emotie en 

“cognitie” als gradueel. Emoties hebben een directe motiverende werking, en “cognities” niet. Zij 

worden dan gekoppeld aan deze emoties zodat zij ook motiveren. Op die manier wordt gedrag 

gecreëerd dat doelgericht en flexibel is. Adolphs (2003b) stelt een naar eigen zeggen fel 

vereenvoudigde werking van sociale cognitie voor: in een eerste stap worden stimuli perceptueel 

gerepresenteerd, daarna worden zij geassocieerd met emotionele reacties en motivaties; tenslotte vindt 

er een representatie plaats van zowel onze emotionele reacties en onze neigingen hoe ons te gedragen 

ten opzichte van deze stimuli. Deze processen genereren dan sociaal gedrag en sociale kennis. Mijns 

inziens speelt het onderscheid tussen oordelen en gedrag hier ook een rol. Voor redelijk gedrag zijn 

snelle gedragsmatige beslissingen in het sociale en persoonlijke leven nodig. Deze komen tot stand 
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door de motiverende werking van emoties. De processen die sociaal aangepast gedrag veroorzaken 

moeten daarom een emotionele lading hebben. In het geval van oordelen, kunnen “cognitieve” 

functies worden onderscheiden, waarvan hun link met emoties niet direct duidelijk is. Er bestaat zoiets 

als domeinalgemene abstracte denkfuncties. Indien zij domeinalgemeen zijn, kunnen zij ook op het 

morele domein worden toegepast. Deze maken utilitaristisch redeneren mogelijk (Greene et al., 2004). 

Op welke stap in het proces zij precies worden gelinkt met emoties, is nog niet duidelijk. Maar deze 

link is mijns inziens wel van een andere aard dan deze van hersencircuits die instaan voor sociaal 

gedrag. Hier zijn de cognitieve modules, op het functionele niveau, steeds verbonden met emoties. In 

het geval van oordelen, zou men kunnen stellen dat een rationeel oordeel kan worden geveld, zonder 

dat hiervoor emoties nodig zijn (of slechts in zeer kleine mate).  

 

Moraliteit is gebouwd op vele, verschillende, cognitieve functies. Sommige daarvan zijn zeker 

emotioneel, andere in mindere mate of moeten aan emoties worden gelinkt om enig effect op gedrag te 

hebben. Deze functies zijn ook voor andere vaardigheden noodzakelijk, dus niet alleen voor moraliteit. 

Wat maakt dan een oordeel een moreel oordeel, een handeling een morele handeling? Bestaat er zoiets 

als een ‘morele essentie’? Onderzoek in de moraalpsychologie lijkt in ieder geval zo’n ‘morele 

essentie’ niet te vinden. Nochtans kunnen wel kernmorele oordelen worden onderscheiden. Wat hen 

doet verschillen van conventionele oordelen is het feit dat zij zijn geworteld in emoties, en dat 

overtredingen als ernstiger worden ingeschat, ook als er geen sociale druk of autoriteit zou zijn die 

dwong ze na te leven – in tegenstelling tot conventionele overtredingen. Ook overtredingen die 

walging veroorzaken blijken op de vier dimensies overeen te komen met morele oordelen. Bovendien 

kunnen regels door cultuur en opvoeding gemoraliseerd worden, waardor overtredingen spontaan 

emoties doen ontstaan – denk aan morele ‘walging’. Maar zijn de morele oordelen, die hier zijn 

onderzocht, allemaal gegrond in morele emoties? Mijns inziens niet. Oordelen kunnen ook zijn 

gebaseerd op abstracte denkvermogen. Opdat dit in handelen wordt omgezet, zijn echter emoties 

nodig, of intuïties, want eigenlijk is het belangrijkste bij dagelijks handelen dat er snel en onbewust 

beslissingen worden gemaakt. Haidt stelt dat alle morele oordelen een affect-geladen intuïtie aan de 

basis hebben. Hoewel dit voor handelen waarschijnlijk wel is, hoeft dit voor oordelen toch niet op te 

gaan. Een zuiver utilitaristisch moreel vraagstuk, dat geen emotionele betrokkenheid vraagt, kan even 

goed op zuiver rationele gronden worden beslecht, althans wat oordelen betreft. 

 

Er blijven dan nog enkele vragen over. Wat is het verband tussen oordelen en handelen? Het is wel 

zeer denkbaar dat we in het echte leven de trein niet op het andere spoor zouden brengen, indien we 

daarmee levens konden redden. Mij lijkt het dat de meeste mensen te zeer in paniek zouden zijn om 

ook maar iets te doen. Wat moet er gebeuren opdat we ons niet gewoon omdraaien en weglopen? Dan 

is er ook nog onderzoek uit de gedragsgenetica. Daar blijkt dat zelfs een correlatie tussen oordelen en 
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handelen niet zo vanzelfsprekend is. Een andere vraag is op welke manier we affect-geladen intuïties 

in overeenstemming kunnen brengen met het resultaat van abstracte morele redeneringen (die ook de 

directe emoties als input gebruiken). Haidt (2001-) stelt hiervoor methoden voor. Door het rumineren 

over morele problemen kunnen onze intuïties veranderen. Dit is niet zo concreet. Ook kunnen we 

andere metaforen gebruiken om een situatie voor te stellen. In het volgende hoofdstuk ga ik op deze 

twee vragen in, en bespreek ik welke rol de manier van voorstellen van een situatie speelt voor de 

uitkomst van een morele overtuiging.  
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5 Discussie en besluit: Creatief met moraliteit 

 

 

Wat door de massa over de goden beweerd wordt, betreft namelijk geen natuurlijk gevormde 
begrippen, maar onjuiste veronderstellingen. Vanuit deze veronderstellingen worden de grootste 
rampen en zegeningen die de mensen treffen aan de goden toegeschreven.  
 

Epicurus, 1995. Brief over het geluk, p.45. 
 

Het is onmogelijk om op de belangrijkste punten de angst weg te nemen wanneer men niet weet 
wat de aard van het heelal is, maar nog met vrees opziet tegen iets dat uit de mythen stamt. 
Zonder de natuurwetenschap is het daarom niet mogelijk om puur te genieten.  
 

Epicurus, 1995. Brief over het geluk, p. 56. 
 

