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Voorwoord 

“Men have scarcely begun to realize how rigorous are the laws governing enquiry into 

the truth, and how few are the means at our disposal. The whole enterprise comes down 

to proceeding from the senses to reflection, and from reflection back to the senses: an 

endless process of withdrawing into oneself, and re-emerging. This is how bees work. We 

will have forged in vain if we do not return to the hive loaded with beeswax. All this wax 

will have been accumulated in vain, unless we know how to make honeycombs.”  

(Diderot, D. (1753/4)
1
 IX - P39) 

Hoewel Diderot het vast zo niet bedoelde, geeft het citaat wel uitdrukking aan een inzicht die ik 

doorheen mijn jaren als student van de wijsbegeerte heb mogen verwerven en met dit voorwoord 

ook had willen delen.  

Filosofie heb ik altijd, trouw aan de Griekse etymologie, begrepen als de liefde voor wijsheid. 

Het is dan ook uit deze liefde voor wijsheid dat ‘de triade van eeuwige vragen’ hun plaats kregen 

in mijn denken: “Wat is er om te weten, Hoe weten we wat we weten, en Wat moeten we doen met 

dat wat we weten?”  

De keuze om ze te benoemen als ‘triade van eeuwige vragen’ en ze te verbinden met een enkel 

vraagteken is geen toeval. Teveel heb ik de vergankelijkheid van de ontkoppeling mogen ervaren. 

Het inzicht dat ik heb mogen verwerven, is dat elke gedachte en elke opvatting uiteindelijk 

gemeten wordt met dezelfde twee maatstaven. Enerzijds de mogelijkheid in de verbeelding, waar 

de fantasie de rigoureuze wetten van het denken ontmoet, anderzijds de leefwereld, of hoe ik het 

graag noem, de mokerslag na de contemplatie. Wanneer men de eerste maatstaf faalt, heeft men 

geen beeswax. Wanneer men de tweede maatstaf faalt, vergeet men de honeycombs. De 

honingraat, in de betekenis die ik er aan wens te geven, staat niet enkel voor het theoretische 

model waar de resultaten hun plaats krijgen, maar is het fragiele raakvlak waar onze kennis en 

wat we er mee doen samen komen.  

Gedurende een televisie interview
2
 in 1965 reflecteerde J. Robert Oppenheimer, “vader van de 

atoombom”, op de resultaten van zijn werk en sprak hij de volgende woorden:  

                                                 
1
 Diderot, D. (1999). Thoughts on the interpretation of nature and other philosophical works. IX – P39 
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“We knew the world would not be the same. A few people laughed, a few people cried. 

Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad 

Gita; Vishnu is trying to persuade the Prince that he should do his duty, and to impress 

him, takes on his multi-armed form and says, 'Now I am become Death, the destroyer of 

worlds.' I suppose we all thought that, one way or another.” (J. Robert Oppenheimer 

(1965)
3
) 

De atoombommen die vielen op Hiroshima (6 augustus) en Nagasaki (9 augustus) 1945 vormen 

slechts een enkel voorbeeld van de hoge prijs die men betaalt wanneer men de ‘triade van 

eeuwige vragen’, zoals ik ze noem, ontkoppelt.  

Ideeën blijven niet enkel ideeën en opvattingen niet enkel opvattingen. Wat ik bedoel is dat ze 

wel altijd op de één of andere manier hun weerslag krijgen in de werkelijkheid. Nogal sterk 

uitgedrukt schreef Edmund Husserl tijdens het interbellum volgende woorden: “In our 

philosophizing, then – how can we avoid it? – we are functionaries of mankind.” (Husserl, E. 

(1970)
 4

 P17).  

Men kan het lezen als de arrogantie van de filosoof, maar hoe ik het lees is als een oproep tot 

verantwoordelijkheid – de achterliggende idee ervan zijnde dat elk heden de sedimenten draagt 

van het verleden en op haar beurt het sediment vormt van de toekomst. De honeycombs, in de 

interpretatie die ik eraan geef, wijzen dan in eerste instantie naar de noodzakelijkheid van de 

consideratie van de morele dimensie.  

Waarom ik het bovenstaande deelde is omdat het mijn keuze voor dit onderwerp verklaart; 

Wanneer het dan tijd werd een onderwerp te kiezen voor mijn thesis wist ik dat ik iets 

maatschappelijk relevant wou, maar wat precies, dat nog niet. Uit interesse en om een onderwerp 

                                                                                                                                                              
2
 Hijiya, J.A. (2000). The gita of J. Robert Oppenheimer. Proceedings of the American philosophical society. Vol. 

144. No. 2. P123. Voetnoot 2: “The television documentary The Decision to Drop the Bomb, prod. Fred 

Freed,broadcast as an NBC White Paper in 1965, recorded Oppenheimer speaking these words. In this interview 

almost twenty years after the Trinity test, Oppenheimer mistakenly attributes the quotation to Vishnu, of whom 

Krishna is the eighth avatar. An offshoot from this documentary is Len Giovannitti and Fred Freed’s book, The 

Decision to Drop the Bomb (New York: Coward McCann, 1965), which on p. 197 contains the fullest version of the 

quotation in print. The printed version omits the “the” before “destroyer of worlds,” though the definite article is 

definitely audible in the film. Producer Jon Else used the Oppenheimer clip in his later documentary, Day After 

Trinity (Santa Monica, Calif.: Pyramid Films, 1980).” (Hijiya, J.A. (2000) P123). 
3
 http://www.youtube.com/watch?v=26YLehuMydo 

4
 Husserl, E. (1970). The crisis of European sciences and transcendental phenomenology – An introduction to 

phenomenological philosophy. P17 

http://www.youtube.com/watch?v=26YLehuMydo
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te vinden voor mijn thesis heb ik me dan ingeschreven in het vak wereldethiek gedoceerd door 

Sigrid Sterckx. Als ware oogopener maakte ik kennis met de schrijnende realiteit van ondermeer 

wereldarmoede en antropogene klimaatsverandering. Tijdens de pauze van een college 

wereldethiek ontmoette ik mijn promotor Kasper Raus. Ik deelde Kasper Raus mijn 

besluiteloosheid en (wat stilaan een wanhopige) zoektocht (begon te worden) naar een 

onderwerp. Het was toen dat ik voor de eerste maal hoorde over moral enhancement. Na ons 

gesprek deelde Kasper Raus enkele artikelen over het onderwerp die algauw mijn interesse 

grepen. Het algemene idee van moral enhancement klinkt oncontroversieel als de idee van 

mensen meer moreel maken. Maar wat mijn aandacht greep was de bijzondere manier waarop, 

die sommige auteurs voorstelden. Hoewel ze niet allen even duidelijk zijn, wordt er in enkele 

artikels gesuggereerd dat de menselijke moraal ook verbeterd kan worden door biomedische 

interventies. Overtuigd van de zinvolheid van die onderneming schrijven Persson, I. en 

Savulescu, J. (2014): 

“There are vast numbers of people seeking social and political solutions to these 

problems and spectacularly failing. Few people are looking for psychological 

contributions, and even fewer for biological contributions.” (Persson, I., Savulescu, J. 

(2014)
5
 P3) 

De vragen als ook de maatschappelijke implicaties die het idee van moral bioenhancement met 

zich meebrengen motiveerden mij om mij te verdiepen in het onderwerp. Het was een dankbare, 

maar ook frustrerende onderneming, daar het debat geplaagd wordt door vele tekortkomingen en 

evidente hiaten zoals o.a. een gebrek aan consensus en opvallende afwezigheid van die 

maatschappelijke implicaties. Ook gaan velen hun positie en argumentatie als neutraal en 

onproblematisch voorstellen, maar zoals hopelijk duidelijk zal worden doorheen deze thesis is dit 

zeker niet het geval.  

Mijn hoop en opzet van mijn onderzoek bestaat er in duidelijkheid te scheppen in het debat, de 

verschillende posities weer te geven als ook de bijkomende vragen en maatschappelijke 

implicaties die moral enhancement met zich meebrengt duidelijk op de kaart te zetten.  

                                                 
5
 Persson, I.,Savulescu, J. (2014). Reply to commentators on unfit for the future. Journal of medical ethics. 

doi:10.1136/medethics-2013-101796. P3 
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Tot slot wens ik mijn promotor Kasper Raus te bedanken om mij te introduceren tot het 

fascinerende debat moral enhancement. Ik ben dankbaar voor de hulp bij het zoeken naar 

bronnen en de verrijkende en motiverende gesprekken. Verder wens ik, teveel om op te noemen, 

iedereen (en ik weet dat je weet wie je bent), te bedanken voor alle steun en inspiratie bij het 

schrijven van deze thesis. En tot die bijzondere enkele, nauw aan het hart, mijn familie en 

vrienden, zonder wie deze thesis veel vroeger vervolledigd zou zijn
6
: enorm bedankt.  

 

 

  

                                                 
6
 Gebasseerd op een citaat van Rotman J.J. (1998). An introduction to algebraic topology. P v 
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Algemene inleiding 

Negentien miljard negentien miljoen achthonderdvijfennegentig duizend vierhonderd kilometer
7
. 

Dat is de huidige afstand van Voyager 1 tot de aarde. Op 5 september 1977 lanceerde NASA 

deze onbemande ruimtesonde het heelal in voor de exploratie van ons zonnestelsel
8
. Meer dan 12 

jaar sinds de lancering, op 14 februari 1990, nam Voyager 1, één van de meest iconische foto’s 

van de aarde getiteld: Pale Blue Dot
9
. De foto lijkt op het eerste zicht weinig bijzonder. Enkele 

gekleurde lijnen op een zwart canvas. Op één van die lijnen, ter grootte van slechts 0,12 pixel, 

schijnt er een klein lichtpuntje en dat kleine puntje, daar is de aarde.  

“Look again at that dot." schreef Sagan, "That's here. That's home. That's us. On it 

everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being 

who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of 

confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every 

hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, 

every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, 

every teacher of morals, every corrupt politician, every 'superstar,' every 'supreme leader,' 

every saint and sinner in the history of our species lived there - on a mote of dust 

suspended in a sunbeam.” (Sagan, C. (1994)
10

 P6). 

Wat ik altijd al graag gedaan heb en nog steeds doe is een perspectief vinden van waaruit ik de 

dingen in een uniek daglicht kan beschouwen. Wanneer ik naar de mens kijk is mijn favoriete 

perspectief die van een ambassadeur van de mensheid. Als ambassadeur van de mensheid stel ik 

me voor dat het mijn taak is om aan een buitenaardse antropoloog de fenomenen te verklaren die 

hij op aarde observeert. Het is een bijzondere ervaring. Stel je voor dat je zou moeten verklaren 

waarom we eten, hoe het is om liefde te ervaren of waarom we allemaal op een bepaald moment 

van de dag enkele uren met onze ogen dicht gaan neerliggen om na enkele uren een routine te 

volgen van vloeistof en voeding innemen, vervolgens met een borstel in de mond voor een 

spiegel te staan, wat vocht te lozen in een porseleinen pot en dan even onder een sproeier met 

                                                 
7
 http://voyager.jpl.nasa.gov/where/ 

8
 http://voyager.jpl.nasa.gov/mission/ 

9
 http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/display.cfm?IM_ID=2148 

10
 Sagan, C. (2011). Pale blue dot: A vision of the human future in space. P6 

http://voyager.jpl.nasa.gov/where/
http://voyager.jpl.nasa.gov/mission/
http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/display.cfm?IM_ID=2148
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warm water te gaan staan. Het kan ook een nederige ervaring zijn. Stel je voor dat je zou moeten 

verklaren waarom er oorlog is, waarom we stelen, liegen of vervuilen. Wat zou jij geven als 

“goede reden” voor zulke fenomenen? En als er geen goede redenen te geven zijn, hoe zou je ze 

dan verklaren?  

Hoe alles wat gewoon en normaal is in het ene perspectief zo gauw vreemd en absurd lijkt in het 

andere, is wat mijn fascinatie grijpt. Van alle eigenaardigheden die we op die manier kunnen 

beschouwen wil ik de aandacht richten tot wat we kunnen omschrijven als zegen en vloek van de 

menselijke natuur. In een enkel woord: streven. En om enkele verwante begrippen te gebruiken: 

aspiratie, ambitie en ijver.  

De meeste, als niet alle, van onze uitvindingen zijn gericht op één ding: het overkomen van onze 

grenzen. Hoe men die grens ook gaat invullen, het patroon is duidelijk: de achterliggende reden 

wordt omgevormd tot een praktisch probleem die we vervolgens in een eindeloos streven trachten 

te overkomen. En van alle grenzen waar we als mens mee geconfronteerd worden, kunnen we 

onze “van nature gegeven” fysiologische en cognitieve capaciteiten misschien wel de als meest 

problematisch ervaren grenzen noemen.  

Met een ongelofelijk doorzettingsvermogen en creativiteit, zoals de geschiedenis getuigt, werden 

ook die grenzen omgetoverd tot problemen die we overkomen. Het broze lichaam werd bedekt 

met een harnas, het zwakke lichaam leerde een kraan bedienen, het trage lichaam leerde 

autorijden, de vergeetachtige mens leerde lezen en schrijven, en het zieke lichaam kreeg 

medicatie. 

De ontvouwing van die geschiedenis lijkt de vorm aan te nemen van steeds toenemende 

menselijke interventie. In het licht van die observatie wordt door sommigen geponeerd dat we 

aangekomen zijn bij het aanbreken van de dageraad van een transhumane samenleving. Dit is een 

samenleving waarvan de evolutie niet gestuurd wordt door natuurlijke selectie maar door 

menselijke interventie.  

De vraag die een debat aanwakkerde  

Terwijl de telescopen gericht zijn op het eindeloze rondom ons, blijft onze microscoop gericht op 

het intiemste, fascinerende, en geweldig frustrerende enigma dat de mens is. Hoe ver we ook 

staren in het heelal of in de dieptes van de atomaire wereld, is er altijd wel een moment dat 

wetenschappers zichzelf betrappen met de triviale gewaarwording dat ze naar een aspect van 
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zichzelf aan het staren zijn. “We're made of star stuff.”, zei de Amerikaanse astronoom Carl 

Sagan
11

. De fascinatie die we hebben met onszelf zien we weerspiegeld in het deel van het 

wetenschappelijke landschap dat gereserveerd is voor de studie van de mens als sociale -, en/of 

als biologische entiteit.  

Recente wetenschappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder binnen de genetica en 

neurowetenschappen, laten het steeds makkelijker toe deze relatie te zien van het biologische met 

het sociale (het hoe en waarom van ons handelen).  

Na decennia onderzoek naar de menselijke genetische structuur, de effecten van farmacologische 

interventie, en de werking van de hersenen door ze te versnijden, te scannen en zelfs te 

stimuleren met elektriciteit of magneten, is er de laatste jaren een nieuwe mogelijkheid in zicht 

gekomen die de aandacht van menig ethici grijpt. De mogelijkheid die zich presenteert laat zich 

uitdrukken in volgende vraag: “Is het mogelijk om door middel van biomedische interventie de 

menselijke moraal te beïnvloeden?”. 

De vraag naar de mogelijkheid om door middel van biomedische interventie de menselijke 

moraal te beïnvloeden en alle vragen die dit met zich meebrengt zijn het onderwerp van wat 

vandaag binnen de ethiek aangeduid wordt onder de algemene noemer: moral enhancement 

oftewel vertaald naar het Nederlands morele verbetering.  

Het algemene idee van moral enhancement, namelijk de verbetering van de menselijke moraal, is 

noch uniek noch recent. Maar, zoals hierboven reeds aangegeven, laten recente 

wetenschappelijke bevindingen ons toe deze aloude doelstelling in een nieuw daglicht te 

benaderen. Deze unieke benadering kenmerkt zich door de klemtoon die ze legt op de rol van de 

menselijke biologie in de ontwikkeling en de werking van de menselijke moraal. Om deze reden 

wordt door sommige (niet alle) auteurs een onderscheid gemaakt tussen het algemene moral 

enhancement en de recente biomedische moral enhancement ook wel moral bioenhancement 

genoemd. De wijze waarop men het algemene moral enhancement en moral bioenhancement in 

het bijzonder dient te interpreteren of op welke wijze men het onderscheid kan maken vormt 

momenteel het onderwerp van heel wat discussie, maar om reeds een beeld te vormen van de 

inhoud volstaan hier volgende beschrijvingen:  

                                                 
11

 http://www.imdb.com/title/tt0081846/quotes - In de serie ‘Cosmos’- volledige citaat:  “The cosmos is also within 

us, we're made of star-stuff. We are a way for the cosmos, to know itself.” (Sagan, C.) 

http://www.imdb.com/title/tt0081846/quotes
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Moral enhancement staat voor het algemene idee van de verbetering van de menselijke moraal. 

Moral bioenhancement staat voor het gebruik van informatie technologie, psychofarmaca, 

genetische manipulatie, hersenstimulatie of nano- neuro- technologieën om (im)morele 

gevoelens, rederingen en/of gedragingen te ‘controleren’ en/of te ‘verbeteren’
12

. Wat minder 

droog geformuleerd: een ‘moral upgrade’ van de mens door middel van biomedische interventie.  

Filosofische context 

Hoe de mens in staat is moreel te handelen, wat betrokken is in de morele handeling, wat het doel 

ervan is of hoort te zijn, tot de zoektocht naar manieren om het morele aspect van de mens te 

verbeteren. Het zijn vragen die ons al minstens enkele millennia fascineren en waarschijnlijk nog 

voor millennia te komen.  

Misschien wel de eerste, zeker bekendste, systematische uitwerking van deze vragen kennen we 

van Aristoteles uit zijn werk Ethica Nicomachea geschreven in 350 v.Chr.. Het doel van het 

morele identificeert Aristoteles als het streven naar eudaimonia. Eudaimonia staat voor het “goed 

leven”, “geluk” of beter; het “floreren” (De Ley, H. (2009)
13

). Het morele handelen is voor 

Aristoteles, die handeling die een deugdelijk individu zou stellen in die omstandigheden. Moreel 

handelen komt in die optiek voort uit een deugdelijke dispositie, oftewel, het moreel goede 

karakter (êthos)
14

 van het individu. Bijzonder aan Aristoteles’ theorie is dat het moreel goede 

karakter voorgesteld wordt als iets wat tot ontwikkeling komt en bijgevolg ook kan verbeterd 

worden doorheen de jaren. Moral enhancement, beschouwd vanuit de Aristoteliaanse ethiek, staat 

voor zowel intellectuele ontplooiing (Sophia - wijsheid) als uit levenservaring waarbij men deze 

kennis gaat vertalen in de praktijk (Phronesis - praktische wijsheid).  