 

Moraliteit wordt dikwijls als een door goddelijke krachten ingegeven vermogen gezien. Een 

naturalistische visie op ethiek verschilt van een religieuze, filosofische of andere visie in de bron die 

zij gebruikt om de aard van menselijke moraliteit te leren kennen (Rottschaefer, 2000). Zoals Epicurus 

maakt een naturalistische visie gebruik van bevindingen uit de natuurwetenschap. Hoewel andere 

uitgangspunten met deze empirische gegevens complementair kunnen zijn (een humanistische visie 

kan bijvoorbeeld waarden aangeven), is kennis van de menselijke biologie ook nodig. Deze natuur 

duidt immers onze beperkingen en mogelijkheden aan. Alleen met deze kennis weten we hoe we 

morele idealen dichterbij kunnen brengen. Wat deze morele natuur is, werd in deze scriptie vanuit 

verschillende benaderingen onderzocht. Dit maakte ook duidelijk dat de invulling die traditioneel aan 

morele autonomie wordt gegeven, niet langer houdbaar is. In dit laatste hoofdstuk zal ik eerst de 

bevindingen over de aard van ons morele vermogen bediscussiëren. Ik beschrijf daarna wat er gebeurt 

als we blindelings deze morele natuur volgen, en leg uit waarom ik het beter vind om niet zomaar naar 

die natuur te leven. Daarna tracht ik een begin aan te geven van hoe morele autonomie wel nog kan 

worden ingevuld.  

 

5.1 Hoe we morele wezens zijn 

 

In hoofdstuk twee vermeldde ik dat het debat tussen sentimentalisten en rationalisten op twee 

manieren kan worden voorgesteld. Enerzijds kan men er van uitgaan dat rationalisten willen aantonen 

dat niet-emotionele cognitieve processen noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van morele 

vermogens. Sentimentalisten willen dan aantonen dat net emoties de kritische factor zijn. Om 

aanwijzingen te vinden welke cognitieve functies noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van 
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specifiek gedrag, is het makkelijker mensen met een psychiatrische aandoening, of hersenkwetsuren te 

onderzoeken. Studies naar de normale werking van het brein, hebben de moeilijkheid dat de 

verschillende delen niet eenvoudig te onderscheiden zijn. Zij werken in grote getale samen, waardoor 

niet meer duidelijk is welk deel kritisch is voor de totstandkoming van het gedrag.  

 

Morele cognitie is een onderdeel van sociale cognitie. In de discussies werd steeds duidelijk dat 

emotie en “cognitie” moeilijk van elkaar te scheiden zijn als het gaat om sociaal handelen en oordelen. 

Zij die menen dat niet-emotionele cognitieve processen aan de basis liggen van moreel handelen en 

oordelen, kunnen hun stelling moeilijk hard maken. Maibom (2005) besloot dat emotionele defecten 

waarschijnlijk aan de basis liggen van de onmogelijkheid tot ‘praktisch rationaliteit’ van psychopaten. 

Die praktische rationaliteit is dus geen zuiver “cognitieve” functie. De desastreuze beslissingen die 

door onsuccesvolle psychopaten worden gemaakt zijn mogelijk gelinkt aan een defect in het septo-

hippocampaal-frontaal systeem, dat verantwoordelijk zou kunnen staan voor het terughalen van 

negatieve herinneringen (Raine et al., 2004; Yang et al., 2005). De moeilijkheden van onsuccesvolle 

psychopaten in het nemen van ‘rationele’ beslissingen in het persoonlijke en dagelijkse leven, zijn ook 

gelijkaardig aan de moeilijkheden van patiënten met schade aan de ventromediale prefrontale cortex. 

Ook dit is een gebied dat instaat voor een functie die met ‘praktische rationaliteit’ te maken heeft. Ook 

hier zijn emotionele processen noodzakelijk voor een goede werking van deze functie. Het is een 

gebied dat instaat voor het zich herinneren – en tegelijkertijd ervaren - van gevoelens die in de loop 

van een leven met een situatie gepaard raakten (Damasio, 1994). Het drukt een ‘somatische stempel’ 

op bepaalde gebeurtenissen, waardoor gelijkaardige situaties later worden vermeden of net worden 

verkozen. Het stelt ons in staat in het dagelijks leven snelle, voordelige en ‘rationele’ beslissingen te 

nemen (Damasio, 1994). Voor ‘praktische rationaliteit’ is aldus een goede werking van emoties en 

gevoelens nodig. De succesvolle psychopaten blijken wonderwel in staat hun leven rationeel te leiden.. 

Zij vertonen eveneens amoreel gedrag, maar kennen niet het voor hun persoonlijke leven onpraktische 

gedrag dat de onsuccesvolle psychopaten kenmerkt. Dit onderscheid wordt echter pas vrij recent 

wetenschappelijk ondersteund. Dat hun gedrag dan ook niet wordt vermeld door Maibom (2005) kan 

moeilijk tegen haar worden ingebracht. Maar de stoornissen van deze mensen spreken ook in het 

voordeel van een sentimentalistische morele cognitie. Door defecten in het limbische systeem, dat 

zorgt voor de productie en regulatie van emoties, werkt bij hen aversief conditioneren amper. Dit staat 

in voor het afleren van agressief en gevaarlijk gedrag. Tevens zorgt deze functie voor morele 

socialisatie. Samengevat kunnen we zeggen dat stoornissen in het emotionele circuit de desastreuze 

gedragingen van psychopaten verklaren. Nochtans kunnen we zeggen dat sommigen onder hen óók 

gestoord zijn in een praktische rationaliteit. We kunnen dit een ‘rationele’ functie noemen, maar een 

goede werking van emoties is cruciaal voor het bestaan van dit soort ‘rationaliteit’. Als we de 
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neurologie van psychopaten onderzoeken blijkt, samengevat, dat emotie en rationaliteit op het 

functionele niveau in het morele domein waarschijnlijk niet van elkaar kunnen worden gescheiden.  

 

Kennett (2002) verdedigde eveneens dat een zich normaal ontwikkelende morele psychologie gebruik 

maakt van emotie én rationaliteit. Maar met minder sociale emoties, en mét voldoende rationaliteit, 

zouden wij voldoen aan het ideaal van de Kantiaanse morele actoren. Autisten zijn dan een voorbeeld 

van zulke Kantiaanse morele actoren. Onderzoek naar de sociale defecten is ASD wijst vooral op 

gebreken in motorische empathie, ToM en het verwerken van gezichten in het algemeen. Hoewel dit 

sociale vaardigheden zijn, komt hun link met emoties niet duidelijk naar voor in de verwerkte studies 

in hoofdstuk vier. Er zijn twee hypothesen die ik in de discussie naar voor stelde. Ofwel zijn deze 

gebreken te wijten aan een oorspronkelijk defect in het spiegelneuronen circuit. Ofwel liggen 

emotionele stoornissen, vooral met betrekking tot gezichten, aan de basis van hun desinteresse voor 

gezichten. Of zij al dan niet stoornissen vertonen in emotionele functies is tot nu toe dus niet zo 

helemaal duidelijk, maar gezien de gevonden defecten in de amygdala is dit wel waarschijnlijk. Ook 

Schultz (2005) telt voor dat gezichten voor personen met ASD minder emotioneel belonend zijn dan 

voor niet-autisten, wat dan aan een defect in de amygdala te wijten zou zijn. Dit defect ligt dan aan de 

basis van de gebreken in gezichtsherkenning en verwerking. De gevolgen van een gebrekkige ToM 

kunnen ook emotioneel van aard zijn. Dat mensen met ASD problemen hebben met het verwerken van 

eigen emoties en die van andere mensen, wordt preliminair aangetoond door Hill et al. (2004). Zij 

vonden dat autisten problemen hebben met het identificeren en benoemen van eigen emoties, wat zij 

zien als een gevolg van een ToM achterstand.  

 

Bar-On et al. (2003) stelt voor dat er een overlap is tussen emotionele en sociale hersencircuits. Deze 

auteurs bepleiten, op basis van een experiment op mensen met hersenletsels, dat er twee cognitieve 

systemen bestaan: een sociaal systeem dat overlapt met emotionele circuits, en een “cognitief” 

systeem, dat gedeeltelijk dissocieerbaar is van het emotioneel-sociale circuit. Zij testten of personen 

met lesies in de circuits voor emotionele intelligentie slechter scoorden op sociale taken dan personen 

met lesies in andere ciruits. Dit bleek het geval, ook al bleek hun cognitieve intelligentie niet 

aangetast. De auteurs besluiten dat “cognitieve” circuits en emotionele circuits ten minste gedeeltelijk 

gedissocieerd zijn (het zou ook kunnen dat defecten in “cognitieve” circuits tot defecten in emotionele 

intelligentie leiden, dat werd niet getest), en dat emotionele en sociale intelligentie overlappen. We 

kunnen hier echter niet uit veronderstellen dat morele psychologie volledig doordrongen is van 

emotionele circuits. Misschien leidt een gebrek in het “cognitieve” systeem, eveneens tot gebreken in 

sociale intelligente. Of dit het geval was, konden zij op basis van het experiment niet zeggen. Ik neem 

om voorgaande redenen voorlopig aan dat de gebreken in deze sociale vaardigheden een emotionele 



 104 

component hebben. Cognitie blijkt, in het sociale domein en op het functionele niveau, niet 

onderscheidbaar van emotionele cognitieve functies. 

 

Goed functionerende autisten vertonen eveneens sociale gebreken, maar niet de “cognitieve” niet-

sociale vaardigheden en mentale achterstand van andere autisten. Kunnen zij worden voorgesteld als 

Kantiaanse morele actoren? Op het eerste zicht wel. De enige directe aanwijzing voor een emotionele 

stoornis wees echter op een verhoogde emotionele ‘arousal’ in het geval van oogcontact, dus niet op 

een emotionele oppervlakkigheid. Ook vertonen autisten helemaal niet deze emotionele 

oppervlakkigheid in het dagelijks functioneren. Zij worden net meer gehinderd door negatieve emoties 

dan andere mensen. Het zijn dus geen Kantiaanse morele actoren. Gezien de huidige stand van 

onderzoek naar autisme is het echter nog wat vroeg om duidelijke besluiten te trekken. Bovendien is 

ASD niet geschikt om te achterhalen wat noodzakelijk is voor morele cognitie, aangezien zij geen 

amorele individuen zijn. Het is ook niet geschikt om te onderzoeken wat in de weg staat opdat 

‘normale’ mensen Kantiaanse morele actoren zouden zijn, omdat zij niet enkel worden gedreven door 

een drang naar consistentie. Zij kennen nog andere sociale drijfveren.  

 

Het onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen maakt vooral gebruik van algemene 

gedragsstoornissen. Zij linkt die aan de breindefecten die waarschijnlijk aan de oorzaak van het 

afwijkende gedrag liggen. Psychopaten zijn echter niet noodzakelijk gebrekkig in alle vormen van 

moraliteit. Er bestaan zeer verschillende aspecten van moraliteit. Eén component die in het onderzoek 

naar de twee besproken persoonlijkheidsstoornissen zeer moeilijk kan worden onderzocht, zijn 

positieve morele handelingen. Men kan daarom ook onderzoeken welke processen bij gezonde 

personen een rol spelen in verscheidene eenvoudige morele situaties. De gedragseconomie heeft tot nu 

toe vooral experimenten gedaan die zochten naar wat aanzet tot eerlijk en altruïstisch gedrag. De 

verhoogde activiteit in het beloningscircuits tijdens samenwerken wijst op positieve emoties als 

belangrijkste drijfveer voor eerlijk gedrag. Walging ontstaat als anderen zich oneerlijk gedragen, 

waardoor een oneerlijk bod niet wordt aanvaard. Dit was in deze experimentele opzet voor beide 

spelers nadelig. In een derde experiment bleek straffen eveneens met activiteit in het beloningscircuit 

gepaard te gaan. Deze experimenten wijzen dus eveneens op de noodzaak van emotionele drijfveren 

voor moreel gedrag. Wat leren we van onderzoek naar de cognitieve psychologie van morele 

oordelen? Zowel Borg et al. (2006) als moraalpsychologen hebben gezocht naar breincircuits die 

selectief actief zijn bij het maken van morele versus niet-morele oordelen. Besluiten lijken hier echter 

nog voorbarig. Bovendien is moraliteit een zeer divers vermogen. Zelfs als enkel morele oordelen 

worden onderzocht, kan men verschillende functies onderscheiden die instaan voor verschillende 

soorten morele oordelen. Er bestaat dus niet één morele module of ‘essentie’, maar een palet aan 

sociale functies die allen verschillende morele vermogens ondersteunen (Casebeer, 2003; De 
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Schrijver, 2005). Moraalfilosofen deden het interessantste onderzoek naar morele oordelen. In 