Voor een lange periode bleven de vragen naar het hoe en het wat van de menselijke moraal 

overwegend het onderwerp van filosofische speculatie met een klemtoon op ofwel het rationele 

ofwel het sentimentele. Pas in de 20
ste

 eeuw, onder impuls van de ontwikkelingspsychologen Jean 

                                                 
12

 Geïnspireerd op het origineel: “the use of information technology, psychopharmaceuticals, genetic engineering, 

brain stimulation or nano-neurotechnologies to control immoral sentiments, reasoning and behavior, and/or 

enhance moral sentiments, reasoning and behavior.” - http://ieet.org/index.php/tpwiki/Moral_Enhancement  
13

 Uit cursustekst van De Ley, H. (2009). De antieke wijsbegeerte van stadstaat tot keizerrijk. (Hoofdstuk 3: 

Aristoteles’ natuurfilosofie - 6. Natuur en ‘politiek’ - 6.1.) - http://www.cie.ugent.be/1ba/df_04.htm  
14

 Ibid. 6.2. 

http://ieet.org/index.php/tpwiki/Moral_Enhancement
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Piaget (1932)
15

 en, verderbouwende op Piaget’s werk, Lawrence Kohlberg in de jaren ’70
16

, 

kwam het vraagstuk naar de menselijke moraal ook op de wetenschappelijke agenda te staan 

(Haidt, J. (2001)
17

). Wat Kohlberg, L. door middel van interviews had aangetoond was dat de 

morele ontwikkeling van kinderen een opmerkelijk, universeel herkenbaar (Gibbs, J.C., et al. 

(2007)
18

), patroon vertoonde:  

“In analysing the responses of longitudinal and cross-cultural subjects to hypothetical 

moral dilemmas it has been demonstrated that moral reasoning develops over time 

through a series of six stages.” (Kohlberg, L. (1977)
19

 P54).  

De achtergrond die de interdisciplinaire studie naar de menselijke moraal mogelijk maakte 

schrijft Doris, J.M. (2013) toe aan de toenemende invloed van het filosofisch naturalisme en de 

cognitieve wetenschappen binnen de filosofie enerzijds, de afnemende invloed van het 

behaviorisme binnen de sociale wetenschappen (psychologie in het bijzonder), sinds de late jaren 

1960 anderzijds (Doris, J.M. (2013)
20

). 

Het begin van de jaren 1990 markeren, aldus Doris, J.M. (2013)
21

, een exponentiële groei in de 

samenwerking van de filosofie en de wetenschappen in de studie van de menselijke moraal. Het 

is een trend die zich doorzet tot op de dag van vandaag. Dankzij technologische ontwikkelingen 

zoals de fMRI scan, neuromodulatie technieken en DNA sequentie technieken zien we nu een 

toenemende invloed van de neurowetenschappen en genetica inzake de menselijke moraal.  

Hoewel het onderzoek nog in “kinderschoenen” staat zijn de resultaten nu al veelbelovend. Zo 

werd ondermeer een correlatie aangetoond tussen het monoamine oxidase A gen (MAOA) en 

                                                 
15

 Piaget, J. (1932). The moral judgment of the child. https://archive.org/details/moraljudgmentoft005613mbp  
16

 Kohlberg, L. (1977). Moral development: a review of the theory. Theory into practice. Vol. 16. No. 2. P54 
17

 Haidt, J. (2001). The emotional dog and its rational tail: a social intuitionist approach to moral judgment. 

Psychological review. Vol. 108. No. 4. P816 
18

 Gibbs, J.C., Basinger, K.S., Grime, R.L., Snarey, J.R. (2007). Moral judgment development across cultures: 

Revisiting Kohlberg’s universality claims. Developmental review. Vol. 27. No. 4. P443-500. In hun besluit staat te 

lezen: “Our review bolsters the conclusion that Kohlberg was in principle correct regarding the universality of basic 

moral judgment development, moral values, and related social perspective-taking processes across cultures.” 

(Gibbs, J.C., et al. (2007) P491). 
19

 Kohlberg, L. (1977). Moral development: a review of the theory. Theory into practice. Vol. 16. No. 2. P54 
20

 Doris, J.M. (2013). The moral psychology handbook. P1-2 
21

 Doris, J.M. (2013). The moral psychology handbook. P2 

https://archive.org/details/moraljudgmentoft005613mbp
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agressie na provocatie (McDermott, R. et al. (2009)
22

); en werd er een dysfunctie van de 

amygdala en de ventromediale prefrontale cortex aangetoond bij psychopaten (Blair, R.J.R. 

(2008)
23

). 

De implicatie van bovenstaande onderzoeken is hoopgevend, in de zin dat een begrip van de 

biologische bijdrage (van de genen en werking van de hersenen) vaak ook leidt tot nieuwe en 

effectievere therapieën. Maar, zoals al vaak gebleken, kan wat een medicijn is voor de ene, 

misbruikt worden (i.e. gebruik buiten de medische context) door de andere. Denk bijvoorbeeld 

aan de befaamde performance enhancers zoals o.a. epo in de sportwereld of de cognitive 

enhancers zoals relatine onder studenten.  

In het verlengde van de ethische debatten die deze vormen van enhancement voortbrachten 

grepen filosofen ditmaal de kans voor te lopen op de feiten. Men speculeert dat er in de nabije 

toekomst een nieuwe vorm van enhancement zal ontstaan namelijk moral enhancement, in het 

bijzonder: biomedische vormen van moral enhancement ook wel moral bioenhancement 

genoemd.  

In tegenstelling tot andere vormen van enhancement blijkt de delineatie van moral enhancement 

veel problematischer. De evidente redenen hiervoor zijn a) dat men niet beschikt over casussen 

zoals wel het geval is bij bv. performance enhancers en b) de problematiek van het woordje 

moral in ‘moral enhancement’.  

Probleemstelling 

Bont geformuleerd kunnen we stellen dat het debat rond moral enhancement een puinhoop is. 

Zoals verder zal aangetoond worden is de reden hiervoor tweeledig: enerzijds door een enorme 

verdeeldheid, niet enkel wat de normatieve evaluatie betreft maar zelfs omtrent de betekenis van 

de relevante begrippen, anderzijds de spanwijdte van het debat als gevolg van de thematische 

diversiteit in de literatuur.  

                                                 
22

 McDermott, R., Tingley, D., Cowden, J.Frazzetto, G., Johnson, D.D.P. (2009). Monoamine oxidase A gene 

(MAOA) predicts behavioral aggression following provocation. PNAS. Vol. 106. No.7. P2118-2123 
23

 Blair, R.J.R. (2008). The amygdala and ventromedial prefrontal cortex: functional contributions and dysfunction 

in psychopathy. Philosophical transactions of the Royal society B: Biological sciences. Vol. 363. No. 1503. P2557-

2565 
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Mijn motivatie om deze thesis te schrijven komt echter niet voort uit mijn interesse voor de 

theoretische zijde van moral enhancement maar wel uit de maatschappelijke en ethische 

implicaties van het debat, die m.i. te weinig aan bod komen.  

Kill your darlings 

Tot mijn grote spijt zal ik niet in staat zijn alle onderwerpen te bespreken die moeten besproken 

worden. Waar ik niet zal op ingaan zijn de wetenschappen waarop moral bioenhancement steunt. 

Mijn reden hiervoor is, toegegeven, hoofdzakelijk een gevolg van gebrek aan expertise en tijd. 

Persoonlijk sta ik sceptisch ten opzichte van beweringen omtrent de specificiteit van morele 

genen of neuronen (Cf. Greene, J., Haidt, J. (2002)
24

) en de mogelijkheid van biomedische 

interventies zonder neveneffecten (Cf. Fumagalli, M., Priori, A. (2012)
25

). 

Doelstelling 

Moral enhancement is een onderwerp dat strekt over de relatie van wetenschappelijke innovatie 

en leefwereld. Ze zet ons maatschappelijke en persoonlijke morele kader op wankelen. Ze noopt 

tot reflectie en herevaluatie van onze overtuigingen, onze idealen, ons mensbeeld en vraagt ons 

bovendien stil te staan welke toekomst we uitgaan en welke toekomst we willen uitgaan. Het 

belooft een boeiende, soms angstaanjagende maar vooral leerrijke reflectie op de 

maatschappelijke implicaties en snijdt onderwerpen aan zoals de betekenis van mens-zijn, 

waardigheid en vrijheid.  

Zoals aangehaald in het voorwoord is het opzet van deze thesis duidelijkheid te scheppen in het 

debat met aandacht voor de maatschappelijke en ethische implicaties ervan. Bijgestaan door mijn 

promotor Kasper Raus, neem ik het dan ook als een persoonlijke uitdaging deze complexiteit 

                                                 
24

 Greene, J., Haidt, J. (2002). How (and where) does moral judgment work?. Trends in cognitive sciences. Vol. 6. 

No. 12. P517-523. “[…] if one attempts to ‘deconfound’ moral judgment with everything that is not specific to moral 

judgment (emotion, theory of mind, mental imagery, abstract reasoning, and so on) there will almost certainly be 

nothing left.” (Greene, J., Haidt, J. (2002) P523). 
25

 Fumagalli, M., Priori, A. (2012). Functional and clinical neuroanatomy of morality. Brain a journal of neurology. 

Vol. 135. No 7. P2006-2021. “Because morality is a complex process, some of the brain structures involved share 

their neural circuits with those controling other behavioral processes, such as emotions and theory of mind.” 

(Fumagalli, M., Priori, A. (2012) P2015-2017). 
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eerbied aan te doen zonder verloren te gaan in de details. De verantwoordelijkheid voor elke 

nalatigheid hierin ligt uiteraard bij mij.  
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Hoofdstuk 1: Een kritische blik op het huidige debat 

Inleiding 

Moral enhancement (ME) kan gekarakteriseerd worden als het streven naar de verbetering van de 

morele capaciteiten en/of het gedrag van het individu. Een thematiek die de laatste jaren steeds 

meer aandacht krijgt binnen het academische als ook het publieke discours zijn de biomedische 

vormen van moral enhancement, ook wel moral bioenhancement genoemd (BME). Typerend 

voor BME is dat men door middel van interventies, bijvoorbeeld gericht op de manipulatie van 

de genen en/of de werking van de hersenen, de menselijke moraal oogt te beïnvloeden. Hoewel 

het debat rond BME reeds vele interessante bevindingen, als ook kritische bedenkingen, 

voortbracht staan er nog vele vragen rond BME open ter discussie. In dit hoofdstuk, die dient als 

een inleiding tot de thematiek, zal ik drie pijnpunten van het debat bespreken. De eerste betreft de 

conceptuele problemen van het debat. De tweede betreft de thematische diversiteit. De derde 

betreft de abstractheid van het debat. 

Conceptuele problemen in het debat 

‘When I use a word,’ Humpty Dumpty said in rather a scornful tone, ‘it means just what I 

choose it to mean -- neither more nor less.’ 

‘The question is,’ said Alice, ‘whether you Can make words mean so many different things.’ 

‘The question is,’ said Humpty Dumpty, ‘which is to be master -- that's all.’  

(Carroll, L. (1872/2007)
26

 P112).  

Moral enhancement (ME) en moral bioenhancement (BME) in het bijzonder is een thematiek die 

de laatste jaren in toenemende mate academische en publieke aandacht krijgt. Ter discussie staan 

de saillante vragen rond de mogelijke implementatie van ME. Wat het debat reeds heeft 

uitgewezen is dat de geponeerde antwoorden op die vragen zeer uiteenlopend zijn. Maar, zoals 

Shook, J.R. (2012) er op wijst loopt men hiermee voor op de fundamentele vraag; namelijk: “Wat 

betekent moral enhancement?”.  

                                                 
26

 Carroll,L. (1872/2007). Through the Looking-Glass. Plain label books.  P112 
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“Too many discussions are proceeding as if both the meaning and possibility of moral 

enhancement were already widely understood and agreed upon. […]. However, clear and 

precise definitions of “moral enhancement” are not to be found; what has been called 

“moral” enhancement ranges from feeling empathetic concern to increasing personal 

responsibility all the way to heightening respect for global fairness.” (Shook, J.R. (2012)
27

 

P3). 

Daar de evaluatie van ME reeds een begrip van de relevante termen vooronderstelt (Beck, B. 

(2014)
28

) is een beschouwing van de voorname conceptuele problemen onontbeerlijk.  

In wat volgt worden drie conceptuele problemen geïdentificeerd en nader besproken; 

respectievelijk; a) Moral enhancement als containerbegrip b) Het concept ‘enhancement’ c) Het 

concept ‘moral’.  

Aan de hand van deze bespreking zal ik aantonen dat de definities van ME niet louter descriptief 

maar ook sterk normatief geladen zijn (Raus, K., et al. (2014)
29

). Verder zal er aangetoond 

worden dat te brede of vage definities van ME leiden tot een obfuscatie
30

 van moreel relevante 

vraagstukken en om die reden beter vermeden worden (Raus, K., et al. (2014)
31

).  

a) Moral enhancement als containerbegrip 

Moral enhancement (ME) kan gekarakteriseerd worden als het streven naar de verbetering van de 

morele capaciteiten en/of het gedrag van het individu. Hoewel het begrip ME zinvol is als 

thematische karakterisering, d.w.z. als aanduiding voor het onderzoeksdomein, is het begrip te 

algemeen voor een bespreking van moreel relevante vraagstukken. De reden hiervoor is dat het 

begrip ME een containerbegrip is waarmee een veelheid van verschillende concepties (waarop 

men de verbetering oogt te realiseren) kan worden aangeduid.  

                                                 
27

 Shook, J.R. (2012). Neuroethics and the possible types of moral enhancement. AJOB neuroscience. Vol. 3. No. 4. 

P3  
28

 Beck, B. (2014). Conceptual and practical problems of moral enhancement. Bioethics. doi: 10.1111/bioe.12090. 

P1 
29

 Raus, K., Focquaert, F., Schermer, M., Specker, J., Sterckx, S. (2014). On defining moral enhancement: a 

clarificatory taxonomy. Doi 10.1007/s12152-014-9205-4. P1 
30

 Neologisme afgeleid van de Engelse term “Obfuscation”.  
31

 Raus, K., Focquaert, F., Schermer, M., Specker, J., Sterckx, S. (2014). On defining moral enhancement: a 

clarificatory taxonomy. Doi 10.1007/s12152-014-9205-4. P9 
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Gegeven de ambiguïteit van het begrip ME maakt men doorgaans het conceptuele onderscheid 

tussen traditionele vormen van moral enhancement (TME) enerzijds, biomedische vormen van 

moral enhancement (BME) (ook wel moral bioenhancement genoemd) anderzijds (Zarpentine, C. 

(2013)
32

). Dit onderscheid tonen sommige auteurs aan door middel van voorbeelden (Cf. 

(Zarpentine, C. (2013)
33

, (DeGrazia,D. (2013)
34

, (Harris, J. (2013)
35

), maar de meeste 

vooronderstellen (m.i. verkeerdelijk) de evidentie van het onderscheid (Cf. Agar, N. (2010)
36

, 

Beck, B. (2014)
37

, Persson, I., Savulescu, J. (2011)
38

).  

Vaak aangehaalde voorbeelden van traditionele vormen van moral enhancement (TME) zijn o.a. 

onderwijs, sensibilisatie campagnes of expliciete instructie
39,40,41 

. Als voorbeeld van biomedische 

vormen van moral enhancement (BME) verwijst men vaak naar hormonen zoals het 

‘knuffelhormoon’
42

 oxytocine (Cf. Shook, J.R. (2012)
43

, Persson, I., Savulescu, J. (2008)
44

) of 

naar algemene interventie technieken zoals neuromodulatie en/of genetische manipulatie (Cf. 

Walker, M. (2010)
45

).  

Desondanks het ontbreken van een duidelijke analyse van de relevante verschillen tussen TME en 

BME in het debat, is het duidelijk dat de meeste wel gevoelig zijn voor het onderscheid tussen 

                                                 
32

 Zarpentine, C. (2013). ‘The thorny and arduous path of moral progress’: Moral psychology and moral 

enhancement. Neuroethics. Vol. 6. No. 1. P142 
33

 Zarpentine, C. (2013). ‘The thorny and arduous path of moral progress’: Moral psychology and moral 

enhancement. Neuroethics. Vol. 6. No. 1. P142 
34

 DeGrazia, D. (2013). Moral enhancement, freedom, and what we (should) value in moral behavior. J Med 

Ethics doi:10.1136/medethics-2012-101157. P1 
35

 Harris, J. (2013). ‘Ethics is for bad guys!’ Putting the ‘moral’ into moral enhancement. Bioethics. Vol. 27. No. 3. 
36

 Agar, N. (2010). Enhancing genetic virtue? Politics and the life sciences. Vol. 29 No. 1. P73 
37

 Beck, B. (2014). Conceptual and practical problems of moral enhancement. Bioethics. doi: 10.1111/bioe.12090. 
38

 Persson, I., Savulescu, J. (2011). Getting moral enhancement right: The desirability of moral bioenhancement. 

Bioethics. doi:10.1111/j.1467-8519.2011.01907.x. P1  
39

 Zarpentine, C. (2013). ‘The thorny and arduous path of moral progress’: Moral psychology and moral 

enhancement. Neuroethics. Vol. 6. No. 1. P142 
40

 DeGrazia, D. (2013). Moral enhancement, freedom, and what we (should) value in moral behavior. Journal of 

medical ethics. doi:10.1136/medethics-2012-101157. P1 
41

 Harris, J. (2013). ‘Ethics is for bad guys!’ Putting the ‘moral’ into moral enhancement. Bioethics. Vol. 27. No. 3. 

P169-170 
42

 Deze term wordt gebruikt in de media zie bv. http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-

Gezond/article/detail/1811030/2014/03/13/Knuffelhormoon-kan-helpen-bij-anorexia.dhtml 
43

 Shook, J.R. (2012). Neuroethics and the possible types of moral enhancement. AJOB neuroscience. Vol. 3. No. 4.  

P6 
44

 Persson, I., Savulescu, J. (2008). The perils of cognitive enhancement and the urgent imperative to enhance the 

Moral Character of Humanity. Journal of Applied Philosophy. Vol. 25. No. 3. P172 
45

 Walker, M. (2010). In defense of the genetic virtue program. Politics and the life sciences. Vol. 29. No. 1 P90-96 

http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/1811030/2014/03/13/Knuffelhormoon-kan-helpen-bij-anorexia.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/1811030/2014/03/13/Knuffelhormoon-kan-helpen-bij-anorexia.dhtml
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beide. Zoals uit voorgaande voorbeelden duidelijk blijkt is het (impliciet) gehanteerde criterium 

om TME van BME te onderscheiden; de wijze waarop men het doel (de verbetering van de 

morele capaciteiten en/of gedrag van het individu) acht te realiseren. 

 

Verder in deze thesis zal dieper worden ingegaan op het onderscheid tussen TME en BME (zie 

tussenbesluit moral enhancement als containerbegrip) als ook de verschillende posities in het 

BME debat (zie hoofdstuk 2 – holisten vs particularisten). Voorlopig wens ik enkel de aandacht 

te richten op het gevaar die de ambiguïteit van de term ME met zich meebrengt, namelijk de 

obfuscatie van moreel relevante vraagstukken die BME in het bijzonder met zich meebrengt.  

Zo maken sommige auteurs (al dan niet bewust), bij hun argumentatie in het voordeel van BME, 

gebruik van het feit dat BME onder de algemene noemer van ME valt. Kenmerkend voor deze 

argumentatiestrategie is dat men de aandacht vestigt op de overeenkomsten tussen BME en TME 

en op die manier de, m.i. toch wel, controversiële aard van BME verhullen.  

Op basis van mijn literatuuronderzoek identificeerde ik twee varianten van deze 

argumentatiestrategie. De eerste variant duid ik aan als argument of consistency (Cf. Kuhse, H., 

Singer, P. (2009)
46

), de tweede variant noem ik argument of common criticism
47

. 

Argument of consistency 

Typerend voor deze variant is dat men de klemtoon legt op de gedeelde doelen van BME en 

TME. De structuur van het argument is als volgt: 

 “Het doel van ME is X. Elke redelijke persoon is voorstander van X. Aangezien elke redelijke 

persoon voorstander is van X, is het ‘logisch’ dat alle middelen om X te bereiken goed zijn. BME 

is een middel waarop X kan bereikt worden.”  

Enkele voorbeelden:  

“[…] while choosing to use MB as a means to moral improvement in seeking a better 

world. There is nothing inherently wrong with MB. In view of what is at stake, we should 

                                                 
46

 Kuhse, H., Singer, P. (2009). A companion to bioethics. P223-224 
47

 Mijn motivatie voor het gebruik van Engelstalige terminologie is zuiver stilistisch, daar ze aansluit bij de 

benaming van Savulescu (Ibid.) 
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open-mindedly consider this non-traditional means of moral enhancement.” (DeGrazia, D. 

(2013)
48

 P7). 

“In the meantime, however, we should begin by aiming at the low hanging fruit, like the 

removal of tendencies to break the law and strenghtening tendencies to commit acts of 

charity […].” (Persson, I., Savulescu, J. (2014)
49

 P2). 

“Our point was simply that it is a matter of such urgency to improve humanity morally to 

the point that it can responsibly handle the powerful resources of modern technology that 

we should seek whatever means there are to effect this. If, contrary to what we believe, 

we could achieve this moral improvement by cognitive means, all well and good. But if it 

takes moral bioenhancement, these should also be sought and applied, alongside the 

cognitive means. The future of life on Earth might well hinge upon the adoption of this 

policy.” (Persson, I., Savulescu, J. (2011)
50

 P7). 

Zoals in de bovenstaande voorbeelden blijkt ligt de problematiek van het debat niet zozeer in de 

doelstellingen die men vooropstelt. Het lijkt me nogal wiedes dat iedereen wel een betere wereld 

wilt zoals DeGrazia, D. (2013) stelt of dat mensen minder de wet breken zoals Persson, I. en 

Savulescu, J. (2014) stellen.  

Waar het argument of consistency echter de aandacht van weg houdt zijn kritische vragen zoals: 

“Is BME wel het middel om dit doel te bereiken? En belangrijker: Wat zijn de gevaren van 

BME? Is BME schadelijk voor de gezondheid? Welk middel stelt men voor? Wat is het effect 

van BME?”. 

Argument of common criticism 

Typerend voor deze variant is dat men de kritieken op hun voorgestelde conceptie van BME gaat 

verdedigen door aan te tonen dat de kritieken niet uniek zijn aan BME. De structuur van de 

argumentatie is als volgt:  

                                                 
48

 DeGrazia, D. (2013). Moral enhancement, freedom, and what we (should) value in moral behavior. Journal of 

medical ethics. doi:10.1136/medethics-2012-101157. P7 
49

 Persson, I.,Savulescu, J. (2014). Reply to commentators on unfit for the future. Journal of medical ethics. 

doi:10.1136/medethics-2013-101796. P2 
50

 Persson, I., Savulescu, J. (2011). Getting moral enhancement right: The desirability of moral bioenhancement. 

Bioethics. doi:10.1111/j.1467-8519.2011.01907.x. P7 
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“De criticus merkt op dat mijn conceptie van BME faalt om reden X, Y, Z. Redenen X, Y, Z, zijn 

echter niet uniek aan BME. Zo komen de problemen X,Y,Z ook voor bij TME of wetenschappen, 

etc. .”  

Illustratie van twee versies van deze argumentatiestrategie:  

1. De meest voorkomende versie
51

: 

Kritiek: BME is normatief geladen.  

Reactie: TME is ook normatief geladen. Aangezien het argument niet uniek is aan BME 

en het feit dat TME wel aanvaardbaar is, ondanks de normatieve geladenheid ervan, is 

BME eigenlijk ook aanvaardbaar. 

Een andere versie kan men vinden in het artikel getiteld In defence of the genetic virtue program 

van Walker, M. (2010). In dit artikel pleit Walker, M. (2010) voor de oprichting van een 

interdisciplinair onderzoeksprogramma onder de naam “Genetic Virtue Program” (GVP). De 

doelstelling van het GVP is de verbetering van de biologische aspecten van deugd
52

, door middel 

van, zoals de naam suggereert, genetische manipulatie. (Walker, M. (2010)
53

 P90). 

2. Een andere versie van het argument of common criticism zoals in walker, M. (2010): 

“The scientific objections raised by my critics apply to behavioral genetics in general, not 

specifically to the GVP.” (Walker, M. (2010)
54

 P91). 

Wat verder in de tekst besluit Walker, M. (2010): 

“If the science of the GVP is built on ‘‘terminally wobbly foundations,’’ then so too is 

much of behavioral genetics.” (Walker, M. (2010)
55

 P91). 

Tussenbesluit – ME als containerbegrip 

Er werd aangetoond dat te brede of vage definities van ME leiden tot een obfuscatie van moreel 

relevante vraagstukken en om die reden beter vermeden worden (Raus, K., et al. (2014)
56

). De 

                                                 
51

 Daar deze zo vaak voorkomt heb ik er de voorkeur aan gegeven ze te formuleren in de meest algemene termen. 
52

 Walker, M. (2010). In defense of the genetic virtue program. Politics and the life sciences. Vol. 29. No. 1. 
53

 Walker, M. (2010). In defense of the genetic virtue program. Politics and the life sciences. Vol. 29. No. 1. P90 
54

 Walker, M. (2010). In defense of the genetic virtue program. Politics and the life sciences. Vol. 29. No. 1.  P91 
55

 Walker, M. (2010). In defense of the genetic virtue program. Politics and the life sciences. Vol. 29. No. 1. P91 
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ambiguïteit van het containerbegrip ME laat toe argumentatiestrategieën te gebruiken zoals het 

argument of consistency (AOC) en het argument of common criticism (ACC). Beide strategieën 

nemen de aandacht weg van de unieke vraagstukken die BME met zich meebrengt. Specifiek 

gericht op het ACC is het belangrijk op te merken dat het aantonen van gemeenschappelijke 

gebreken, ze niet minder problematisch maken. Verder kan men bij het ACC ook vraagtekens 

plaatsen in de mate waarin men een kritiek als ‘niet uniek zijnde aan BME’ gaat voorstellen. In 

het voorbeeld van Walker, M. (2010) kan men de vraag stellen of de bewering dat, “als de 

wetenschappen voor GVP ongefundeerd zijn, zo ook de wetenschappen voor gedragsgenetica”
 

(Cf. Walker, M. (2010)
57

 P91), wel steek houdt.  

Uit de voorgaande bespreking van het AOC en het ACC kunnen we besluiten dat het 

noodzakelijk is TME en BME steeds duidelijk van elkaar te onderscheiden. De verduidelijking en 

beklemtoning van het unieke karakter van BME laat immers toe de controversiële implicaties van 

BME beter te overzien als ook te evalueren en bekritiseren.  

Voorstel explicitatie van relevante verschillen tussen TME en BME 

De voornaamste kenmerken van TME 

1. TME beroept zich op niet-invasieve middelen of methoden voor ME zoals o.a. educatie of 

sensibilisatie.  

2. TME beïnvloedt de morele constituenten
58

 op indirecte wijze
59

.  

3. TME is beperkt in de effectiviteit. Enerzijds omdat de effectiviteit van TME afhankelijk is 

van de interpretatie en wijze waarop het individu om gaat met de stimuli (i.e. de 

gehanteerde middelen of methoden (Cf. punt 2)), anderzijds doordat de mate waarin een 

persoon kan moreel verbeterd worden beperkt is tot de ‘van nature gegeven’ capaciteiten 

van het individu.  
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De voornaamste kenmerken van BME 

1. BME poneert dat bepaalde biomedische interventies, zoals o.a. hormoontherapie, 

psychofarmaca, genetische manipulatie of hersenstimulatie, een effect kunnen hebben op 

de morele ontwikkeling, en/of morele capaciteiten en/of morele handelen van het 

individu. 

2. BME tracht de morele constituenten op een directe wijze te beïnvloeden. 

3. BME heeft, in tegenstelling tot TME, het potentieel om een individu te enhancen tot 

boven de ‘van nature gegeven capaciteiten’.  

De cruciale verschillen tussen BME en TME laten zich samenvatten als: het uitgangspunt, de 

wijze waarop en (potentieel) de mate waarin een individu kan moreel verbeterd worden. Voor 

een bespreking van de kritieken op het uitgangspunt en de wijze waarop zie hoofdstuk 2 – BME 

en ethisch theoretische compatibiliteit. 

b) Het concept ‘enhancement’ 

Het concept enhancement lijkt, op het eerste zicht althans, voor zich te spreken. Enhancement is 

immers niets anders dat de Engelstalige term voor verbetering. Hoewel iedereen wel een 

intuïtieve notie heeft van het concept enhancement, blijkt de definiëring ervan uiterst 

problematisch. De reden hiervoor is dat de definitie, meer dan een theoretische, een niet te 

onderschatten praktische relevantie heeft.  

De betekenis van enhancement vormt al even het onderwerp van discussie in verschillende 

filosofische debatten en is tot op heden nog niet beslecht (Cf. Hildt, E. (2013)
60

, Savulescu, J., 

Sandberg, A., Kahane, G. (2011)
61

, Savulescu, J. (2009)
62

).  

Hoewel er vele verschillende definiëringen voor handen zijn, kunnen we binnen de context van 

het ME debat, een onderscheid maken tussen drie voorname types van definiëring, namelijk; een 
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algemeen functionalistische definitie, een specifiek functionalistische definitie en een not-

medicine definitie (Cf. Savulescu, J., Sandberg, A., Kahane, G. (2011)
63

). 

In wat volgt wordt de inhoud van bovenstaande types toegelicht en geïllustreerd a.d.h.v. definities 

die men (vooral impliciet) kan terugvinden in het ME debat. Na een bespreking van de voorname 

verschillen, als ook de voor- en nadelen, zal ik in het tussenbesluit een mogelijke wijze van 

verduidelijking vooropstellen. 

De algemeen functionalistische definitie 

De algemeen functionalistische definitie (AFD) is de meest algemene definiëring van 

enhancement die men kan vinden in het debat. Volgens deze definitie wordt elke verbetering 

beschouwd als een enhancement.  

Verbetering wordt in een AFD voorgesteld als elke verandering van een punt A, op een 

continuüm (een as), in de richting van een doelstelling B (een criterium dat men vooropstelt).  

Expliciet voorbeeld van een algemeen functionalistische definitie: 

“[…], I will here define ‘enhancement’ as any deliberate intervention that aims to 

improve an existing capacity, select for a desired capacity, or create a new capacity in a 

human being.” (DeGrazia, D. (2013)
64

 P1). 

Een voorbeeld waarbij een AFD voorondersteld wordt kan men vinden in het artikel van Shook, 

J.R. (2012)
65

 waarin hij de stelling verdedigt dat een ‘moral enhancer’, in theorie, minstens één of 

meerdere constituenten van moraliteit moet beïnvloeden (zie hoofdstuk 2). 

Kenmerkend voor de AFD is dat men noch de begin noch de eind conditie van een enhancement 

specificeert. Concreet betekent dit dat men geen onderscheid maakt tussen bijvoorbeeld 

individuen die, voorgesteld op een morele bell curve, links (onder de middenmaat), in het midden 
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(normaal) of rechts (boven gemiddeld) staan. Verder preciseert deze definitie ook niet in welke 

mate men de verbetering gaat voorstellen. Elke verbetering wordt immers beschouwd als een 

verbetering.  

Wanneer men deze definitie hanteert, zonder verdere precisering, is het onduidelijk of men nu 

argumenteert voor een functieherstel (bv. mensen die onder de middenmaat vallen, door middel 

van BME, tracht te brengen tot “normale” waarden) of dat men argumenteert voor 

‘supernormaal’ (bv. mensen die binnen de “normale” waarden vallen, door middel van BME, 

tracht te verbeteren tot boven gemiddelde waarden).  

Heel concreet kunnen we dus niet uit de AFD afleiden of men nu een psychopaat wil 

“normaliseren” of een moeder Teresa “nog” moreler wil maken.  

Zoals het veelvuldig gebruik van aanhalingstekens in de voorgaande bespreking doet vermoeden 

is het grootste voordeel, terzelfder tijd nadeel, van een AFD, dat ze een discussie rond wat 

normaal is en wat niet, uit de weg gaat.  

De alomvattendheid van deze definitie is echter niet wenselijk in functie van het ethische debat. 

Daar een AFD noch de begin, noch de eind condities stipuleert laat deze niet toe een onderscheid 

te maken in de doelgroep die men voor ogen heeft waarop BME zal worden toegepast of de mate 

waarin men een individu oogt te verbeteren. Terwijl een onderscheid in doelgroep wel degelijk 

relevant is voor de argumentatie.  

Een tweede nadeel van de AFD is dat de enhancement niet in termen van een voordeel wordt 

uitgedrukt. Hierdoor kan een theorie die steunt op een AFD vatbaar zijn voor volgende twee 

kritieken:  

1. De vooropgestelde theorie geeft onvoldoende aandacht aan de mogelijke voordelen van 

BME voor het individu of meer algemeen, de samenleving.  

Zo zal, wie van oordeel is dat de voordelen net meer doorwegen dan de mogelijke nadelen van 

BME, een AFD vermijden.
66

 

                                                 
66
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2. De vooropgestelde theorie laat toe om bepaalde middelen die noch het welzijn van het 

individu, noch de samenleving verhogen, als moral enhancer te beschouwen.  

Verder zal, wie van mening is dat middelen die niet voldoen aan dit criterium (bv. verhoging van 

welzijn) niet als waarlijk moral enhancer kunnen beschouwd worden, een AFD vermijden. 

De ‘specifiek functionalistische’ definitie 

Onder specifiek functionalistische definitie (SFD) worden alle varianten van de algemeen 

functionalistische definitie (AFD) begrepen. SFD’s onderscheiden zich van AFD doordat ze, 

zoals de naam suggereert, ‘specifieker’ zijn.  

Er zijn twee manieren waarop een SFD specifieker kan zijn dat een AFD:  

1. Door de begin en eindcondities van een enhancement te incorporeren in de definitie. 

2. Door een focus te leggen op effectieve interventies in termen van de voordelen die ze 

bieden op ofwel het individu ofwel, meer algemeen, de samenleving. 

Een voorbeeld van SFD waarbij de begin en eindcondities vermeld worden, kan men vinden in 

het artikel In defence of the genetic virtue program van Walker, M. (2010): 

“Again, a conjecture of the paper is that virtue is a quantitative trait-like stature, in other 

words, that there are “moral giants” and “moral dwarves” within the normal range of 

virtue.” […] “If there is considerable range of virtuousness in the normal range of 

virtuousness, then we may increase the average level of virtuousness just as we could do 

much to increase average heights using intra-normal enhancements.” (Walker, M. 

(2010)
67

 P94). 

Het voordeel van een specificatie van de begin en eindcondities van ME is dat ze, veel meer dan 

een AFD, de mogelijkheid biedt om gerichte argumenten te formuleren. In het bovenstaande 

voorbeeld hoeft Walker, M (2010) bijvoorbeeld geen rekening te houden met morele 

vraagstukken van BME als therapie of BME gericht op het creëren van boven normaal morele 

mensen. Voor Walker, M. (2010) biedt dit verder ook het voordeel dat hij kan verwijzen naar 

bestaande moral giants, zoals Ghandi of moeder Teresa, die als ideaal kunnen dienen voor de 
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doelstelling. Door te verwijzen naar reële voorbeelden (Ghandi of moeder Teresa) kan Walker, 

M. de plausibiliteit van BME beter verdedigen. Walker, M. kan zo bijvoorbeeld de kritiek 

vermijden dat de doelstelling op zich onrealistisch
68

 is, iets wat veel moeilijker zou zijn mocht 

Walker, M. voorstellen een ‘new breed of moral agent
69

’ te willen creëren
70

.  

Een duidelijk voorbeeld van de tweede wijze waarop de SFD specifieker is dan de AFD kan men 

vinden in het artikel “moral enhancement” van Douglas, T. (2008)
71,72,73

. Wat volgt is een 

illustratie van een SFD waarbij enkel effectieve interventies, in termen van een voordeel, 

beschouwd worden als een “enhancement”. 

Douglas, T. (2008) interpreteert ME als de idee dat we ernaar streven om moreel betere motieven 

te hebben
74

. Motieven zijn, aldus Douglas, T. (2008): “[…] psychological - mental or neural - 

states or processes that will, given the absence of opposing motives, cause a person to act.” 

(Douglas, T. (2008)
75

 P229). 

Met erkenning voor het feit dat het identificeren van morele motieven en de factoren die deze 

beïnvloeden problematisch zijn, stelt Douglas, T. (2008):  

                                                 
68

 Walker, M. kan reageren: De doelstelling is niet onrealistisch gegeven het feit dat er mensen bestaan waarvan de 
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“My thought is that there are some emotions – henceforth, the counter-moral emotions – 

whose attenuation would sometimes count as a moral enhancement regardless of which 

plausible moral and psychological theories one accepted.”
 
(Douglas, T. (2008)

76
 P231). 

Vervolgens maakt Douglas, T. (2008) de claim:  

“[…] there are some emotions such that a reduction in the degree to which an agent 

experiences those emoties would, under some circumstances, constitute a moral 

enhancement.” (Douglas, T. (2008)
77

 P231). 

De twee counter-moral emotions die Douglas, T. (2008) identificeert in het artikel zijn enerzijds 

de aversie van raciale groepen, anderzijds de impuls tot gewelddadige agressie.  

Na de identificatie van deze counter-moral emotions stipuleert Douglas, T. (2008), aan de hand 

van vijf assumpties, de condities waaronder het moreel toelaatbaar is dat men zich beroept op 

BME.  

Respectievelijk;  

Assumption 1. Through undergoing some biomedical intervention (for example, taking a 

pill) at time T, an agent Smith can bring it about that he will expectably have better post-T 

motives than he would otherwise have had. 

Assumption 2. If Smith does not undergo the intervention, he will expectably have at 

least some bad (rather than merely suboptimally good) motives.  

Assumption 3. The biomedical intervention will work by attenuating some emotion(s) of 

Smith’s. 

Assumption 4. The only effects of Smith’s intervention will be (a) to alter Smith’s 

psychology in those (and only those) ways necessary to bring it about that he expectably 

has better post-T motives, and (b) consequences of these psychological changes. 