onderzoek naar de neurale basis bij het evalueren van verschillende morele dilemma’s vonden zij 

steeds twee soorten processen aan het werk: “cognitieve” functies en emotionele functies. Wat waren 

dan die niet-emotionele cognitieve functies? Vooral utilitaristische motieven bleken te worden 

ondersteund door processen die zij als “cognitief” labelen. Deze reflecteren cognitieve functies voor 

abstract redeneren. Dit wordt verondersteld een domeinalgemene capaciteit te zijn. Het zou dan ook 

verwonderlijk zijn dat abstract redeneren niet ook op morele dilemma’s kon worden toegepast. Greene 

et al. (2004) besluiten dan ook dat beiden een rol spelen in moreel oordelen. Ook vonden zij dat 

circuits actief waren die nodig zijn voor cognitieve controle, indien verschillende neigingen met elkaar 

in conflict waren. Betekent dit emotie en rationaliteit wel van elkaar kunnen worden gescheiden als het 

om moraliteit gaat? In ieder geval zijn emoties noodzakelijk voor de goede werking van sociale en 

morele handelingen. Wat handelen betreft, kunnen we zelfs stellen dat de meeste gedragingen in ons 

persoonlijk en sociaal leven op het moment zelf gestuurd worden door emoties. Op deze emoties is 

evolutionair gezien ons moreel vermogen ontwikkeld. Indien dit het enige was dat we hadden, waren 

we daar volledig aan overgeleverd. Het is echter zeer normaal dat controleerbare en abstracte, 

domeinalgemene functies evengoed op het morele domein kunnen worden toegepast. Dit is wat 

Greene et al. (2004) en Borg et al. (2006) toonden met hun experimenten naar de neurale basis van 

morele oordelen. Indien het gaat om dagelijks handelen en het nemen van beslissingen, zijn 

motiverende systemen nodig, in de vorm van emoties. Indien het gaat om oordelen, kunnen echter ook 

“cognitieve” circuits worden aangesproken. Het sociale brein en “cognitie” kunnen dan functioneel 

van elkaar worden gescheiden. Of “cognitie” evenwel noodzakelijk is voor een goed ontwikkeld 

moreel vermogen, kan men hieruit niet afleiden.  

 

Goed ontwikkelde en gereguleerde emoties zijn aldus noodzakelijk voor moreel en sociaal handelen. 

Ook voor moreel oordelen blijken emoties cruciaal, denk maar het maken van het 

moreel/conventioneel onderscheid. Of “cognitie” even cruciaal is, blijft tot nu toe een open vraag. 

Naar de rol van “cognitie” in sociaal handelen is hier geen onderzoek gedaan. Stoornissen die 

eenduidig gebreken in “cognitieve” functies aanduiden, en niet in sociale/emotionele functies, maar 

toch gebrekkig moreel gedrag veroorzaken, zijn me niet gekend. Onderzoek naar moraliteit bij 

‘normale’ personen toont ook de betrokkenheid van emoties, maar tevens de betrokkenheid van 

“cognitie” bij het vellen van morele oordelen. Ik sluit me voorlopig aan bij Bar-On et al. (2003) met de 

stelling dat sociale en “cognitieve” circuits tenminste gedeeltelijk dissocieerbaar zijn. Stoornissen in 

sociale/emotionele circuits geven niet noodzakelijk aanleiding tot stoornissen in “cognitie”, maar of 

dit omgekeerd ook niet het geval is, moet nog worden onderzocht. Daarenboven zijn emotionele 

functies sterk verweven met sociale functies.  
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5.2 Omdat we morele wezens zijn 

 

Hoewel moraliteit niet bestaat uit één module, blijkt er wel zoiets te bestaan als een moreel vermogen. 

Dit kunnen we afleiden uit het bestaan van een onderscheid dat de meeste mensen maken tussen twee 

soorten oordelen, die we morele en conventionele oordelen kunnen noemen. Ook blijken de zeer 

verschillende emotionele vermogens die worden gevonden bij menselijk moreel handelen, eveneens 

bij onze voorouders voor te komen. Chimpansees in het wild helpen elkaar misschien niet, maar ze 

hebben wel de cognitieve mechanismen waardoor ze tot onvoorwaardelijk helpen gedreven kunnen 

worden. Dit kunnen we afleiden uit het feit dat zij mensen wel helpen zonder dat een beloning in het 

verschiet ligt (Jensen et al., 2006). Moraliteit heeft ook een universele basis. Vier domeinen roepen in 

elke cultuur makkelijk morele oordelen en gedragingen op. Deze kunnen worden gelinkt aan morele 

emoties en waarden. Moraliteit gaat ook gepaard met sancties. Een ‘ought’ lijkt zeer makkelijk te 

worden verondersteld. Als het om morele handelingen en oordelen gaat, willen wij dat anderen in onze 

omgeving die ook volgen. Wat heeft het dan voor gevolgen als we onze morele natuur volgen? Het zal 

blijken dat morele autonomie wenselijk is, indien we niet meegesleept willen worden door onze 

neigingen. Het zal ook blijken dat een blindelings volgen van morele intuïties niet zo’n goed idee is.  

 

5.2.1 Morele godheid of goddelijke moraliteit?  

 

Immanuel Kant had wel meer uitzonderlijke opvattingen. Zo was het ook gesteld met de idee om 

religie in moraliteit te gronden, in plaats van omgekeerd. Volgens Kant was het bestaan van God 

mogelijk omdat er moraliteit bestond. Die moraliteit was op zich voldoende om een absolute basis te 

geven aan normen en waarden; het bestaan van God was daarvoor niet eens noodzakelijk. Daarmee 

ging hij lijnrecht in tegen de gangbare opvatting. Een goddelijke autoriteit geeft een absolute basis aan 

normen en waarden, meende men. En wat als er geen God is? Als er geen God was, was alles 

toegelaten, schreef Dostojevski; een goddelijke openbaring geeft ons van bovenaf de normen waarnaar 

we ons moeten richten. Lange tijd was daarbij de vraag naar onze natuur niet eens van toepassing. Nu 

zegt een naturalistische beschrijving van ons morele vermogen nog niets over het al dan niet gegeven 

zijn van een absoluut moreel fundament. Ook zegt het niets over wat dat fundament dan wel zou zijn. 