Assumption 5. Smith can, at T, freely choose whether or not to morally enhance himself, 

and if he chooses to do so, he will make this choice for the best possible reasons 

(whatever they might be). 

(Douglas, T. (2008)
78

) 
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Zoals uit assumpties 1,2 en 4 duidelijk blijkt worden de voordelen van BME sterk beklemtoond. 

Door een klemtoon te leggen op de voordelen van BME (bv. betere motieven) worden alle 

kritieken over de nadelen vermeden (bv. schadelijke bijwerkingen). 

Verder, zoals Raus, K., et al. (2014)
79

 opmerken, is het voordeel van deze versie van SFD, dat 

men hiermee de noodzaak aan additionele justificatie vermijdt die meer algemene definities met 

zich meebrengen. In het bijzonder, sluit deze SFD de noodzaak van argumentatie voor niet-

effectieve interventies als moral enhancers uit.  

Een gemeenschappelijk nadeel van zowel AFD als SFD is, dat ze onvoldoende erkenning geven 

aan het verschil en het belang van BME als therapie.  

De ‘not-medicine’ definitie 

De not-medicine definiëring (NMD) is waarschijnlijk de meest problematische van de drie 

definities, maar m.i. desondanks, wel een zeer zinvolle definitie van enhancement. Eigen aan 

deze definitie is dat men een onderscheid maakt tussen enhancement enerzijds, therapie of 

behandeling anderzijds. 

Voorbeelden van not-medicine definities: 

“Moral enhancement has the purpose of boosting responsiveness to ethical or moral 

reasons to levels beyond that considered normal for human beings.” […] “Moral therapy 

is defined by reference to what we consider normal for humans – it aspires to preserve or 

restore a capacity to respond to the range of moral concerns that normal humans respond 

to.” (Agar, N. (2010)
80

 P73) (Cf. Agar, N. (2013)
81

). 

“Thus, enhancement refers to the elevation of, for example, some capacity or kind of 

behavior above normal levels. However, conceptually, it does not cover the restoration or 
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treatment of these behaviors in cases where they are deviant from social norms like 

criminal behavior.” (Horstkötter, D., Berhmans, R., de Wert, G. (2012)
82

 P27). 

Zoals bovenstaande voorbeelden duidelijk maken moet men zich bij een not-medicine definitie 

(NMD) voor de demarcatie van enhancement t.o.v. therapie of behandeling, beroepen op het 

problematische concept ‘normaal’. 

Een veel geuite kritiek op NMD (een kritiek die eigenlijk opgaat voor alle definities van BME) is 

dat men zich moet beroepen op een norm. Een evaluatie maken van wanneer een BME werkelijk 

een moral enhancement is kan immers enkel bij wijze van verwijzing naar een bepaalde norm. 

Anders dan bij een AFD of een SFD, moet men bij de NMD ook expliciteren waar de 

normaalwaarden van deze norm liggen.  

Het bepalen van wat binnen of buiten de normaalwaarden valt brengt volgende drie problemen 

met zich mee: 

1. Daar er geen universeel erkende objectieve morele standaard bestaat, dreigt het gevaar 

dat een cultuur- of ethisch theoretisch relatieve standaard, na verdere reflectie, immoreel 

blijkt te zijn. 

2. Het in kaart brengen van mensen op een normaalcurve impliceert een categorisering. 

Het gevaar hierbij dreigt om elk deviant gedrag als pathologisch te karakteriseren. (Raus, 

K., et al. (2014)
83

) 

3. Gerelateerd aan punt 2; dreigt het gevaar van een overdreven medicalisering. (Raus, K., 

et al. (2014)
84

) 

Verder, zoals Walker, M. (2010) er op wijst, kan een NMD een vals dilemma suggereren: 
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“So, Agar offers us a false dilemma: either we will conduct moral therapy (reduce the 

number of psychopaths), or create de novo a new breed of moral agent.” (Walker, M. 

(2010)
85,86

 

De voordelen van een NMD  

Door een onderscheid te maken tussen enhancement enerzijds, therapie of behandeling 

anderzijds, kan men gerichter argumenteren. Verder snijdt een discussie over het gebruik van 

BME als therapie een belangrijke maatschappelijke kwestie aan namelijk, wat doen we met bv. 

psychopathische criminelen? Een discussie over het gebruik van BME als therapie kan een 

dimensie van hoop brengen in een anders hopeloze situatie. (Cf. Casus Aaron Collis hoofdstuk 2) 

Ook is het zo dat er veel meer wetenschappelijke literatuur voor handen is bij mensen die 

deviëren van de morele norm (zoals mensen met gedragsstoornissen). Dit biedt het voordeel om 

bepaalde claims over BME als therapie ook wetenschappelijk te funderen. Gegeven de huidige 

kennis is dit (zo goed als) onmogelijk voor claims over BME gericht op de elevatie van de 

individuele moraal tot boven normale waarden.  

Tussenbesluit – Het concept ‘enhancement’ 

Er werd aangetoond dat er drie voorname types van definiëring van het concept enhancement 

voor handen zijn met elk hun eigen voor- als nadelen.  

Een AFD beschouwt elke verandering van een punt A, voorgesteld op een continuüm (een as), in 

de richting van een doelstelling B (een criterium die men vooropstelt) als een verbetering en is de 

meest algemene definitie voor handen. Een AFD kan zinvol zijn als men bijvoorbeeld de 

aandacht wenst te richten op een specifieke implicatie van BME (zoals politieke) en de 

theoretische disputen rond het begrip enhancement liever omzeilt (omdat ze geen rol speelt in de 

argumentatie). 

Een SFD, anders dan een AFD, stipuleert de begin en eindcondities van een enhancement en/of 

legt een klemtoon op effectieve interventies in termen van de voordelen die ze bieden op ofwel 

het individu ofwel, meer algemeen, de samenleving. Een SFD kan zinvol zijn bij bijvoorbeeld 

discussies omtrent de criteria waaraan een moral enhancer moet voldoen.  
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Een NMD, anders dan AFD en SFD, maakt een onderscheid tussen enhancement enerzijds, 

therapie of behandeling anderzijds. Een NMD laat dan ook toe belangrijke maatschappelijke 

vraagstukken omtrent BME als therapie of behandeling aan te kaarten.  

Voorstel voor een verduidelijking van de begin en eindcondities 

Hoewel de besproken types van definities allemaal zinvol zijn laten ze teveel toe om, afhankelijk 

van de context waarbinnen ze vooropgesteld worden, ook relevante kritieken te omzeilen. Als 

antwoord op deze problematiek en in functie van een heldere discussie omtrent BME stel ik voor 

om, ongeacht de definiëring die men hanteert, minimaal te verduidelijken welke (één of 

meerdere) van volgende begin- en eindcondities onder de definitie valt: 

1. Tot de beginconditie behoren individuen die, volgens een standaard behoren tot de categorie: 

Onder gemiddeld / Gemiddeld Laag / Gemiddeld Hoog 

2. De eindconditie van de interventie is gericht op de elevatie van een individu/of groep 

behorende tot één of meerdere van bovenstaande categorieën tot volgende waarden: 

Gemiddeld Laag / Gemiddeld Hoog / Boven Gemiddeld 

Deze indeling werd geïnspireerd op de besproken definities, en in het bijzonder de analyse van 

Raus, K., et al. (2014)
87

. 

c) Het concept ‘moral’ 

Wat is het doel van BME? Aan welke criteria moet BME voldoen opdat het moreel toelaatbaar 

zou zijn? Welke zijn de aanvaardbare middelen voor BME? Dit zijn slechts enkele van de 

cruciale vragen die BME met zich meebrengt.  

Een onder erkend feit binnen het ME debat is dat vele van de vragen die BME met zich 

meebrengt normatieve antwoorden vergen.  

In wat volgt zal kort ingegaan worden op één van de centrale vragen in het debat namelijk “Wat 

voor mensen willen we?”. Aan de hand van een bespreking van verschillende geponeerde 
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antwoorden zal er aangetoond worden dat deze niet enkel normatief geladen zijn, maar ook dat er 

een duidelijk (achterliggend) meta-ethische positie in te herkennen valt.  

Wat voor mensen willen we? 

Iedereen is het vast wel eens dat deze wereld, in het licht van dagelijkse wreedheden, meer 

morele mensen kan gebruiken. Verder, misschien als veralgemeende zelfreflectie of al vinger 

wijzend, zullen de meesten ook wat Douglas, T. (2008) opmerkt beamen: “There is clearly scope 

for most people to morally enhance themselves.”  (Douglas, T. (2008)
88

 P230). 

Hoewel vele auteurs het eens zijn met Douglas’s vaststelling zien we duidelijke verschillen in de 

manier waarop men meent dat BME de menselijke moraal kan verbeteren. 

Proponenten van BME staan voor de uitdaging hun bewering
89

 te substantiëren, i.e. een concreet 

voorstel te doen van wat het precies is dat men wil verbeteren. Grosso modo zijn er twee 

manieren te onderscheiden waarop men dit in het debat doet: 1) door een identificatie van 

immorele handelingen en de achterliggende oorzaak enerzijds, 2) door een identificatie van 

morele constituenten anderzijds.  

Het opzet van deze bespreking is tweeledig. Allereerst zal ik aantonen dat descriptieve of neutrale 

voorstellen niet bestaan. Ten tweede laat de bespreking van de algemene structuur van de 

methode toe ze te herkennen in een waaier van verschillende theorieën; wat het makkelijker 

maakt de schijnbare neutraliteit te doorzien.  

Methode 1: Door een identificatie van immorele handelingen en de oorzaak 

De eerste methode heeft volgende algemene structuur: 

Men vertrekt vanuit een observatie van wat men meent dat immoreel is (bv. liegen, racisme, 

geweld, etc.) (Cf. DeGrazia, D.). Vervolgens argumenteert men dat de immorele handeling een 

gevolg is van - een verkeerde werking van
90

 - “iets”. Dit “iets” is dat wat men als onderdeel van 
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de morele capaciteit beschouwt, en dus, als het voorwerp van manipulatie voorstelt. “Iets” kan 

bijvoorbeeld zijn: bepaalde emoties (Cf. Douglas, T. (2008)
91

), de rede, etc.  

De normatieve geladenheid en achterliggende meta-ethische positie van deze methode (en meer 

algemeen in het debat) toont zich op drie manieren: 

a) Voor de identificatie van een immorele handeling moet men zich beroepen op een 

ethische theorie.  

In een bekend dilemma uit de psychologie, wordt het verhaal verteld van een man (Heinz) die uit 

wanhoop en geldgebrek gedwongen wordt medicatie te stelen om het leven van zijn vrouw te 

redden (Garz, D. (2009)
92

). Het Heinz dilemma, zoals deze gekend staat, werd door Kohlberg, L. 

voorgelegd als casus bij de interviews die hij af nam. De vraag die Kohlberg, L. vervolgens aan 

de geïnterviewden stelde luidt: ‘Mocht Heinz de medicijnen stelen?’ - ‘Waarom wel of niet?’  

Terwijl een consequentialist en een deugdethicus, om verschillende redenen weliswaar
93

, het er 

over eens zouden zijn dat stelen in dit geval een morele en geen immorele handeling is, kan een 

kantiaan van oordeel zijn dat stelen altijd immoreel is, ongeacht de context (Cf. Korsgaard, C.M. 

(1985)
94

).  

Wat het Heinz dilemma illustreert is dat de identificatie van immorele handelingen minder voor 

de hand liggend en belangrijker, minder neutraal is, dan men in eerste instantie zou denken. Of 

een handeling gezien wordt als moreel of immoreel hangt af van de ethische theorie die men 

hanteert.  

Laten we nu vooronderstellen dat men er in slaagt een voorbeeld te vinden van een immorele 

handeling waarover elke ethische theorie het eens is. Ook dit leidt niet tot een neutrale invulling:  
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b) Voor de identificatie van wat aan de oorzaak van de immorele handeling ligt moet 

men zich beroepen op een ethische theorie. 

Laten we vooronderstellen dat volgende casus een voorbeeld is van een immorele handeling 

volgens elke ethische theorie: 

 Een vrouw (Eva) krijgt te horen dat haar buurvrouw (Els) een som geld heeft verstopt 

onder haar matras. Eva breekt die avond in bij Els om het geld te stelen. Els betrapt Eva 

tijdens het stelen. Omdat Eva niet in de gevangenis wil belanden besluit ze Els te doden.  

We weten dat de handeling van Eva immoreel is. De vraag die zich stelt: “Wat ligt aan de 

oorzaak van de immorele handeling van Eva?” 

Ligt aan de oorzaak een gebrek aan moreel inzicht zoals DeGrazia, D. (2013)
95

 zou 

argumenteren? Of had Eva anders gehandeld mocht ze meer altruïstisch zijn gekoppeld met een 

verhoogde zin van rechtvaardigheid zoals Persson, I. en Savulescu, J. (2008)
96

, (2011)
97

,  

(2012)
98

, (2014)
99

 zouden argumenteren? Of ligt de oorzaak van Eva’s immorele handeling 

eerder in een gebrek aan rationeel vermogen?  

Zoals de bovenstaande mogelijkheden illustreren is de identificatie van de oorzaak, net zoals het 

identificeren van immorele handelingen, geen voor de hand liggende; noch een neutrale 

aangelegenheid. Zo merkt Baertschi, B. (2014), na een bespreking van het debat tussen Douglas, 

T. en Harris, J. op: 

“[…], the disagreement between both authors is much deeper than is shown by the 

preceding discussion, and amounts to a meta-ethical one. Each entertains a different 

                                                 
95

 DeGrazia, D. (2013). Moral enhancement, freedom, and what we (should) value in moral behavior. J Med 

Ethics doi:10.1136/medethics-2012-101157. 
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conception of ethics, a sentimentalist one for Douglas and a rationalist one for Harris.” 

(Baertschi, B. (2014)
100

 P66). 

De identificatie van wat aan de oorzaak van de immorele handeling ligt is belangrijk aangezien 

het dit is (het “iets”) wat men gaat voorstellen als het mogelijke onderwerp van manipulatie. 

Laten we nu vooronderstellen dat men zowel overeenkomt wat betreft het oordeel over de 

immorele handeling als ook de achterliggende oorzaak. Zelfs dan komt men voor een volgend 

probleem te staan: 

c) Voor de justificatie dat de manipulatie van “iets”
101

 een waarlijk moral 

enhancement is moet men zich beroepen op een ethische theorie.  

Dat niet iedereen het eens is dat BME, voorgesteld als de directe manipulatie van bijvoorbeeld de 

hersenen of de genen, werkelijk kan gezien worden als een moral enhancement komt duidelijk 

naar voren in het artikel van Christen, M., Narvaez, D. (2012) waarin men stelt: 

“Moral character cannot emerge from a short-term intervention, but, as Aristotle advised, 

must be shaped with mentoring through multiple situations over time.” (Christen, M., 

Narvaez, D. (2012)
102

 P26). 

Terwijl een consequentialist bijvoorbeeld net wel zal argumenteren dat BME, voorgesteld als de 

directe manipulatie van bijvoorbeeld de hersenen of de genen, een moral enhancement is. 

(Gegeven dat door de manipulatie de immorele handeling zich niet meer zal stellen.)  

Methode 2: Door een identificatie van morele constituenten 

De tweede methode bestaat er in dat men onmiddellijk de morele constituenten identificeert (Cf. 

Shook (2012)
103

, Persson, I. en Savulescu, J. (2008)
104

/(2011)
105

/(2012)
106

/(2014)
107

).  
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Bij deze methode gelden dezelfde problemen (b & c) zoals hierboven besproken. Het is evident 

dat men voor de identificatie van morele constituenten zich moet beroepen op een conceptie van 

wat een moral agent is. De verdeeldheid in antwoorden op de klassiek filosofische vraag: “Wat is 

betrokken bij de morele handeling?” komt ook naar voren in het ME debat.  

Tussenbesluit – Het concept “moral” 

Aan de hand van een bespreking van twee methoden werd er aangetoond dat neutrale of 

objectieve invullingen niet bestaan. Een gezond scepticisme t.o.v. auteurs die beweren dat ze 

neutraal zijn is dan ook op zijn plaats.  

Echter, zoals zal aangetoond worden in hoofdstuk 2 (BME en moreel relativisme), is neutraliteit 

niet enkel onmogelijk in het debat, maar ook niet noodzakelijk (en m.i. zelfs niet wenselijk bij 

morele kwesties in het algemeen). Meer genuanceerd kan men wel volgende verwachting 

vooropstellen: 

“Explicitly acknowledging one’s normative stance and how this might impact one’s views 

will likely ameliorate the current normative debate and provide for a more constructive 

approach to the question of the ethical desirability of specific interventions.” (Raus, K. 

(2014)
108

 P10). 

Thematische diversiteit in het debat 

Dat ME en BME in het bijzonder een enorme waaier van vragen met zich meebrengt zien we 

weerspiegeld in de thematische diversiteit van verschillende artikels. Zo bespreekt het ene artikel 

bijvoorbeeld de gevaren van BME voor de menselijke autonomie (Harris, J. (2013)
109

), terwijl 
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andere artikels bijvoorbeeld; de genetische/neuropsychologische (Zarpentine, C. (2013)
110

), 

politieke (Walker, M. (2010)
111

), pedagogische (Christen, M., Narvaez, D. (2012)
112

), of zelfs 

wiskundige (Gunson, D., McLachlan, H. (2013)
113

), aspecten van ME bespreken. 

Op zich genomen is de thematische diversiteit in het debat geen probleem, in de enge betekenis 

van het woord. Men zou zelfs kunnen stellen dat thematische diversiteit net wenselijk is omdat 

het toelaat de problematiek vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Echter, zoals ik zelf 

heb ervaren, is daar ook een keerzijde aan verbonden, namelijk, dat men als lezer zich al gauw 

overrompeld gaat voelen door de vele stellingen en argumenten; zodat het als het ware moeilijk 

wordt ‘het bos door de bomen te zien’.  

De kritieken die men uitdrukt in de geciteerde artikels zijn zeker relevant voor het debat. 

Inderdaad, zoals Harris, J. (2013)
114

 opmerkt kunnen bepaalde concepties van BME mogelijks 

een gevaar betekenen voor de menselijke autonomie, of zoals Gunson, D., McLachlan, H. 

(2013)
115

 opmerken is het gebruik van het begrip ‘risico’ door Persson, I. en Savulescu, J. 

problematisch.  

Mijn motivatie om ‘thematische diversiteit’ toch te plaatsen onder de hoofding ‘een kritische blik 

op het huidige debat’ heeft te maken met het feit dat in vele van die artikels de fundamentele 

vragen rond BME op de achtergrond lijken te verdwijnen. 

Opnieuw is dit op zich ook geen probleem. Het ‘probleem’, zoals ik het wil noemen, situeert zich 

eerder bij de mogelijke indruk dat die artikels kunnen geven aan de lezer namelijk, alsof BME 

een gevestigde betekenis heeft (die ze niet heeft) of dat BME werkelijk bestaat en elk moment 

kan worden geïmplementeerd (wat (nog) niet het geval is).  
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Zoals uit de voorgaande bespreking duidelijk werd staan de fundamentele vragen zoals; ‘Wat is 

BME?’ (conceptueel), ‘Is BME mogelijk?’ (Hoofdstuk 2), en ‘Wat zijn de maatschappelijke 

implicaties van BME?’ (Hoofdstuk 3) nog open ter discussie.  

De abstractheid van het debat concretiseren 

Terwijl BME nochtans een zeer concreet onderwerp is, met zeer concrete implicaties, is het 

opvallend hoe weinig concreets er daadwerkelijk gezegd wordt. BME gaat tenslotte over 

biomedische interventies - toegepast op mensen - om een bepaalde reden. 

Wat volgt is een weergave van (mogelijke) posities omtrent de effectiviteit van BME-type 

interventies. Het opzet hiervan is om de vragen te expliciteren die relevant zijn om het BME 

project te concretiseren, zodoende aan te tonen dat de normatieve geladenheid van het debat 

onvermijdelijk is. 

Werkzaamheid en effectiviteit van BME-type interventies 

Gehanteerde standaard 

Voor een overzicht van de effectiviteit van BME-type interventies wordt volgende standaard 

gehanteerd: 

“A statement of efficacy should be of the form that “Program or policy X is efficacious 

for producing Y outcomes for Z population.” (Flay, B.R., et al. (2005)
116

 P154). 

Waarbij: 

 X staat voor BME-type interventies.  

 Y staat voor reële of beoogde effect in relatie tot de eindconditie 

 Z staat voor de beginconditie  

Verduidelijking variabele Y 
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Raus, K., et al. (2014)
117

 maken het onderscheid tussen volgende twee (reële of beoogde) 

effecten: 

1. Gedrag en/of 2. Capaciteiten voor morele reflectie. (voortaan afgekort als capaciteit) 

De eindconditie staat voor de classificatie van een individu in één van volgende categorieën op 

tijdstip T+1 (na de interventie), relatief per effect: 

Onder Gemiddeld / Gemiddeld Laag / Gemiddeld Hoog / Boven Gemiddeld 

Verduidelijking variabele Z 

De beginconditie staat voor de classificatie van een individu in één van volgende categorieën op 

tijdstip T-1 (voor de interventie), relatief per criterium (gedrag of capaciteit): 

Onder Gemiddeld / Gemiddeld Laag / Gemiddeld Hoog / Boven Gemiddeld 

Legende tabel 

Begin en eindcondities worden in de tabel afgekort als, respectievelijk: OG / GL / GH / BG 

Lichtste grijstint: Geen verandering / Middentoon grijs: Positieve verandering / Donker grijs: 

Negatieve verandering. 
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Uitleg interpretatie tabel  

De tabel leest van links naar rechts. In de eerste kolom worden de begincondities relatief per 

criterium (gedrag of capaciteit) weergegeven. In de daaropvolgende kolommen worden de 

mogelijke effecten (eindconditie) weergegeven relatief tot de beginconditie.  

Tabel effectiviteit BME-type interventies 

Beginconditie Eindconditie 1 Eindconditie 2 Eindconditie 3 Eindconditie 4 

OG – Gedrag 

 

OG – Gedrag 

 

GL – Gedrag 

 

GH – Gedrag 

 

BG – Gedrag 

 

OG – Capaciteit 

 

OG – Capaciteit 

 

GL – Capaciteit 

 

GH – Capaciteit 

 

BG – Capaciteit  

 

GL – Gedrag 

 

OG – Gedrag 

 

GL – Gedrag 

 

GH – Gedrag 

 

BG – Gedrag 

 

GL – Capaciteit 

 

OG – Capaciteit 

 

GL – Capaciteit 

 

GH – Capaciteit 

 

BG – Capaciteit  

 

GH – Gedrag 

 

OG – Gedrag 

 

GL – Gedrag 

 

GH – Gedrag 

 

BG – Gedrag 

 

GH – Capaciteit 

 

OG – Capaciteit 

 

GL – Capaciteit 

 

GH – Capaciteit 

 

BG – Capaciteit  

 

BG – Gedrag 

 

OG – Gedrag 

 

GL – Gedrag 

 

GH – Gedrag 

 

BG – Gedrag 

 

BG – Capaciteit  

 

OG – Capaciteit 

 

GL – Capaciteit 

 

GH – Capaciteit 

 

BG – Capaciteit  

 

Relevante vragen ter concretisering van het BME-project 

 Welke begincondities zijn relevant? 

 Wat zijn de criteria voor de categorisatie van een individu tot behorende in één van de 

begincondities (voor een BME-type interventie op T-1)?  

 Wat zijn de criteria en het evaluatiemodel van de eindcondities (effect interventie op 

T+1)? 

De explicitatie van deze vragen maakt enerzijds duidelijk dat de normatieve geladenheid van het 

debat onvermijdelijk is (zeker voor bepalingen vanaf GL)
118

, anderzijds dat wie deze vragen 

vermijdt geen bruikbare theorie voorstelt.  
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Hoofdstuk 2: Is BME mogelijk?  

Inleiding 

‘Is BME mogelijk?’ Hoe het antwoord op deze vraag luidt zal je misschien verbazen: ‘In zekere 

zin wel, in zekere zin ook niet.’ Misschien nog verbazingwekkender dan het antwoord, is de 

opvallende afwezigheid van deze vraag in het debat
119

.  

Op dit ogenblik, of men het nu wil of niet, is BME enkel een hypothetische mogelijkheid. Meer 

nog, het is een hypothetische mogelijkheid die afhankelijk is van nog andere hypothesen. Wat de 

absurd klinkende, maar noodzakelijke vraag opwerpt: ‘Wat zijn de hypothesen van die 

hypothetische mogelijkheid?’.  

Zoals het filosofisch canon getuigt, zit de kracht van de filosoof in de wijze waarop het besluit 

volgt uit de premissen. Hoe indrukwekkend, correct of redelijk het besluit mag klinken, we 

mogen niet vergeten wat premissen in essentie zijn: 

“Beweringen die in een redenering voorkomen, maar waarvoor in die redenering geen 

argumenten worden gegeven, noemen we premissen van de redenering.” (Batens, D. 

(2004)
120

 P21). 

Premissen zijn dus niets anders dan beweringen die men voor waar aanneemt. We kunnen stellen 

dat; Terwijl de kracht van de filosoof in de redenering zit, de zwakte van de filosoof in zijn 

premissen zit. Zoals het filosofische canon ook getuigt. Eenmaal we de premissen van de 

redenering verwerpen, heeft de filosoof die ze hanteert ons weinig zinnigs
121

 meer te vertellen.  

In het voorwoord van deze thesis werd de nogal bonte opmerking gemaakt dat ‘het debat rond 

moral enhancement een puinhoop is’. Hiermee werd bedoeld dat er een enorme uiteenlopendheid 

bestaat wat betreft de concrete inhoud van ME en BME in het bijzonder. Een gevolg van die 

uiteenlopendheid is dat het moeilijk is de premissen, i.e. de hypothesen, waarvan het überhaupt 

mogelijk zijn van BME afhankelijk is, te overzien.  
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Meer problematisch dan de moeilijkheid om een overzicht te behouden, is dat de premissen voor 

BME niet enkel “feitelijk” zijn. Hiermee wordt bedoeld dat de vraag of BME mogelijk is, niet 

louter kan beslecht worden door verwijzing naar de wetenschappen die er achter schuil gaan. Dat 

men bijvoorbeeld in staat is bepaalde emoties te manipuleren is één zaak, of die manipulaties 

kunnen doorgaan als een moral enhancement, is een andere zaak.  

Geconfronteerd met de afwezigheid, en overtuigd van het belang, van een kritische uiteenzetting 

van de vraag of BME mogelijk is, zal ik met dit hoofdstuk een eerste aanzet daartoe ondernemen. 

Mijn hoop is dan ook dat deze bespreking aanleiding zal zijn tot verdere discussie.  

Dit hoofdstuk bestaat uit vier delen – gaande van een meer abstracte bespreking naar een 

concretere. De focus ligt op de vraagstelling: ‘Is BME mogelijk?’, en een bespreking van de 

mogelijke antwoorden: ‘Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe?’  

In het eerste deel wordt de bewering ‘BME is mogelijk’ ontleed tot twee algemene 

waarheidsvoorwaarden; namelijk: a) dat BME wetenschappelijk mogelijk is enerzijds, anderzijds 

b) dat BME moreel filosofisch mogelijk is.  

Na een verduidelijking en motivering om dit onderscheid te maken, wordt ingegaan op de moreel 

filosofische mogelijkheid van BME. In het tweede deel wordt een eerste moreel filosofische 

bedenking omtrent de mogelijkheid van BME besproken en weerlegd; namelijk BME en moreel 

relativisme. Het argument onder beschouwing is dat BME niet mogelijk zou zijn gegeven de 

contextgevoeligheid en veelheid aan opvattingen omtrent de inhoud van moraliteit. 

Het derde deel vangt aan met een bespreking van twee posities in het debat, aangeduid als 

holisten enerzijds, particularisten anderzijds.  

Na deze uiteenzetting en een bespreking van twee particularisten wordt ingegaan op een tweede 

moreel filosofische bedenking; namelijk BME en ethisch theoretische compatibiliteit. In dit deel 

worden de kritieken van holisten op BME verder besproken. 

Algemene waarheidsvoorwaarden van de bewering: ‘BME is mogelijk’ 

Wie beweert dat BME mogelijk is, beweert in feite twee dingen:  

1. Dat we bepaalde middelen of methoden (minstens in theorie) kunnen ontwikkelen die 

een effect hebben op de biologische constituenten van de menselijke moraal.  
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2. Dat de- of het effect(en) van die middelen of methoden kunnen beschouwd worden als 

een ‘moral enhancement’.  

De eerste bewering betreft een claim over de wetenschappelijke plausibiliteit van BME. De 

tweede bewering betreft een claim over de moreel filosofische plausibiliteit van BME. De 

implicatie hiervan is dat de waarheid van de stelling: ‘BME is mogelijk’, afhankelijk is van de 

waarheid van beide beweringen.  

Concreet betekent dit dat wie de stelling verdedigt dat BME mogelijk is, moet aantonen dat BME 

zowel wetenschappelijk plausibel is, als dat BME moreel filosofisch plausibel is. Omgekeerd, wie 

de stelling ontkent beschikt over twee manieren om ze te weerleggen: ofwel toont men aan dat 

BME wetenschappelijk niet plausibel is of men ontkent dat BME moreel filosofisch plausibel is.  

Verduidelijking van twee weerleggingen 

De eerste manier waarover men beschikt is de weerlegging van de moreel filosofische 

mogelijkheid van BME. Hierbij kan men aanvaarden dat BME wetenschappelijk plausibel is; i.e. 

dat er biologische constituenten van de menselijke moraal zijn die men kan beïnvloeden door 

middel van bepaalde interventies. Wat men echter ontkent is dat die interventies kunnen 

beschouwd worden als een moral enhancement.  

Zo schrijft bijvoorbeeld Harris, J. (2013)
122

 als reactie op Douglas, T.’s (2008)
123

 voorstel om de 

counter-moral emotions te manipuleren: 

“[…], as I have argued here, tinkering with the emotions is not a form of moral 

enhancement at all.” (Harris, J. (2013)
124

 P171). 

Hoewel Harris, J. (2013) in zijn artikel ook de wetenschappelijkheid van Douglas’s bewering in 

twijfel trekt hoeft dit niet voor zijn argument. In dit voorbeeld ontkent Harris, J. (2013) immers 

enkel dat een interventie gericht op de manipulatie van emoties kan beschouwd worden als een 
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moral enhancement en niet dat de manipulatie van emoties mogelijk is. Wat Harris, J. moet 

aantonen zijn de redenen waarom de manipulatie van emoties geen moral enhancement is.  

De tweede manier waarover men beschikt is de weerlegging van de wetenschappelijke 

plausibiliteit van BME. Hierbij kan men aanvaarden dat BME moreel filosofisch mogelijk is, 

maar ontkent men dat het mogelijk zou zijn deze te ontwikkelen zoals men ze gaat voorstellen.  

De meeste voorstanders van BME stipuleren bijvoorbeeld dat de interventies voldoende specifiek 

moeten zijn en/of dat ze geen negatieve bijwerkingen mogen hebben (o.a. (Douglas, T. (2008)
125

, 

Persson, I., Savulescu, J. (2008)
126

). Maar kan dit wel?  

Zo schrijft Crockett, M.J. (2013) als reactie op DeGrazia’s
127

 voorstel om selectieve serotonine-

heropnameremmers (SSRI) te gebruiken als middel om de inclinatie tot geweld van individuen te 

reduceren: 

“Before we pull out the prescription pads, it will be important to consider the potential 

unintended consequences of altering the function of that neurotransmitter [serotonin], 

beyond the desired effects on moral behavior. Most neurotransmitters serve multiple 

functions and are found in many different brain regions.” (Crockett, M.J. (2013)
128

 p1). 

Zoals blijkt uit het bovenstaande citaat wijst Crockett, M.J. (2013) op de gevaren van een 

manipulatie van neurotransmitters. In dit voorbeeld zou Crockett, M.J. de stelling kunnen beamen 

dat bepaalde manipulaties van de neurotransmitter weliswaar zouden kunnen leiden tot een moral 

enhancement; maar ontkennen dat de voorwaarden van dergelijke manipulatie (zonder 

ongewenste neveneffecten) waarschijnlijk is. 
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Moreel filosofische bedenkingen bij BME 

Een moreel filosofische weerlegging ontkent niet de wetenschappelijke plausibiliteit van 

bepaalde interventies (dit kan maar hoeft niet), wel dat die interventies kunnen leiden tot een 

moreel verbeterd individu.  

In dit hoofdstuk zal ik twee soorten van moreel filosofisch gemotiveerde bedenkingen bespreken:  

De eerste moreel filosofisch gemotiveerde bedenking steunt bij de argumentatie op het feit dat er 

een veelheid aan opvattingen bestaan (zowel cultureel als ethisch theoretisch) omtrent de 

betekenis en inhoud van moraliteit. Gegeven het relatieve karakter van de inhoud en betekenis 

van moraliteit, zo gaat het argument, zou elk concreet voorstel voor de ontwikkeling van een 

BME-type interventie onmiddellijk van tafel worden geveegd door de partij met een andere 

opvatting omtrent moraliteit. Omdat niemand het ooit eens zou zijn welke interventie leidt tot een 

morele verbetering van het individu, is het BME project onmogelijk. Deze vorm van weerlegging 

wordt besproken onder ‘BME en moreel relativisme’. 

De tweede moreel filosofisch gemotiveerde bedenking steunt bij de argumentatie op het feit dat 

BME niet compatibel is met enkele concepten en opvattingen van bepaalde ethische theorieën. 

Daar bijvoorbeeld BME vooronderstelt dat een directe manipulatie van de biologische 

constituenten van de menselijke moraal daadwerkelijk kan leiden tot een moral enhancement sluit 

dit bepaalde ethische theorieën uit (vb. Deugdethiek) die moraliteit eerder zien als het resultaat 

van een voortdurend leerproces. Gegeven het feit dat BME niet compatibel is met de ethische 

theorie, zo gaat het argument, is het BME project onmogelijk. Deze vorm van weerlegging wordt 

besproken onder ‘BME en ethisch theoretische compatibiliteit’. Zoals zal blijken wordt deze lijn 

van argumentatie hoofdzakelijk gehanteerd door wat ik verder in dit hoofdstuk zal aanduiden als 

holisten.  

BME en moreel relativisme 

“Of all things the measure is man, of the things that are, that [or "how"] they are, and of 

things that are not, that [or "how"] they are not.”
129

 - ‘πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν 
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ἄνθρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν’ – (Protagoras - 

(DK80b1/ Plato - Theaetetus 152a2-4)
 130

) 

Het bovenstaande citaat, toegeschreven aan Protagoras, wordt vaak aangehaald binnen discussies 

om de mening van de tegenstander te temperen; of beter, te ‘relativeren’. Net zoals men de zin 

‘De gustibus et coloribus non est disputandum’– ‘Over smaken en kleuren valt niet te twisten’ 

gebruikt. Daar stopt men de discussie dan; “Jij hebt jouw mening, ik heb de mijne”.  

Sommige onderwerpen blijken zo complex dat er geen “één” juist antwoord lijkt te bestaan. Het 

voorbeeld bij uitstek: morele onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan het stof dat onderwerpen zoals 

abortus, euthanasie of genetisch gemodificeerd voedsel doet opwaaien (denk aan de stormloop op 

het aardappelveld te Wetteren
131,132

 in 2011 en de protestactie tegen de genetisch gemanipuleerde 

zaden van Monsanto te Brussel in 2013
133

). Dat er een verscheidenheid aan morele oordelen 

bestaat, beschouwd in tijd, tussen culturen, als binnen de eigen samenleving, is een feit. Gegeven 

die verscheidenheid zou men zich kunnen afvragen of het hele opzet van BME wel mogelijk is. 

Immers:  

‘Hoe kan men een BME-type interventie ontwikkelen die iemand moreler zou maken, als 

niemand overeenkomt over wat het betekent om moreler te zijn?’  

Voorstanders van BME kunnen misschien wel stellen dat BME-type interventies iemand moreler 

zullen maken; maar daarmee is eigenlijk alles en niets gezegd. Iedereen wil wel “morelere 

mensen”, dat spreekt voor zich, maar niet iedereen zal dezelfde opvatting hebben over wat 

“morelere mensen” precies zijn.  

Terwijl we eensgezindheid kunnen vooronderstellen wat betreft het positieve oordeel over het 

(vage) opzet van BME – meer morele mensen – kunnen we dit niet vooronderstellen wanneer we 

een concrete invulling geven aan wat een moreler mens zou kunnen of horen zijn. Een voor de 

hand liggende vraag of beter, bedenking, luidt: “Is BME mogelijk, gegeven die verdeeldheid aan 

opvattingen?”.  
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Hoewel het moreel relativisme nog weinig (filosofische) vertegenwoordigers kent, heeft ze wel 

een niet te onderschatten invloed op het filosofisch discours (en daarbuiten). Beschouw 

bijvoorbeeld de voorgaande vraag: “Is BME mogelijk, gegeven die verdeeldheid aan 

opvattingen?”. De enige reden waarom ‘verdeeldheid’ als problematisch zou kunnen ervaren 

worden is omdat men erkenning geeft aan de waarde van een andere opvatting. Misschien met de 

achterliggende idee dat die ‘ook juist kan zijn’, of misschien uit de overtuiging dat ‘het verkeerd 

is om je mening op te dringen aan anderen’.  

Wat volgt is een bespreking van het moreel relativistisch gemotiveerde antwoord – “Nee, BME is 

niet mogelijk gegeven de veelheid aan opvattingen”. Mijn keuze voor het moreel relativisme is 

omdat het een duidelijk kader biedt om verschillende bedenkingen die men kan hebben omtrent 

de mogelijkheid van BME, in het licht van de morele pluraliteit, te bespreken. Mijn opzet is aan 

te tonen dat wie argumenteert dat BME niet mogelijk is omdat er een verscheidenheid aan 

opvattingen bestaat, voor tal van onwenselijke implicaties komt te staan. Ten minste toch 

wanneer men zich beroept op één van onderstaande redeneringen. 