Wel moeten we rekening houden met deze natuur. Niet alles is mogelijk, er zijn beperkingen en 

neiging, sommige normen slaan makkelijker aan dan andere. Ook kan men nu beargumenteren, vanuit 

een naturalistische beschrijving van moraliteit, dat religie eerder uit moraliteit is voortgekomen dan 

omgekeerd. De mogelijkheid van een moreel fundament is hiermee nog steeds niet aangetast, maar 

wel moet het fundament dat door zeer velen wordt aangenomen kritisch worden bekeken. Ik zal 

argumenteren dat een benadering van moraliteit van onderuit noodzakelijk is, en vanuit de vorige 
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hoofdstukken zal ik trachten aan te geven dat zulk een benadering niet betekent dat we overgeleverd 

zijn aan onze natuur.  

 

Indien rationaliteit een zuiver rationele aangelegenheid is, en wij zuiver rationele wezens zijn, neemt 

men aan dat het bereiken van consensus relatief eenvoudig is. Ook objectiviteit ligt dan binnen het 

bereik. Maar een sentimentalistische opvatting legt de belangrijkste motiverende kracht bij emoties. 

Deze zijn al te subjectief, ofwel intersubjectief maar contingent op onze menselijke natuur. Dit zijn 

althans de traditionele opvattingen daaromtrent. Het naturaliseren van ethiek lijkt steeds verder te gaan 

in het relativeren van de objectiviteit en rationaliteit van ons denken. De evolutionaire psychologie 

toont hoe morele vermogens in evolutionaire principes zijn gegrond. Wij zijn een product van de 

natuur, die ‘red in tooth and claw’ is. Door onze nood aan samenwerking ontstonden vermogens tot 

samenwerking, maar enkel indien het in het voordeel van onze genen is. Neurologen ontwarren het 

brein tot zij de automatische natuur van de meeste van onze opvattingen hebben gevonden. In eerste 

instantie zijn deze reacties mogelijk. Maar laten we even kijken naar de precieze gevolgen van deze 

wetenschappelijke mensenkennis. 

 

5.2.2 De plagen en zegeningen van moraliteit 

 

In hoofdstuk twee werd duidelijk dat er een type oordelen bestaat met een aparte status. Bepaalde 

soorten overtredingen worden absoluut afgekeurd, door quasi iedereen, en voor iedereen. We kunnen 

de beoordeling van deze overtredingen morele oordelen noemen. Dit betekent dat mensen over het 

algemeen de neiging hebben normen te creëren waarvan ze vinden dat die voor anderen ook gelden. 

Of er nu al dan niet een a priori ‘ought’ is, of die nu al dan niet uit onze natuur kan worden afgeleid, 

mensen máken die wel. Sommige van deze normen zijn universeel wat hun inhoud betreft, maar er 

bestaat een zeer groot domein aan morele normen die van cultuur tot cultuur verschillen. Ook bestaan 

er neigingen tot het straffen van overtreders. Dit zijn meestal sociale sancties als roddelen, uitsluiten, 

maar het kan ook gaan om het toebrengen van pijn. We proberen onze morele oordelen dus aan 

anderen op te leggen. Dit systeem is geëvolueerd om samenleven mogelijk te maken, en dat nut heeft 

het nog steeds; nochtans betekent dit niet dat ook nu onze morele vermogens optimaal zijn aangepast.  

Teehan (in press) argumenteert ook dat religie vanuit moraliteit is ontstaan. Hij verwijst hiervoor naar 

verschillende aspecten van religie, die beter verklaarbaar zijn vanuit een evolutionair perspectief dan 

vanuit een religieus perspectief. Een voorbeeld zijn de vele bijbelverwijzingen naar verwantschap, 

zoals het gebruik van termen als ‘broeder’ en ‘zuster’ voor medegelovigen. Het nut van religie – en 

ook van vele andere vormen van moraliteit – is dat het de samenhang binnen een groep bevordert. Dit 

doet het echter op een manier die ook tot zeer vijandig gedrag tegenover buitenstaanders leidt. Het 
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mechanisme dat hij hiervoor voorstelt is (culturele) groepsselectie. Religie maakt het samenleven in 

grote groepen mogelijk, omdat het op een zeer efficiënte manier gedrag van de groepsleden 

coördineert. Er zijn sancties tegen vals spelen, die zeer stringent zijn. Dit is nodig, omdat in een grote 

groep, door de anonimiteit, de mogelijkheid tot vals spelen makkelijker is dan in een kleine groep. 

Maar dezelfde stringente maatregelen tegen valsspelers leiden tot grootschalige vijandigheden 

tegenover andere groepen. Een belangrijk aspect van religie is dat de rituelen die gepaard gaan met 

oprecht geloven in de religie, moeilijk te ‘faken’ zijn. Iemand die de rituelen nauwgezet volgt kan 

daarom gerust gezien worden als iemand die in hetzelfde normensysteem gelooft. Iemand die deze 

rituelen niet volgt, is niet betrouwbaar. Mogelijk is het iemand die tracht te profiteren van de 

gemeenschap zonder zelf een steentje bij te dragen. Anders-gelovigen en niet-gelovigen zullen daarom 

gewantrouwd worden, en sneller en harder worden gestraft. Teehan geeft als voorbeeld verschillende 

bijbelpassages en islamitische regels die duidelijk maken dat, hoewel deze godsdiensten vrede en 

geweldloosheid prediken, dit enkel geldt voor geloofsgenoten. Maar maakt een geloof het risico op 

geweld tegen andere groepen groter? Men kan stellen dat zij op zeer efficiënte wijze een morele out-

group creëert. Gezien de personen binnen deze out-group, volgens het religieuze systeem, inherent 

onbetrouwbaar zijn, moeten zij hardhandig worden gestraft. Minderheden binnen een religie zullen 

dus verdreven of veroordeeld worden.  

 

Het is ook in een seculiere samenleving belangrijk om onbetrouwbare personen te kunnen herkennen. 