Moreel relativisme 

In de meest algemene betekenis, staat het moreel relativisme voor de idee dat: 

“Two people, S1 and S2, can hold opposite views on a moral issue without either being 

in any sense mistaken or wrong or otherwise in error.” (Sheehy, P. (2007)
134

 P3) 

Dit is het algemene uitgangspunt van verschillende varianten van het moreel relativisme. Hier zal 

ik overzicht geven van drie verschillende varianten (er bestaan er meer) en hun stellingen; enkel 

met de bedoeling de algemene lijn (het wederkerend patroon) van het moreel relativistische 

gedachtegoed te illustreren. Daar mijn opzet enkel erin bestaat de mogelijke moeilijkheden te 

illustreren, die men kan hebben wanneer men van overtuiging is dat BME niet mogelijk of 

zinloos zou zijn gegeven de verscheidenheid aan opvattingen, zijn de nuanceringen van 

verschillende versies van moreel relativisme verder weinig relevant.  
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Illustratie van drie varianten en explicitering van de stellingen: 

a) Meta-ethisch moreel relativisme (MMR) 

“The truth or falsity of moral judgments, or their justification, is not absolute or 

universal, but is relative to the traditions, convictions, or practices of a group of person” 

(Gowan, C. (2012)
135

) 

Het meta-ethisch moreel relativisme poneert dat een moreel oordeel zoals “Abortus is moreel 

verkeerd” waar of vals kan zijn relatief aan de overtuigingen van een persoon of groep. Dit lijkt 

een weinig controversiële vaststelling.  

Dat wijlen koning Boudewijn in 1990 de abortuswet weigerde te bekrachtigen, terwijl de 

meerderheid van het parlement dit wel wou; is daar een duidelijke illustratie van. Volgens 

Koning Boudewijn is het morele oordeel “Abortus is moreel verkeerd” waar; maar volgens de 

meerderheid van het toenmalige parlement is het morele oordeel vals.  

De stelling dat twee mensen, of groepen van mensen, een andere morele opvatting kunnen 

hebben omtrent eenzelfde fenomeen (zoals abortus) is weinig verbazend. Echter, zoals Gowan, C. 

(2012) opmerkt:  

“But proponents of MMR usually have something stronger and more provocative in mind: 

That the standards of justification in the two societies may differ from one another and 

that there is no rational basis for resolving these differences.” (Gowan, C. (2012)
136

) 

Deze sterkere claim ontkent dat een rationele discussie mogelijk is. Dit is, zoals zal worden 

aangetoond, uiterst problematisch. Alvorens hierop in te gaan worden nog twee andere versies 

van het moreel relativisme besproken. 

b) Normatief relativisme (NR) 

Het normatief relativisme vertelt ons hoe we horen om te gaan met de verscheidenheid aan 

morele waarden. Aldus Sheehy, P. (2007)
137

 stelt het normatief relativisme: 
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1. One ought not to pass judgement on others who hold (substantially) different values 

from one’s own. (Sheehy, P. (2007) P3) 

2. One ought not to try to make those others conform to one’s values because their values 

are as valid as one’s own. (Sheehy, P. (2007) P3) 

Om terug het voorbeeld van wijlen koning Boudewijn te gebruiken betekent de eerste stelling dat 

zowel koning Boudewijn, als de mensen die een tegengestelde opvatting hebben, elkaar niet 

mogen beoordelen voor het hebben van die opvatting. De tweede stelling betekent dat zowel 

koning Boudewijn, als de mensen die een tegengestelde opvatting hebben, elkaar moeten 

respecteren en niet trachten te overtuigen.  

De klinkt vrij aannemelijk, maar verder in deze bespreking zal ik de tekortkomingen van deze 

positie aantonen. Eerst nog een laatste, waarschijnlijk meest populaire variant van het moreel 

relativisme. 

c) Cultureel relativisme (CR) 

Het cultureel relativisme bevat stellingen bijna identiek aan de voorgaande twee varianten. Ik 

vermeld deze, niet enkel omdat ze de meest populaire variant is, maar ook om aan te tonen dat, 

zelfs al zijn er relevante nuances, er een duidelijk patroon in het moreel relativistisch 

gedachtegoed te herkennen valt.  

Rachels, J. (2006)
138

 beschrijft volgende vijf “claims” die cultureel relativisten maken: 

1. Different societies have different moral codes. 

2. The moral code of a society determines what is right within that society; that is, if the 

moral code of a society says that a certain action is right, then that action is right, at 

least within that society. 

3. There is no objective standard that can be used to judge one society’s code as better 

than another’s. In other words, there is no “Universal truth”, in ethics; there are no 

moral truths that hold for all people at all times. 

4. The moral code of our own society has no special status; it is but one among many. 
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5. It is mere arrogance for us to judge the conduct of other peoples. We should adopt an 

attitude of tolerance toward the practices of other cultures.  

Cultureel relativisten beklemtonen de verschillen in morele normen en waarden van culturen. Zij 

stellen dat alle morele normen en waarden cultureel relatief zijn en dat om deze reden a) geen 

rationele discussie mogelijk is om deze verschillen te beslechten en b) dat het arrogant zou zijn 

de gebruiken van een andere cultuur te be- of veroordelen. Tot slot relativeren cultureel 

relativisten ook hun eigen morele normen en waarden door te stellen dat ze slechts één van velen 

zijn. Met dit laatste ontkent men dat er zoiets zou bestaan als “betere morele waarden en 

normen”. 

Zoals duidelijk blijkt zijn de gelijkenissen tussen het cultureel relativisme en de voorgaande twee 

versies treffend: de eerste stelling komt overeen met het algemene uitgangspunt van het moreel 

relativisme zoals beschreven door Sheehy, P. (2007), de tweede- en derde stelling komen overeen 

met het meta-ethisch relativisme en stellingen vier en vijf met het normatief relativisme.  

Kritische bespreking van het moreel relativisme 

Gemotiveerd door de vaststelling dat er een veelheid aan opvattingen omtrent de betekenis en 

inhoud van moraliteit bestaan, kan men de aannemelijke bedenking maken of het BME project 

niet van begin af aan gedoemd is te falen.  

Echter, hoewel deze bedenking, op zich genomen een intuïtieve aantrekking en 

overtuigingskracht heeft, moeten we de verdere vraag stellen: “Om welke reden zou deze 

verdeeldheid aan opvattingen een probleem betekenen voor BME?”. Of ook; “Wat is de relatie 

tussen een veelheid aan opvattingen en het niet mogelijk zijn van BME?”. 

Zoals we zagen, voorziet het moreel relativisme ons van een kader waarbinnen we deze verdere 

vraag kunnen stellen. Wat volgt is een kritische bespreking van het moreel relativisme in het 

algemeen en de daardoor gemotiveerde argumentatie in het bijzonder. 

Een overdrijving en gebrekkige logica  

Kenmerkend voor het moreel relativisme is de klemtoon die ze legt op het bestaan van 

verschillen in morele -opvattingen, -waarden, -principes, -oordelen, etc. Terwijl er inderdaad 

verschillen zijn, is het belangrijk deze verschillen niet te gaan overdrijven. Zoals Rachels, J. 
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(2006)
139

 stelt; zijn vele van de verschillen die we waarnemen eerder toe te schrijven aan de 

omstandigheden en/of het geloof systeem
140

 dan de achterliggende morele waarden.  

Gedachte-experiment ter illustratie 

Denk terug aan het voorbeeld van koning Boudewijn. Herinner; Koning Boudewijn is van 

opvatting dat het morele oordeel: “abortus is moreel verkeerd” waar is en de meerderheid van 

het toenmalige parlement is van opvatting dat het morele oordeel vals is.  

Laten we nu vooronderstellen dat we aan Boudewijn konden vragen waarom hij deze opvatting 

had. Misschien zou Boudewijn gezegd hebben: “Abortus plegen is moreel verkeerd omdat men 

een persoon dood.” In dit geval zou Boudewijn’s opvatting gemotiveerd zijn door een 

fundamentelere morele waarde, namelijk dat doden moreel verkeerd is.  

Het dispuut tussen Boudewijn en mensen met een andere opvatting, situeert zich in dit geval, 

eerder op het feitelijke niveau dan op het niveau van morele waarden. Terwijl beide partijen het 

eens zijn dat doden moreel verkeerd is; situeert het geschil zich in het antwoord op de vraag: 

“Vanaf wanneer kan het weghalen van een zygote, een embryo of een foetus beschouwd worden 

als het doden van een persoon?”
 141

  

Wat ik met dit gedachte-experiment wou illustreren is dat vele, ogenschijnlijk, morele 

verschillen, na verdere inspectie, eerder toe te schrijven zijn aan een achterliggend geloof 

systeem. 

Verder steunen moreel relativisten op een gebrekkige logica in hun argumentatie, zoals 

aangetoond door Rachels, J. (2006). Rachels, J. (2006)
142

 vat hun (Cultural Differences-) 

argument samen als volgt: 

I. Different cultures have different moral codes.
143

 

II. Therefore, there is no objective “truth” in morality. Right and wrong are only 

matters of opinion, and opinions vary from culture to culture. 
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De fout die men hier maakt is dat uit de premisse (I) het besluit (II) niet volgt:  

“The fundamental mistake in the Cultural Differences Argument is that it attempts to 

derive a substantive conclusion about a subject from the mere fact that people disagree 

about it.” (Rachels, J. (2006)
 144

 P21)  

Hoewel de stelling van het besluit waar kan zijn, volgt ze beslist niet uit de premisse.  

Uit het feit dat verschillende mensen een verschillende mening hebben over een bepaald 

onderwerp volgt niet dat er geen waarheid over het onderwerp bestaat. Denk bijvoorbeeld aan 

twee mensen die iets in de verte menen te herkennen, maar niet duidelijk genoeg kunnen zien om 

zeker te zijn dat het dat wel is wat ze menen te herkennen. Het is bijvoorbeeld niet omdat de ene 

persoon vuilnisbakken meent te zien, terwijl de andere persoon een struik meent te zien, dat er 

geen waarheid bestaat over wat dat iets nu precies is waar beide naar staan te kijken.  

Een onredelijke eis  

Één reden waarom een veelheid aan opvattingen problematisch zou zijn voor BME is dat men er 

van uit gaat dat iedereen het eens zou moeten zijn over de inhoud er van. De eis dat iedereen het 

eens zou moeten zijn is niet enkel een onrealistische, maar zeker ook een onredelijke eis. Het is 

een onredelijke eis omdat dit zou betekenen dat individuen met (evident) immorele opvattingen 

of motieven binnen die optiek ook inspraak zouden moeten krijgen bij de bepaling van de inhoud 

van BME (iedereen betekent immers iedereen). Maar, net zoals niet iedereen het eens hoeft te 

zijn over de inhoud van de universele verklaring van de rechten van de mens, hoeft dit ook niet 

voor de inhoud van BME.  

““Moral enhancement” is not rendered impossible by the fact of moral disagreement, but 

this term does not automatically shine by its own meaningful light” (Shook, J.R. (2012)
145

 

p4) 

Een genuanceerder bezwaar t.o.v. BME luidt: “Daar de inhoud van BME normatief gekleurd is 

(zoals aangetoond in hoofdstuk 1) kan het gevaar bestaan dat men daarmee een moreel 

standpunt gaat opdringen.” De eis dat iedereen het eens moet zijn wordt zo genuanceerd tot de 
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eis dat de inhoud van BME het onderwerp moet zijn van een open discussie tussen verschillende 

partijen met respect voor de morele diversiteit.  

Echter; die mogelijkheid wordt uitgesloten door zowel meta-ethisch relativisten als cultureel 

relativisten (Cf. claim 3). Beide stellen immers dat er geen rationele basis bestaat om de 

geschillen op te lossen.  

Voor een verdediging beroept men zich beter op het zinvollere alternatief dan moreel relativisme; 

namelijk het contextueel moreel universalisme (Pogge, T.W. (2008)
 146

). Het contextueel moreel 

universalisme wordt gedefinieerd als de verwerping van enerzijds het monistisch universalisme 

die stelt dat een morele standaard geldig is voor iedereen ongeacht de context, anderzijds het 

dogmatisch contextualisme die stelt dat morele standaarden verschillen naargelang een context 

(vb. een culturele context) en dat er geen adequate justificatie mogelijk is voor deze verschillen. 

“Ze zijn er gewoon.” (Pogge, T.W. (2008)
147

 P110). (Cf. moreel relativisme). 

Kenmerkend voor het contextueel moreel universalisme is dan dat ze erkenning heeft voor de 

contextgevoeligheid van morele principes, maar dat deze verschillende morele principes 

onderhevig zijn aan een transcontextuele logica. In de woorden van Pogge, T.W. laat deze 

transcontextuele logica toe:  

“[…] to […] provide a rationale for applying different moral principles in different 

contexts, […], and may also, on the other hand, serve as a basis for criticizing prevailing 

moral conceptions”. (Pogge, T.W. (2008)
 148

 p109). 

Binnen het contextueel moreel universalisme, in tegenstelling tot het moreel relativisme, is 

discussie omtrent de inhoud van BME wel degelijk mogelijk. Verder zou het contextueel moreel 

universalisme toelaten dat de inhoud van BME verschilt naargelang een specifieke context; mits 

de reden voor die verschillen voldoende gejustificeerd kan worden. Immorele opvattingen of 

motieven worden uitgesloten op grond dat er geen redelijke justificatie voor kan geboden 

worden. 

Destructieve tolerantie 
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We zagen dat het volgens het moreel relativisme niet mogelijk is bepaalde normen, waarden of 

praktijken van een andere cultuur/periode/ethisch model (context 1) te beoordelen vanuit de eigen 

cultuur/periode/ethisch model (context 2) omdat er geen objectieve standaard voor handen is. 

Daarop steunend, poneert het normatief relativisme en cultureel relativisme (claim 4 en 5) dat we 

tolerant horen te zijn ten aanzien van waarden verschillend van de onze.  

Vertalen we dit standpunt naar het BME debat, dan zou deze kunnen luiden dat we: “Tolerant 

horen te zijn ten aanzien van een conceptualisatie van BME verschillend van de onze.”. Zoals in 

de voorgaande bespreking van het contextueel moreel universalisme naar voren kwam is een 

zekere tolerantie mogelijk, maar binnen de grenzen van het redelijke: men is tolerant voor zover 

de reden(en) voor het verschil adequaat kan gerechtvaardigd worden.  

Het normatief en cultureel relativisme zijn niet duidelijk over deze grens, noch de wijze waarop 

een grensbepaling, consistent met hun positie, kan bepaald worden. In het extreme genomen 

kunnen we het standpunt van het normatief en cultureel relativisme opvatten als de idee dat we 

tolerant moeten zijn ten aanzien van immorele wantoestanden zoals de doodstraf voor 

homoseksualiteit (o.a. in Iran, Saoedi-Arabië, Soedan, Nigeria, Mauritanië en Mozambique)
149, 

150
, schending van de rechten van de mensen, etc.. Dergelijke tolerantie is duidelijk een brug te 

ver, maar onvermijdbaar binnen het normatief en cultureel relativistisch gedachtegoed. 

Moreel relativisme ontkent de mogelijkheid van morele verbetering  

Een zeer concrete manier waarop het moreel relativisme de mogelijkheid van BME uitsluit is 

door het concept van morele verbetering te verwerpen. Dit doet het moreel relativisme op twee 

manieren. Enerzijds door de mogelijkheid van een transcontextueel oordeel uit te sluiten (Men 

ontkent de mogelijkheid van een objectieve standaard (Cf. Meta-ethisch relativisme)) en dit zelfs 

te be-(ver)oordelen (Cf. Normatief relativisme), anderzijds door morele waarden voor te stellen 

als slechts of enkel subjectief zijnde (door de klemtoon te leggen op de verschillen en de context 

gebondenheid van waarden (Cf. Cultureel relativisme)).  
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De moreel relativistische argumentatie luidt: “Daar morele verbetering een vergelijkend oordeel 

vooronderstelt en een vergelijkend oordeel niet mogelijk is (het oordeel is slechts één van de 

vele), volgt dat BME niet mogelijk is.”.  

Hoewel de notie van morele verbetering betwistbaar
151

 is, komt het opgeven van deze notie met 

een hoge prijs: 

Moreel relativisme faalt te motiveren 

Aansluitend aan het voorgaande, is het binnen het moreel relativistische kader niet mogelijk een 

gegronde motivatie te voorzien, consistent met hun positie, om te streven naar morele 

verbetering. Een moreel relativist zou weliswaar kunnen erkennen dat BME een effect heeft op 

het individu (bv. dat het individu na een BME-type interventie er andere waarden, motieven, etc. 

en/of handelingen op zal nahouden), maar niet dat de morele disposities of handelingen van het 

individu beter zou zijn dan voor de BME-type interventie. Een moreel relativist zou volhouden 

dat BME-type interventies niet leiden tot een morele verbetering (daar men het concept van 

morele verbetering niet erkent), enkel verandering.  

De moreel relativistische argumentatie luidt: “Aangezien we niet gerechtigd zijn te oordelen of de 

verandering daadwerkelijk beter is, zou er ook geen reden zijn om ze toe te passen.”. 

Tussenbesluit BME en moreel relativisme 

In voorgaande bespreking werden de gebreken en onwenselijke implicaties van een moreel 

relativistische argumentatie aangetoond. Verder werd aangetoond dat de contextgevoeligheid en 

verdeeldheid omtrent de inhoud en betekenis van moraliteit het debat rond BME niet hoeft uit te 

sluiten. Met erkenning voor het belang dat de inhoud van BME het onderwerp moet zijn van 

discussie met respect voor de morele diversiteit, werd als alternatief kader het contextueel moreel 

universalisme vooropgesteld. Wie de mogelijkheid van BME wil ontkrachten zal zich dus best 

beroepen op een ander argument dan enkel het bestaan van verschillen in opvattingen. 

Alvorens in te gaan op het tweede moreel filosofische bezwaar ‘BME en ethisch theoretische 

compatibiliteit’ wordt eerst een onderscheid gemaakt tussen twee voorname posities in het debat 

(holisten en particularisten); en twee particularistische benaderingen kritisch besproken. 
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Respectievelijk; de benadering van Shook, J.R. (2012), vervolgens de benadering van Persson, I. 

en Savulescu, J.. 

Twee filosofische benaderingen: Holistische vs Particularistische 

“The totality is not, as it were, a mere heap, but the whole is something besides the parts.”
 

(Aristoteles metafysica 1045a, 8-10
 
(350 v. Chr.)

152
) 

‘Wat maakt een mens moreel en hoe maken we die meer moreel?’  

De holistische en de particularistische benadering vergeleken 

Binnen het BME debat kunnen we een onderscheid maken tussen twee soorten benaderingen tot 

bovenstaande vragen. Zo kan men een onderscheid maken tussen, wat ik zal aanduiden als, de 

holistische benadering enerzijds en, wat ik zal aanduiden als, de particularistische
153

 benadering 

anderzijds.  

De holistische benadering typeert zich doordat ze het ideaalbeeld van een moreel mens spiegelt 

aan die van de (Aristoteliaanse) deugdelijke persoon. In lijn met dit ideaal argumenteren holisten 

zoals ondermeer Harris, J., Chan, S., en Kabasenche, W.P. dat er pas sprake kan zijn van morele 

verbetering als alle relevante aspecten van een moreel persoon het onderwerp zijn van 

verbetering. Dit impliceert dat de verbetering van een deelaspect van moraliteit (zoals emoties of 

altruïsme) binnen deze benadering niet beschouwd wordt als een morele verbetering.  

Verder hanteren holisten additionele criteria, die particularisten niet hanteren. Zo stellen holisten 

(zoals o.a. Christen, M. en Narvaez, D. (2012)) dat ME niet enkel gericht moet zijn op de 

verbetering van alle relevante aspecten (waaronder moreel karakter) maar ook dat de wijze 

waarop ME verwezenlijkt wordt een belangrijke rol speelt:  

                                                 
152
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“Moral character cannot emerge from a short-term intervention, but, as Aristotle advised, 

must be shaped with mentoring through multiple situations over time.” (Christen, M., 

Narvaez, D. (2012)
154

 P26). 

Holisten staan kritisch ten aanzien van het BME project; enkele (specifieke) kritieken komen aan 

bod bij de ‘Bespreking van twee Particularistische benaderingen’, andere kritieken worden 

besproken na een uiteenzetting van de particularistische benadering onder ‘BME en ethisch 

theoretische compatibiliteit’. 

Naast de holistische benadering is er, wat ik aanduid als, de particularistische benadering. Deze 

benadering kenmerkt zich doordat men vertrekt vanuit een identificatie van, één of meerdere, 

‘constituenten van moraliteit’. Zoals reeds besproken in hoofdstuk 1 doen zij dit door, ofwel een 

identificatie van immorele handelingen en de oorzaak, ofwel een identificatie van relevante 

morele constituenten. Particularisten argumenteren, in tegenstelling tot holisten, dat ME niet 

noodzakelijk hoeft gericht te zijn op de verbetering van de totale persoon maar ook mogelijk is 

door middel van een verbetering van een “particulier” (een enkel) aspect van moraliteit. Zoals we 

zagen in hoofdstuk 1 stelt Douglas, T. (2008) bijvoorbeeld:  

“There are some emotions such that a reduction in the degree to which an agent 

experiences those emotions would, under some circumstances, constitute a moral 

enhancement” (Douglas, T. (2008)
 155

 p231).  

Bespreking van twee Particularistische benaderingen 

Hoewel vele particularisten (zoals DeGrazia, D., Douglas, T., Shook, J.R., Persson, I., Savulescu, 

J.) reeds terloops aan bod kwamen in de voorgaande delen en hoofdstuk 1, worden twee 

particularistische benaderingen hier grondiger besproken
156

.  

De structuur van elke bespreking is als volgt: a) Kadering – b) Weergave concreet voorstel BME 

– c) Bespreking. 
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Shook, J.R. (2012) - vijf constituenten van moraliteit 

“If you must label me, don’t call me a moral enhancement skeptic – call me a moral 

enhancement cynic.” (Shook, J.R. (2012)
157

 P12)  

Kadering 

Het artikel van Shook, J.R. (2012) staat in functie van een beeld te geven hoe BME kan 

ontwikkeld en gemarket worden in de toekomst, en is opzettelijk provocerend geschreven
158

, 

zodoende een kritische houding bij de lezer omtrent het BME-project op te wekken
159

.  

Het artikel is geschreven in een dystopisch realistische toon: 

“Ignorance about the precise mechanisms involved in moral agency and conduct will not 

halt experimental moral enhancement.” (Shook, J.R. (2012) P9) 

Shook, J.R. (2012) vertrekt vanuit de vaststelling dat het identificeren van de constituenten van 

moraliteit altijd problematisch is. Hiervoor haalt Shook, J.R. (2012) twee redenen aan; enerzijds 

wegens een gebrek aan consensus omtrent de betekenis en inhoud van moraliteit, anderzijds het 

scepticisme dat het naturalistische kader van BME opwekt
160

 (Cf. BME en ethisch theoretische 

compatibiliteit).  

Maar, zo stelt Shook, J.R. (2012):  

“Although morality is hardly a “natural kind” awaiting routine scientific detection, it 

possesses enough stable functions and features across human societies to be amenable to 

interdisciplinary research without waiting upon philosophers to decide what morality 

really is.” (Shook, J.R. (2012)
161

 P4) 
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Deze positie, waarbij men moraliteit beschouwt als een universeel fenomeen, vatbaar voor 

wetenschappelijke studie, wordt door Shook, J.R. aangeduid als het minimal moral naturalism.  

In het verlengde van het minimal moral naturalism stelt Shook, J.R. (2012) de filosofische 

variant, die hij aanduidt als, minimal moral commonsensism, voor.  

“The absence of a consensus upon the mechanisms of morality could prevent any 

agreement that a proposed moral enhancer could really be enhancing morality, whatever 

else is [sic] may be doing. This skepticism is not the fault of the behavioral and the brain 

sciences, but our own, for failing to agree about which cognitive processes are genuinely 

relevant to what we want to call morality and moral agency” (Shook, J.R. (2012)
162

 P5)  

De idee van het minimal moral commonsensism is dat men begint met een identificatie van 

gedeelde en algemeen aanvaarde aspecten betrokken bij het morele handelen, voldoende vaag en 

eenvoudig voorgesteld, in functie van een “broad comprehension and everyday application”. 

(Shook, J.R. (2012)
163

 P5).  

Weergave concreet voorstel BME 

“We are contemplating moral enhancers that result in more moral conduct by current 

everyday standards, […]” (Shook, J.R. (2012)
164

 p8) 

 

Een ‘moral enhancer’, moet volgens Shook, J.R. in theorie minstens één of meerdere van 

volgende vijf constituenten van moraliteit beïnvloeden (Shook (2012)
165

): 

a) Enhance a person’s sensitivity to moral features of situations 

 – resulting in heightened moral appreciation. 

b) Enhance a person’s thoughtfulness about doing the moral thing  

– resulting in stronger moral decisions. 
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c) Enhance a person’s moral judgments that get the right moral answer  

– resulting in more correct moral judgments. 

d) Enhance a person’s motivated choice to do what moral judgment indicates  

– resulting in improved moral intentions. 

e) Enhance a person’s volitional power to act on a moral intention 

 – resulting in more moral will power.  

 

Bespreking 

 

Een uitermate belangrijk punt dat Shook, J.R. maakt, en wat ik niet in andere artikelen kon terug 

vinden, is zijn waarschuwing gericht tot utopische filosofen.  

Hiermee bedoel ik de waarschuwing dat, al doet men het BME project van de hand als 

onmogelijk of onwetenschappelijk (omdat de conceptie van wat moreel is binnen het BME-

project niet overeenstemt met het ideaal/voorstelling van wat moraliteit dan echt zou of hoort te 

zijn), wetenschappen en marketing daarom niet zullen stil staan. Het is dus niet zo dat; Omdat de 

filosoof zegt dat het geen waarlijk moral enhancer is, dat er geen ‘moral enhancers’, in de één of 

andere vorm, op de markt kunnen komen. Zij het dan, bv. als “love drug” (Cf. Hoofdstuk 3).  

De taak van de filosoof is dus veel ruimer dan enkel aan te tonen dat BME onmogelijk is relatief 

ten aanzien van een ideaal. Gegeven de progressie van technologie (cf. neurofeedback, 

neuromodulatie (diepe hersenstimulatie), transcraniële magnetische stimulatie of (toekomstige) 

neuro-implantaten op nanoschaal) zal het niet enkel noodzakelijk zijn idealen te formuleren, maar 

tevens de praktische vragen
166

 op te nemen zoals; wat de impact van die technologie is op 

enerzijds het individu, anderzijds onze samenleving.  

De kritieken, specifiek gericht op Shook, J.R.’s (2012) conceptualisatie van het BME-project 

luidt enerzijds dat zijn lijst van morele constituenten te vaag geformuleerd en onvolledig is, 

anderzijds dat de verhoging van een enkele morele constituent het gevaar in zich draagt een 

individu te incapaciteren in plaats van te enhancen (Kabasenche, W.P. (2012)
167

). 
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Simkulet, W. (2012)
168

 verwijt Shook, J.R. dat de lijst die hij hanteert dusdanig vaag 

geformuleerd is dat ze morele compulsie (dwang) omvat. Morele compulsie, zo stelt Simkulet, 

W., ondermijnt de vrije wil, terwijl:  

“[…] genuine moral enhancement is concerned with facilitating the exercise of one’s will 

by removing impediments that might stand in the way of our doing what is right.” 

(Simkulet, W. (2012)
169

 P18).  

Verder wijst Simkulet, W. (2012), net als Lev, O. (2012)
170

, erop dat Shook’s lijst onvolledig is, 

omdat cognitive enhancement er in ontbreekt.  

Aandacht voor cognitive enhancement, zo argumenteert Lev, O. (2012), is cruciaal, daar 

cognitieve capaciteiten zoals; de capaciteit tot -kritische reflectie, -onpartijdigheid, -verbeelding 

en interpretatie, noodzakelijk zijn voor moreel agentschap
171

. (Lev, O. (2012)
172

 P21). 

Persson, I. en Savulescu, J. – ‘altruïsm’ en een ‘sense of justice’ 

 

‘Adapt or perish, now as ever, is Nature's inexorable imperative.’ 

 
– (Wells, H.G. (1945)

 173 
P19). 

Kadering 

In diverse artikelen (2008)
174

/(2011)
175

/(2014)
176

 en hun boek (2012): ‘Unfit for the future – the 

need for moral enhancement’, argumenteren Persson, I en Savulescu, J. voor de noodzaak van de 

verbetering van de menselijke moraal, en implementatie van BME op wereldschaal als 

(mogelijk) middel daartoe. 
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Hun motivatie om te argumenteren voor de noodzaak voor BME komt voort uit de idee dat: “[..] 

all things considered, scientific development has lately been for the worse rather than for the 

better.” (Persson, I en Savulescu, J. (2014)
177

 P441) (Cf. (2011)
178

 P4). Waarmee men bedoelt dat 

technologische vooruitgang en uitbreiding van kennis
179

 ons de middelen heeft gegeven (zoals 

massavernietigings- en biologische wapens) om Ultimate Harm
180

 te veroorzaken.  

“Indeed, it may be that we already are too cognitively advanced for our own good (and for 

the good of other species on Earth).” (Persson, I en Savulescu, J. (2008)
181

 P167).  

Zij menen dat ME en BME in het bijzonder noodzakelijk zijn om het risico van misbruik
182

 en 

reële globale problemen (klimaatsverandering, wereldarmoede) tegen te gaan. 

“In our opinion, a tolerable reduction of such threats to our survival calls for research into 

novel methods of moral enhancement, including enhancement by biomedical means.” 

(Persson, I. en Savulescu, J. (2014)
183

 P4). 

De algemene structuur van hun argumentatie is als volgt: 

Premisse 1:  

1. Onze morele psychologie is het product van een evolutieproces. 

2. Onze morele psychologie is ontwikkeld binnen de context van een kleine 

gemeenschap. 

3. Hoewel onze morele psychologie adequaat is binnen de context van een kleine 

gemeenschap, is ze niet adequaat binnen de hedendaagse maatschappelijke 

context. 
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Premisse 2:  

1. Onze samenleving evolueert sneller dan onze morele psychologie zich kan 

aanpassen. 

2. Wetenschappelijke en technologische vooruitgang hebben er voor gezorgd dat de 

handelingen van een individu enorm ver reikende, nefaste, gevolgen (kunnen) 

hebben. 

Besluit:  

Door middel van ME in het algemeen, BME in het bijzonder, kunnen we onze 

geëvolueerde en inadequate morele psychologie upgraden zodat deze in staat is om te 

gaan met de (mogelijke) gevaren (zoals het gebruik van biologische wapens door een 

individu)
184

 en huidige globale problemen (zoals wereldarmoede en antropogene 

klimaatsverandering)
185,186

 die wetenschappelijke vooruitgang mogelijk maakte. 

Weergave concreet voorstel BME 

Persson, I. en Savulescu, J. (2008)
187

/(2011)
188

/(2012)
189

/(2014)
190

 stellen dat ME gericht moet 

zijn op het verbeteren van twee morele disposities, waarvan zij beweren dat ze de kern uitmaken 

van de menselijke moraal. Deze twee disposities identificeren zij als: ‘altruïsme’ en een ‘sense of 

justice’.  
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“We take altruism and a sense of justice to be central moral dispositions because they 

motivate us to act in accordance with plausible basic moral principles”. (Persson, I. en 

Savulescu, J. (2014)
191

 P1). 

De betekenis van altruïsme volgens Persson, I. en Savulescu, J. 

 

Er moet opgemerkt worden dat Persson, I. en Savulescu, J. een zeer ruime definiëring van 

altruïsme hanteren en dat deze doorheen de tijd steeds breder wordt ingevuld. Dit maakt het 

moeilijk om een eenduidige definiëring te geven. 

In 2008 omschrijven Persson, I. en Savulescu, J. (2008) altruïsme als: “[…]to sympathize with 

other beings,[…]”
192

. In 2012/2014 verduidelijkt men: “We claim that it involves (a) empathy in 

the sense of ‘a capacity to imagine from the inside what it would be like to be another conscious 

subject’, and (b) ‘sympathetic concern about the well-being of this subject for its own sake’ 

(p109)
193

.” (Persson, I. en Savulescu, J. (2014)
 194

 P1).  

Dat moral enhancers die leiden tot een verhoging van altruïsme door hun beschouwd wordt als 

een waarlijk moral enhancement wordt duidelijk weergegeven in de volgende opmerking:  

“If it is right that women are more altruistic than men, it seems that we could make men in 

general more moral by making them more like women by biomedical methods, or rather, 

more like the men who are more like women in respect of empathy and aggression.” 

(Persson, I. en Savulescu, J. (2011)
195

 P7). 

De betekenis van sense of justice volgens Persson, I. en Savulescu, J. 

 

Hun motivatie om naast altruïsme ook sense of justice (soms gebruikt men het begrip fairness 

(rechtvaardigheid)) aan te duiden als een centrale dispositie van de menselijke moraal heeft, aldus 
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Persson, I. en Savulescu, J., te maken met het feit dat altruïsme alleen vaak niet voldoende is om 

moreel te handelen. Persson, I. en Savulescu, J. omschrijven het als volgt:  

“A problem is that altruism tends to be partial: we are more altruistically inclined towards 

those who are near and dear to us than those who are anonymous to us, and are distant in 

space and time. We imagine that such partiality could be rectified by a heightened sense 

of justice.”  (Persson, I. en Savulescu, J. (2014)
196

 P1). 

Over wat men nu precies bedoelt met sense of justice oftewel rechtvaardigheid geeft men toe dat 

ze, behalve te pijlen naar intuïtieve noties, verder weinig verduidelijken.  

“[…] apart from speculating that it has evolved out of tit-for-tat receprocity and a sense 

that we have a right to our psycho-physical person and what we acquire or produce by 

means of its capacities and unowned natural rescources.” (Persson, I. en Savulescu, J. 

(2014)
197

 P1).  

In hun artikel uit 2008, getiteld The perils of cognitive enhancement and the urgent imperative to 

enhance the moral character of humanity, is men iets preciezer (of vager zo u wil), omtrent de 

inhoud van a sense of justice.  

In dit artikel stellen de auteurs dat er heel wat emotieve reacties betrokken zijn bij onze tit-for-tat 

receprocity van waaruit onze sense of justice geëvolueerd is. Zo identificeert men ondermeer 

volgende emotieve reacties: spijt, schuld, woede, trots, bewondering, vergeving, afgunst en 

dankbaarheid (Persson, I., Savulescu, J. (2008)
198

).  

Bespreking 

Bijzonder aan de argumentatie van Persson, I. en Savulescu, J. (voor de noodzaak van BME) is 

hun aandacht voor enerzijds de gebreken van de common sense moraal en fenomenologie van 

moreel agentschap, anderzijds de impact van sociale verandering op de noden ten aanzien van 

ons morele kader. Echter hun uitwerking van deze thema’s is lakend.  
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In eerste instantie negeert men de inter-connectie tussen natuurlijke- en sociale evolutie (Ehni, 

H.J. en Aurenque, D. (2012)
199

). Verder, schrijft men een te grote rol toe aan de morele defecten 

van het individu (Wasserman, D. (2013)
200

) en zoals zal geargumenteerd worden in hoofdstuk 3, 

negeert men de rol van sociale-, politieke- en economische systemen; enerzijds als oorzaak, 

anderzijds in hun rol voor de effectiviteit van BME (BME is geen oplossing voor problemen 

inherent aan de vermelde systemen).  

Ook hanteren Persson, I. en Savulescu, J. een zeer negatieve kijk op: a) de menselijke natuur (als 

defect en inadequaat), b) de effectiviteit van sociale en politieke oplossingen (Persson, I. en 

Savulescu, J. (2014)
201

 P3), en c) de effectiviteit van TME.  

Met betrekking tot hun pessimisme omtrent de menselijke natuur en effectiviteit van TME merkt 

Zarpentine, C. (2013) op: 

“Given the phenotypic plasticity of moral psychology, we should doubt Persson and 

Savulescu’s pessimistic assessment of TME.” (Zarpentine, C. (2013)
202

 P144). 

Zarpentine, C. (2013) verwerpt, met verwijzing naar het werk van Sterelny, K. (2003 en 2012)
203

, 

de idee dat de morele psychologie evolueerde als specifieke adaptatie voor een specifieke context 

(Cf. Premisse 1). In plaats daarvan poneert Zarpentine, C. (2013) dat: 

“[…]; rather, in response to environmental variation, humans have evolved the capacity to 

develop different psychological and behavioral phenotypes in different environments” 

(Zarpentine, C. (2013)
204

 P144). 
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In sterk contrast met Persson, I en Savulescu, J., besluit Zarpentine, C. (2013): 

“TME, refined through our increasing knowledge of the ontogenetic and 

neuropsychological complexity of human moral psychology, is likely to be a much more 

effective means of moral enhancement than BME” (Zarpentine, C. (2013)
205

 P148). 

Tot slot is het ook belangrijk stil te staan over de wijze waarop Persson, I en Savulescu, J. (2008) 

menen dat BME moet geïmplementeerd worden. Zo stellen zij:  

 “If safe moral enhancements are ever developed, there are strong reasons to believe their 

use should be obligatory, like education or fluoride in the water, since those who should 

take them are least likely to be inclined to use them.
206

 That is, safe, effective moral 

enhancement would be compulsory.” (Persson, I en Savulescu, J. (2008)
207

 P174). 