Hiervoor zijn biologische mechanismen ontstaan, zoals de neiging om valsspelers veel sterker te 

onthouden. Deze drijfveren zorgen eveneens voor wantrouwig gedrag tegenover vermeende 

valsspelers. Of het behoren tot een andere groep inderdaad aanleiding geeft tot gewelddadiger of 

minder empatisch gedrag werd meermaals onderzocht. Stürmer et al. (2006) tonen dat mensen, zelfs 

als zij voor zowel een in-group als een out-group even veel empathie voelen, toch de buitenstaander 

minder zullen helpen. Meerdere studies hebben aangetoond dat mensen zich, vanaf er diversiteit is, 

zeer makkelijk in groepen verdelen. Morele diversiteit blijkt dan de meest voorkomende scheidingslijn 

te zijn. Die groepen kristalliseren zich makkelijk in het geval van conflict, waardoor grote groepen 

geweld plegen tegenover elkaar (Haidt et al., 2001). Religie is nu een zeer efficiënt systeem om 

mensen in groepen te scheiden, én om wantrouwen te creëren ten opzichte van anderen. Het blijkt zo 

goed te werken, doordat het teruggaat op natuurlijke neigingen. Deze zorgen echter eveneens voor 

geweld en wantrouwen.  

 

Als we willen samenleven in een groep, is een vorm van moraliteit wel nodig. Een morele code zal 

spontaan ontstaan, gezien de tendens tot moraliseren bij mensen. Moraliteit, indien organisch 

gegroeid, geeft eveneens aanleiding tot veel ellende. Het heeft ook gevolgen die in moderne tijden 

zeer onwenselijk zijn. Onze morele intuïties waren nog enigszins van nut in een jager-verzamelaar 
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context, maar nu niet meer. De omstandigheden zijn niet meer dezelfde als 15 000 jaar geleden; wat 

vroeger optimale oplossingen bood voor problemen, lost recente problemen niet op. Om die redenen  

is het nodig onze morele natuur te kennen, en in te grijpen waar nodig. Maar hoe doen we dat?  

 

5.3 De zoektocht naar morele autonomie 

 

Ik gaf in  5.1 aan dat de discussie tussen rationalisten en sentimentalisten kan worden gezien als de 

vraag naar wat ons aanzet tot moreel handelen en oordelen: emoties of rationaliteit. Daarbij wordt 

rationaliteit meestal gezien als een niet-emotionele ‘geestelijke’ functie. Haidt (2004) meent echter, 

dat zij steeds een onderscheid tussen bewust redeneren en intuïties op het oog hebben. De intenties van 

zowel sentimentalisten als rationalisten buiten beschouwing gelaten, meen ik dat het tweede 

onderscheid hier van meer nut is. Ik leg even uit waarom.  

 

Wat gedrag betreft, heb ik verondersteld dat emoties cruciaal zijn voor een goede regulering van 

sociaal gedrag. Moraalfilosofen vonden bij moreel oordelen echter ook “cognitieve” functies aan het 

werk. Verschillende van deze functie kwamen ook niet tot stand door een bewust redeneerproces, 

maar waren intuïties. Ook sommige “cognitieve” functies blijken dus intuïtief te gebeuren. Dit 

onderscheid overlapt dus niet volledig met het onderscheid tussen emotie en rationaliteit. Een conflict 

tussen cognitieve processen geeft aanleiding tot bewuste redeneerprocessen. Zulk een conflict kan 

optreden tussen “cognitieve” en emotionele processen, maar ook tussen verschillende emotionele 

processen of tussen verschillende “cognitieve” processen. Nu heeft morele autonomie volgens mij 

meer te maken met een bewust redeneerproces, waarvan het besluit aanzet tot overtuigd oordelen en 

handelen, dan met snelle onbewuste beslissingen die ten uitvoer worden gebracht. Zowel morele 

oordelen als handelingen zouden we willen beïnvloeden. Daarvoor moeten we eerst redeneren wat de 

beste beslissing zou kunnen zijn.  

 

Volgens Haidts (2001) sociaal-intuïtionistische model is dit redeneren nu zelden de oorzaak van 

moreel oordelen. Intuïties liggen aan de oorzaak, dus moeten we op deze intuïties inwerken om morele 

oordelen te veranderen. Voor moreel handelen geldt dat emotionele processen aan de basis liggen van 

dagelijks gedrag, wat dus eveneens intuïties zijn. Redeneren kan zelden de eigen intuïties veranderen. 

Dit veranderen van intuïties moet worden veroorzaakt door sociale mechanismen – eventueel in 

samenwerking met redeneringen van andere mensen, aldus Haidt (2001). Dit hebben we echter zelf 

niet in de hand. Daarenboven, als we de verdediging voor een Nietzscheaanse moraliteit bekijken 

(Knobe & Leiter, in press), zou ons karakter niet te veranderen zijn. Zowel oordelen als gedrag 
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worden bepaald door disposities, die onze levensloop bepalen. Ook vanuit de gedragsgenetica zien we 

dat onze disposities zelden veranderen. 

 

Indien emoties, karakter, disposities of intuïties zo moeilijk te veranderen zijn, hoe kunnen we dan 

toch inwerken op moreel oordelen en handelen? Haidt (2001) geeft enkele manieren aan waarop we op 

intuïties kunnen inwerken. Een intuïtie kan veranderd worden door zelfstandig logisch te redeneren. 

Dit zou echter voornamelijk bij filosofen voorkomen. Intuïties kunnen ook plots, tijdens een 

denkproces veranderen, zonder dat hiervoor een redenering aan te pas kwam. Dit is de ‘private 

reflectie’ link. Dit gebeurt als bijvoorbeeld de situatie op een andere manier wordt bekeken, zoals door 

het zich inleven in de verschillende betrokken personen. Ook tussen verschillende domeinen kan, in 

een denkproces, worden ‘geswitcht’. Naarmate men bijvoorbeeld de gezondheidsrisico’s van roken 

begon te benadrukken, werd roken meer en meer afkerig bekeken (Rozin, 1999). 

 

We zijn dus wel in staat om, tijdens een redeneerproces, verschillende aspecten van een situatie te 

benadrukken. Dit zorgt helemaal niet voor een verandering in onze intuïties. We wakkeren zelfs de 

intuïties aan die steeds actief worden in die situatie, gezien onze persoonlijkheid. Wat we eigenlijk 

doen is de situatie veranderen, althans, hoe die wordt geïnterpreteerd.  

 

Ook voor gedrag zijn aangeboren intuïties van het grootste belang. Frith (2004) en Tager-Flusberg 

(2001) maken een onderscheid tussen twee manieren om de mentale leefwereld van anderen af te 

leiden. Zij stellen voor dat mensen die lijden aan Asperger mogelijk enkel een expliciete manier 

hebben om de mentale leefwereld van anderen af te leiden. Hierdoor presteren zij vrij goed op 

laboratoriumtaken die hun ToM vaardigheid testen. Maar in het dagelijks leven is die expliciete 

manier duidelijk niet voldoende. Ook psychopaten kunnen hun emotionele gebreken, in het 

laboratorium, soms camoufleren door niet-emotionele, tragere cognitieve processen te gebruiken. Dit 

zag men bij een taak waarbij ze geconditioneerd werden sommige gezichten met een pijnstimulus te 

associëren. Hoewel de psychopaten deze associatie wel onthielden, blijkt nergens in hun gedrag dat dit 

ook enige invloed heeft op snelle, aversieve reacties. Zij gebruikten dan ook andere dan limbische 

structuren om de associatie te onthouden, met name corticale structuren die trage denkfuncties 

ondersteunen. Enkel de snelle, intuïtieve cognitieve functies maken de snelle beslissingen mogelijk die 

in het dagelijks leven nodig zijn. Dit alles suggereert ook dat het aanwakkeren van de juiste intuïties 

bij ‘normale’ personen, toch moet gebeuren door oefening. Op het moment zelf is er immers geen tijd 

om ‘de zaak vanuit een andere hoek te bekijken’. Er moeten evenwel ook hier geen disposities of 

karaktertrekken worden veranderd, maar enkel de manier waarop de zaken bekeken worden.  
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5.4 Oordelen en gedrag 

 

Indien we op moraliteit willen inwerken, welk aspect veranderen we dan best? In Haidts (2001) model 

worden enkel de oorzaken van morele oordelen uitgebreid uiteengezet. Handelen staat niet vermeld in 

het schema. Nochtans zou het handig zijn te weten wat de wisselwerking is tussen moreel oordelen en 

moreel handelen. Uiteraard raken we soms in verhitte discussies indien morele oordelen botsen. Maar 

is het niet eerder het gedrag dat ons zo raakt? En is het ook niet eerder eigen gedrag (en dat van 

anderen) dat we willen beïnvloeden? Oordelen worden zeker ook in bepaalde mate beïnvloed door 

gedrag, maar wat is het belang van deze link? De mate waarin gedrag door oordelen wordt beïnvloed, 

is mogelijk nog onduidelijker. Intuïties – zowel emotionele als niet-emotionele – beïnvloeden 

mogelijk zowel oordelen als het ermee consistente gedrag. Deze mogelijkheden worden in het 

onderzoek naar moraliteit, voor zover ik weet, niet onderzocht. Nochtans is het belangrijk te weten hoe 

men makkelijkst gedrag beïnvloedt, en of men niet beter rechtstreeks gedrag beïnvloed indien men een 

moreel oordeel wil herzien.  

 

Uit de data uit de gedragsgenetica die in hoofdstuk twee werden gegeven, blijkt dat gedrag in sterke 

mate oordelen beïnvloedt. Dit blijkt ook uit verschillende onderzoeken. Op het persoonlijke niveau 

kan men aanhalen dat een beslissing, waarvoor men nog niet ‘intuïtief’ overtuigd was, door cognitieve 

dissonantie zal worden goedgepraat. Naargelang de emotionele context, varieerde de frequentie dat 

proefpersonen een utilitaristische beslissing namen (Valdesolo & De Steno, 2006). Zelf kunnen we, 

behalve de zaken op verschillende manieren te bekijken en in andere domeinen onder te brengen, ook 

de sfeer veranderen waarin we ons bevinden. Er zijn echter ook zeer veel institutionele factoren die tot 

bepaalde gedragingen aanzetten, en tot de bijhorende oordelen. Ik geef eerst een voorbeeld van gedrag 

dat oordelen beïnvloedt op maatschappelijk niveau, daarna geef ik een voorbeeld van een 

maatschappelijk systeem dat bepaald gedrag mogelijk maakt.  

 

Castano en Giner-Sorolla (2006) testten wat er gebeurde indien men een groep eraan herinnerde dat 

personen van de ‘in-group’ massamoorden hadden begaan tegen personen van een bepaalde ‘out-

group’. Specifiek testten zij welke emoties voor personen van de ‘out-group’ typisch werden geacht, 

en welke emoties aan de ‘in-group’ werden toegeschreven, voor en na het vertellen van de 

massaslachting die had plaats gevonden. Zij gebruikten een continuüm van emoties, gaande van 

primaire emoties over meer secundaire emoties tot emoties die typisch menselijk werden geacht. 

Nadat personen het relaas van de massamoord te horen hadden gekregen, meenden zij dat personen 

van de ‘out-group’ minder ‘typisch menselijke‘ emoties kenden dan personen van de ‘in-group’. Dit 

relatief minder toekennen van typisch menselijke emoties aan anderen, noemen zij ‘infrahumaniseren’ 

– het is een mildere vorm van dehumaniseren. Dat dit een oorzaak kon zijn van geweld, werd al langer 
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aangenomen, maar dat dit ook een gevolg kon zijn van geweld, is mogelijk hiermee voor het eerst 

getoond.  

 

Een voorbeeld van een situatie die zowel morele oordelen als morele handelingen beïnvloedt, is de 

manier waarop verantwoordelijkheid is verdeeld. Indien deze sterk structureel is verspreid, zijn de 

verschillende schakels (de betrokken personen) beter in staat tot het uitvoeren van gewelddadig of 

dodelijk gedrag. Het institutionele systeem dat de Holocaust orchestreerde toonde dat vele 

betrokkenen ‘gewoon hun job’ deden, ook al waren zij stuk voor stuk noodzakelijke schakels in de 

uitvoering van een massamoord. Osofsky et al. (2005) voerden een onderzoek uit naar de 

verschillende betrokkenen die het uitvoeren van de doodstraf mogelijk maakten. Dit ging van leden 

van het executieteam, over bewakers tot religieus consulenten. Er bestaan verschillende argumenten 

om het uitvoeren van de doodstraf goed te praten. Voorbeelden zijn dehumaniseren van de ter dood 

veroordeelde, en het inroepen van de noodzaak tot het bewaren van morele, economische en 

maatschappelijke veiligheid. Het afwenden van de verantwoordelijkheid maakt het helpen in de 

uitvoer van de doodstraf makkelijker. In het Amerikaanse systeem worden medewerkers willekeurig 

aangenomen, dus deze mensen werden niet gekozen naar hun mening omtrent de doodstraf. Eens zij 

meedraaiden, vond men telkens hetzelfde patroon van oordelen. Naarmate men dichter betrokken was 

bij de uitvoer van de doodstraf zelf (zoals de hendel overhalen), dehumaniseerde men de veroordeelde 

meer. Elke betrokkene ontkende enige verantwoordelijkheid. De beulen zelf meenden dat de echte 

verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de doodstraf lag bij de rechter die het vonnis had geveld. 

Hier wordt dus ook eerst een persoon aangezet tot het uitvoeren van een handeling, waarna 

psychologische mechanismen ervoor zorgden dat deze handeling werd goedgekeurd. Hoewel ook 

persoonlijke kenmerken mede bepalen in welke mate men zich moreel distantieert van het proces 

waarbij men betrokken is, zorgt zeker de institutionele structuur mee voor de mogelijkheid tot het 

uitvoeren van de doodstraf. Dit voorbeeld toont dat een bepaalde omgeving veel bijdraagt aan welke 

handelingen men kan stellen, en indirect op de oordelen die men daarover velt. Indien het klopt dat 

morele handelingen zulk een sterk effect hebben op oordelen in plaats van omgekeerd, focust men zich 

in morele discussies, opvoeding, ontwikkeling en therapieën – in geval men niet met psychiatrische 

aandoeningen te maken heeft - best op factoren die gedrag beïnvloeden. Dit betekent ook dat 

crisissituaties, zoals deze waarin bevolkingsgroepen zich vijandig verhouden tegenover elkaar, niet 

moeten worden gladgestreken met rationele argumenten of pogingen tot omvormen van morele 

oordelen, maar met het veranderen van de situatie waarin zij samenleven.  
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5.5 Besluiten 

 

In deze scriptie werd het menselijk moreel vermogen vanuit drie verschillende benaderingen 

onderzocht. In een eerste hoofdstuk stelde ik de twee filosofische stromingen voor die al eeuwenlang 

het morele mensbeeld bepalen. Hoewel zij een zeer eenvoudige vraag stellen – zijn het emoties of is 

het een rationeel vermogen dat noodzakelijk is voor de ontwikkeling van menselijke moraliteit – is het 

antwoord niet zo eenvoudig. Ten eerste kan de vraag op twee manieren worden benaderd. Vele 

onderzoekers gaan uit van de vraag of emotionele dan wel niet-emotionele cognitieve processen 

cruciaal zijn voor ons morele vermogen. Men kan echter ook stellen dat er een onderscheid bestaat 

tussen intuïtie en bewust redeneren. In dat kader wordt de vraag mogelijk hoe morele autonomie moet 

worden gedacht, binnen een sentimentalistisch – intuïtief mensbeeld.  

 

De zoektocht naar de evolutionaire wortels van menselijke moraliteit leverde verschillende resultaten 

op. Het creëerde een kader waarbinnen naar cognitieve functies kon worden gezocht. Eveneens 

werden de universele en protomorele vermogens onderzocht. Ik vond zowel morele emoties als niet-

emotionele morele intuïties. Een ander resultaat was de enorme variatie die op de universele 

kenmerken mogelijk blijkt. Het blijkt dat, indien intuïties niet kunnen worden aangepast, wel de 

situatie een andere betekenis kan krijgen.  

 

De derde benadering ging op zoek naar de proximate oorzaken van moreel oordelen en handelen. 

Onderzoek naar gedragsstoornissen is hiervoor ideaal, indien deze stoornis als kenmerk heeft dat enkel 

het onderzochte gedrag defect is. Enkel psychopaten blijken hieraan in voldoende mate te voldoen. 

Het blijkt dat een goede werking van emoties noodzakelijk is voor een goede werking van moreel 

gedrag. Of “cognitieve” functies ook noodzakelijk zijn voor morele cognitie, is niet onderzocht. In dit 

hoofdstuk vond ik ook duidelijke besluiten die in de richting van een sentimentalistische morele 

psychologie wijzen – mits nuances. Morele cognitie is een onderdeel van sociale cognitie. Indien men 

gedrag bekijkt dat sociaal is aangepast en voordelig is voor een persoonlijke levensloop, op het 

functioneel cognitieve niveau en niet op het niveau van breincircuits, kan men geen cognitieve 

functies vinden die gespeend zijn van enige emotionele lading. Indien moreel oordelen het 

onderzoeksdomein is, zijn er ook “cognitieve” intuïties die mede oordelen bepalen. Het merendeel van 

de gevonden intuïties waren echter tevens emotioneel. Wat het effect is van oordelen op gedrag, is niet 

duidelijk, maar naar ik aanneem moeten de “cognitieve” intuïties dan in ieder geval gelinkt worden 

aan emotioneel geladen functies. Redeneren treedt op wanneer intuïties met elkaar in conflict treden.  

 

Er zijn twee vragen die ook in dit korte overzicht eruit springen. Het blijft een onopgeloste zaak wat 

het effect is van gebreken in “cognitieve” hersendelen op morele cognitie. Nu blijken emoties 
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noodzakelijk te zijn, maar hoe noodzakelijk zijn niet-emotionele processen? Indien er geen personen 

met ontwikkelingsstoornissen of hersenkwetsuren zijn, die enkel in deze circuits gebreken vertonen, 

kan misschien gebruik worden gemaakt van transcraniale magnetische stimulatie. De tweede vraag die 

ik me heb gesteld is wat het verband is tussen moreel oordelen en moreel handelen. De verdedigers 

van een rationalistische morele psychologie argumenteren op basis van het amorele gedrag van 

psychopaten. De verdedigers van een sentimentalistische theorie gaan uit van oordelen en de capaciteit 

om het onderscheid tussen morele en conventionele oordelen te maken. Ook voor maatschappelijke 

doeleinden is het nodig te weten wat moreel gedrag beïnvloedt. Moet er worden ingewerkt op de 

emotionele en sociale intelligentie van mensen? Moeten instituties worden aangepast, of moet toch 

worden uitgegaan van een sterke invloed van morele oordelen op moreel handelen. Allicht werd reeds 

onderzoek gevoerd naar de wisselwerking tussen oordelen en handelen. Dit kan worden verwerkt in 

een model, dat deze wisselwerking doortrekt naar het morele domein. De voorgestelde hypothesen 

kunnen aldus worden getest.  
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