De gesuggereerde implementatie van BME op deze schaal, als verplicht voor elk individu, roept 

enkele kritische vragen op: 

Allereerst is er de zuiver praktische vraag op welke manier men meent dat dergelijk beleid ooit 

zou kunnen worden toegepast, daar we zelfs nu nog niet in staat zijn bepaalde bevolkingsgroepen 

in nood te voorzien van basismiddelen zoals (voor consumptie geschikt) water, voedsel en 

medicatie.  

Daarnaast brengt deze praktische vraag ook een ethische vraag met zich mee, namelijk; “Is het 

verantwoord om middelen (bv. financiële en logistieke middelen) te gebruiken voor de 

ontwikkeling en implementatie van BME, terwijl diezelfde middelen kunnen aangewend worden 

om bevolkingsgroepen in nood te helpen?”. Deze praktische en verwante ethische vraag wordt 

niet overwogen door Persson, I. en Savulescu, J.. 

In relatie tot hun voorstel dat BME kan aangewend worden om wereldarmoede en antropogene 

klimaatsverandering te bestrijden kunnen we ons ook de vraag stellen of het niet onproductief 

zou zijn om financiële en logistieke middelen te gebruiken voor BME, opdat mensen als gevolg 
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van BME financiële en logistieke middelen zouden aanwenden om deze problemen te bestrijden. 

Het lijkt me productiever om deze middelen rechtstreeks aan te wenden dan onrechtstreeks. 

Ten tweede zijn er ook belangrijke politieke vraagstukken die Persson, I. en Savulescu, J. buiten 

beschouwing laten zoals; “In welke mate heeft BME gevolgen voor het moreel pluralisme in de 

samenleving?, Hoe sluit men het gevaar uit dat BME misbruikt wordt (bv. als 

onderdrukkingsmiddel)? Of Wat zijn de implicaties van BME voor de gelijkheid in de 

samenleving (Cf. Sparrow, R. (2014)
208

)?”. 

BME en ethisch theoretische compatibiliteit 

Het valt moeilijk te negeren dat BME een bijzondere manier is om te denken over de menselijke 

moraal. Zoals we verder zullen zien, een manier van denken waar niet iedereen zich in kan 

vinden. Maar eerst; Wat is er zo bijzonder aan de manier waarop BME laat denken over de 

menselijke moraal? 

Misschien wel meest opvallend aan BME is de nadruk op het biologische (i.e. morele 

capaciteiten) in plaats van het sociale aspect (i.e. bepalend voor de morele inhoud) van de 

menselijke moraal. Dit theoretische onderscheid suggereert een illusoire dichotomie tussen 

biologische constituenten van moraliteit enerzijds, het morele individu anderzijds. Zo stelt 

Jotterand, F. (2011)
209

 dat deze eendimensionale conceptualisatie van een moreel agent afbreuk 

doet aan de complexiteit van de menselijke moraal.  

Verder is het ook zo; omdat BME nauw verbonden is met de wetenschappen
210

 dat:  

“[…], any potential moral enhancement – and morality itself – would have to be based 

somewhere in that natural world.” (Shook, J.R. (2012)
211

).  
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De implicatie hiervan is dat vele metafysische, niet-natuurlijke, of intuïtieve noties omtrent 

moreel agentschap moeilijk hun plaats zullen vinden in deze ‘natuurlijke wereld’ zoals Shook, 

J.R. het verwoordt.  

Één zo’n notie die door BME onder druk komt te staan is dat van de vrije wil. De reden hiervoor 

is dat BME een inherent causale structuur heeft. BME stoelt namelijk op de idee dat een BME 

type interventie toegediend op tijdstip T als effect heeft dat het individu op tijdstip T+1 (na de 

interventie) op een andere wijze zal oordelen en/of handelen dan op tijdstip T-1 (voor de 

interventie). 

Wat volgt is een beknopt overzicht van enkele voorname spanningen tussen BME en 

verschillende ethische theorieën. Belangrijk om op te merken is dat het overzicht eveneens een 

blik biedt op de voorname kritieken van, wat ik eerder in dit hoofdstuk aanduidde als holisten op, 

wat ik aanduidde als, de particularistische benadering. 

a) BME en ethische theorieën die een niet-natuurlijke eigenschap vooronderstellen voor 

moreel agentschap  

“I wish my life and decisions to depend on myself, not on external forces of whatever kind. I 

wish to be the instrument of my own, not of other men’s, acts of will. I wish to be a subject, 

not an object; to be moved by reasons, by conscious purposes, which are my own, not by 

causes which affect me, as it were, from outside. I wish to be somebody, not nobody; a doer 

– deciding, not being decided for, self-directed and not acted upon by external nature or by 

other men as if I were a thing, or an animal, or a slave [. . .]. I wish, above all, to be 

conscious of myself as a thinking, willing, active being, bearing responsibility for my choices 

and able to explain them by references to my own ideas and purposes.” (Berlin, I. (1971)
212

 

P131). 

Herkenbaar in de woorden van Isaiah Berlin is de idee dat de mens vrij is; in staat om keuzes te 

maken die waarlijk eigen keuzes te noemen zijn. Het idee dat we beschikken over een vrije wil; 

oftewel, “het vermogen om vrij te beslissen wat we doen, waarom en hoe” (Verplaetse, J. 

(2012)
213

 P30), is (hoofdzakelijk) binnen de filosofie een zeer gecontesteerd idee.  
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Desondanks de vele bezwaren die geformuleerd zijn tegen het bestaan van een vrije wil; behoudt 

de intuïtieve notie wel zijn aantrekkingskracht. Dit zien we duidelijk weerspiegeld, niet enkel in 

de rol van het concept binnen ons rechtssysteem (bv. op het gebied van aansprakelijkheid
214

) 

maar tevens in tal van ethische theorieën (zoals o.a. deugdethiek en Kantiaanse ethiek) die er zich 

op beroepen voor hun invulling van het begrip moral agency oftewel moreel agentschap.  

De spanning tussen BME en deze theorieën (i.e. theorieën die beroep doen op het bestaan van een 

vrije wil) bestaat tussen de inherent causale structuur van BME (Cf. ibid.) en de implicaties 

daarvan voor de vrije wil/de autonomie van de mens.  

Waarin verschilt BME van de handboeien die een crimineel weerhoudt om te stelen?  

“[…] I consider it essential, as a prophylactic measure, to keep in mind that even under 

the most favorable conditions manipulation of the behavior of others is an ethically 

ambiguous act.” (Kelman, H.C. (1965)
215

 P34) 

Er zijn verschillende manieren waarop men bovenstaande vraag kan benaderen; afhankelijk van 

of men de notie van een vrije wil al dan niet erkent, en welke ethische theorie men onderschrijft. 

Wie niet gelooft in een vrije wil, of wie de morele waarde van een BME-type interventie enkel 

afweegt in termen van de gevolgen die ze voorbrengt zal weinig onder de indruk zijn van de 

voorgaande vraag
216

 en ze afdoen met de retorische vraag: “Moet er dan een verschil zijn?”. 

Immers, het argument dat BME de vrije wil of de autonomie in het gedrang kan brengen krijgt 

enkel gehoor door wie in een vrije wil gelooft of minstens de (intrinsieke) waarde er van erkent 

bij de morele evaluatie.  

Kritische voorstanders van de menselijke autonomie zoals Chan, S. en Harris, J. zullen dan weer 

wel het belang van deze vraag erkennen. Zo verdedigt Harris, J. in verschillende artikels de 

stelling dat; BME-type interventies die de rationele capaciteiten van het individu in het gedrang 
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brengen geen moral enhancers zijn maar moral de-enhancers (Chan, S., Harris, J. (2011)
217

). De 

reden hiervoor is dat, aldus Harris, J., moreel handelen enkel het gevolg kan zijn van bewuste 

reflectie (Harris, J. (2013)
218

).  

“Although both emotion and reasoning thus affect moral decisions, of the two, it must be 

reasoning that pulls in the direction of morality. A moral agent is not just someone who 

performs actions with moral consequences, she is a person who cares about doing the right 

thing.” (Chan, S., Harris, J. (2011)
219

 P130). 

Net zoals handboeien de crimineel geen moreler persoon maken, zo ook niet BME-type 

interventies die een individu incapaciteren om morele keuzes te maken (Cf. Harris, J. 

(2011)
220

/(2013)
221

).  

“My point is that enhancements that make us better thinkers (more able to reason) are 

welcome, but ones that would make us better doers yet worse thinkers (less able to reason, 

for example, by foreclosing access to thoughts about using violence) are not strictly moral 

enhancements in the first place; rather, they are incapacitators, disabling strategies that give 

the appearance of morally enhancing while destroying or inhibiting both an understanding of 

good and bad and more importantly to choose to do good over bad.” (Harris, J. (2012)
222

 

P11). 

Belangrijk om op te merken is dat men het bestaan van een vrije wil niet hoeft te ontkennen om 

het belang ervan te ondermijnen. Vooral bij particularisten zoals Persson, I., Savulescu, J. en 

DeGrazia, D. (2013) zien we duidelijk hoe een consequentialistische retoriek gehanteerd wordt 

om BME te beargumenteren, zodoende de intrinsieke waarde van vrijheid temperen (of beter 

ondermijnen). 
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Zo stelt DeGrazia, D. (2013) bijvoorbeeld: 

“[…]: Behavioural improvement is highly desirable in the interest of making the world a 

better place and securing better lives for human beings and other sentient beings.” 

(DeGrazia, D. (2013)
223

 P3). 

Terwijl ik de stelling van DeGrazia, D. (2013) beaam, geloof ik ook dat we ons moeten behoeden 

voor dergelijke rationalisatie binnen de context van het BME debat. Het is mijn overtuiging dat 

een consequentialistische retoriek teveel kan rationaliseren, zoals het volgende illustreert:  

“But we should not exaggerate the value of freedom. After all, moral behaviour itself, the 

end product, is also extremely important—independently of how free it is.” (DeGrazia, D. 

(2013)
224

 p7). 

Niettegenstaande de contradictio in terminis van ‘moreel gedrag onafhankelijk van vrijheid’, is 

het eindproduct, zoals DeGrazia, D. stelt, niet het enige wat mag tellen bij de evaluatie van BME-

type interventies. Mocht dit daadwerkelijk onze enige zorg zijn, dan moeten we misschien 

overwegen om, in naam van BME, de handen af te hakken van delinquenten, of beter ineens alle 

ledematen; gegeven dat ook die biomedische interventies betere gevolgen zal teweegbrengen 

voor de samenleving (bv. Geen recidivisten meer). Wat ik met deze overdrijving wens duidelijk 

te maken is dat BME (als gedragsmanipulatie) enkel beargumenteren (rationaliseren) met 

verwijzing naar de “positieve” gevolgen die ze voortbrengt nefaste gevolgen kan hebben.  

“Indeed, only accepting changes in behaviour as a criterion for determining what 

constitutes moral enhancement leads one to claiming that certain interventions that cause 

an individual to display moral behaviour in an automatic manner, are examples of moral 

enhancements.” (Raus, K., et al. (2014)
225

 P7). 

Wie het bestaan van een vrije wil consequent ontkent, of de waarde van een vrije wil niet in acht 

neemt bij de argumentatie voor BME en het eens is dat het voorbeeld in bovenstaande 
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overdrijving niet wenselijk is of niet wil vervallen in een moreel nihilisme, zal het moeilijk 

hebben een consistente argumentatie te formuleren.  

b) BME en ethische theorieën die moraliteit als een proces beschouwen 

 “[…], morality is like climbing. Climbing a mountain is not the same as reaching the 

top. It depends on the means used.” (Baertschi, B. (2014)
226

 P64). 

Men zou al verschrikkelijk veel moeite moeten doen om een ethische theorie te vinden (als die al 

bestaat) die ontkent dat moreel-zijn niet voorafgegaan wordt door één of ander proces. 

Terwijl er verschillende invullingen bestaan van wat dit proces precies inhoudt, lijkt m.i. de 

consensus te zijn dat moreel karakter niet iets is wat zomaar uit de lucht komt gevallen. Zelfs wie 

ontkent dat morele oordelen meer zouden zijn dan ‘slechts’ uitdrukkingen van een bepaalde 

attitude of emotieve respons, zal erkennen dat attitudes en emotieve responsen niet in een sociaal 

vacuüm ontstaan. Voor de subjectivist zal het proces dat voorafgaat aan moreel-zijn, het 

socialisatieproces zijn; voor de emotivist zal het eerder een kwestie van conditionering zijn. 

De idee dat een moreel karakter iets is wat men verwerft doorheen de tijd kennen we van 

Aristoteles, maar ook buiten de Westerse ethiek is dit idee (i.e. dat moreel worden - ‘de cultivatie 

van deugden’ - een moeizaam proces is) aanwezig
227

.
 
Denk bijvoorbeeld aan de Boeddhistische 

leer van het “nobele achtvoudige pad” met aandacht voor de ontwikkeling van Śila (de ethische 

praktijk), Samādhi (mentale discipline), en Prajñā (wijsheid); of de Jainistische leer, die bij het 

proces van morele ontwikkeling een klemtoon legt op de strijd tegen de passies die de ziel 

overmeesteren (Mohanty, J. (2000)
 228, 229

). Mohanty, J. (2000) merkt op: 

“In a certain sense all Indian – Hindu, Buddhist, and more so the Jaina – accounts of 

ethical life regard it as a process of self-purification and self-cultivation.” (Mohanty, J. 

(2000)
230

 P114)
231

.  
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Zij het door middel van ascese, meditatie, socialisatie, conditionering of studie (morele vorming), 

kunnen we stellen dat de idee van moreel-zijn of moreel karakter als voorafgegaan door een 

proces duidelijk alomtegenwoordig is. Een weinig verbazende vaststelling; daar de idee van een 

shortcut tot moraliteit niet voorhanden is; Dat is, tot BME in het beeld verscheen. 

Een ‘shortcut’ tot moraliteit is net datgene wat BME belooft door de unieke wijze waarop ze 

beoogt een individu moreler te maken, namelijk; bij wijze van biomedische interventie en dus 

niet op de traditionele wijze zoals hierboven beschreven. Met de introductie van deze voorheen 

ondenkbare mogelijkheid, komt de, voor evident en als noodzakelijk aangenomen, vereiste van 

een voorafgaand proces in vraag te staan.  

In wat volgt wordt ingegaan op twee vragen omtrent het proces van morele ontwikkeling, 

namelijk; Wat is het belang van dit proces? En; Is dit proces altijd noodzakelijk?  

Wat is het belang van dit proces? 

Binnen het BME debat wordt het belang van een proces verdedigd door, wat ik eerder in dit 

hoofdstuk aanduidde als holisten. Meest uitgesproken holisten in dit verband zijn Harris, J.
 

(2013)
232

, Jotterand, F. (2011)
233

 en Christen, M., Narvaez, D. (2012)
234

 wanneer zij stellen dat 

morele verbetering het resultaat moet zijn van een bewust/deliberatief proces. Echter; de precieze 

reden waarom dit van belang is, wordt verder weinig besproken. In wat volgt zal ik, geïnspireerd 

door Douglas, T. (2013)
235

, enkele voorname redenen expliciteren en bespreken. 
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De shortcut die biomedische interventies kunnen bieden om een bepaald doel te realiseren; zoals 

liposuctie of gastrische bypass als middel tot gewichtsverlies, of hormonale stimulantia ter 

bevordering van de ontwikkeling van spiermassa door bodybuilders, is ons allen bekend. En de 

meningen die men daarover heeft zijn ons eveneens bekend.  

Het is geen geheim dat een individu die gewicht verliest door maanden lang, elke dag, een strikt 

dieet te volgen, doorgaans meer lof zal krijgen dan iemand die liposuctie ondergaat. Zo ook zal 

de bodybuilder die door elke dag te zwoegen in de fitness, zonder (illegale) stimulantia tot zich te 

nemen, zijn torso omtovert tot de beeltenis van een Griekse sculptuur meer lof krijgen dan wie 

wel stimulanten tot zich neemt; ook al heeft die evenveel gewicht gehoffen. 

De mening lijkt te bestaan dat dergelijke shortcuts: oppervlakkig en/of een vorm van zeuren zijn, 

minderwaardig zijn; en minder lof verdienen omdat men er minder moeite heeft voor moeten 

doen. Of die meningen terecht zijn is een andere kwestie, de vraag die zich hier stelt, en Douglas, 

T. (2013)
236

 ook behandelt in het artikel Enhancing moral conformity and enhancing moral 

worth, luidt: “Zijn dergelijke meningen ook van toepassing voor BME als methode ter 

verbetering van de menselijke moraal? Is het met andere woorden zo dat BME als methode 

oppervlakkiger en minderwaardig is omdat men minder moeite heeft gedaan?”. 

Douglas, T. (2013)
237

 spreekt in dit verband over the superficiality concern. Zoals de begrippen 

laten raden, wordt hiermee de idee bedoeld dat de resulterende morele verbetering van BME op 

de één of andere manier als oppervlakkiger te beschouwen is dan een morele verbetering 

bekomen door traditionele methoden (TME).  

De reden die Douglas, T. (2013) overweegt waarom iemand
238

 een superficiality concern omtrent 

BME als methode zou hebben, duidt hij aan als the moral worth claim:   

“To say that an action has ‘moral worth’ is, in standard philosophical usage, to say that it 

reflects well, morally, on the agent – that the agent merits moral praise for having done 

that act.” (Douglas, T. (2013)
239

 P6). 
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Deze moral worth claim valt te vergelijken met het verschil in oordeel dat men kan hebben over 

iemand die vermagert door een strikt dieet te volgen tegenover iemand die liposuctie ondergaat. 

Zo kan men van oordeel zijn dat diëten meer waardering verdient als liposuctie. Zo ook, kan men 

van mening zijn dat wie moreler wordt door TME (een moeizaam
240

 deliberatief proces) een 

hogere waardering verdient dan iemand die door BME (een biomedische interventie) moreler 

wordt. Dit laatste (BME geïnduceerd gedrag) zal, aldus wie the superficiality concern beaamt, 

resulteren in “less morally worthy conduct” als zou TME geïnduceerd gedrag (Douglas, T. 

(2013)
241

 P6).  

Echter, zoals Douglas, T. (2013)
242

 aantoont, is de reden waarom iemand van oordeel zou zijn dat 

bv. liposuctie of het tot zich nemen van hormonen, minderwaardig zou zijn, namelijk; omdat deze 

minder moeite vergt, geen goede reden om the moral worth claim te verdedigen.  

De vereiste dat morele handelingen moeite moet
243

 vergen opdat een handeling moral worth 

(morele waarde) of moral praise (morele waardering) verdient heeft enkele onwenselijke 

implicaties.  

Allereerst zou dit er toe leiden dat morele handelingen die moeiteloos door een actor worden 

gesteld, wat een deugdethicus kan waarderen (de deugdelijke persoon handelt immers zonder 

intern conflict), afgeschilderd zouden worden als weinig waardevol. Een tweede onwenselijke 

implicatie is dat dit zou betekenen dat men voor dezelfde handeling; meer moral worth en moral 

praise zou toekennen, afhankelijk van wie de handeling stelt. Het zou er bijvoorbeeld toe leiden 

dat; hoe immoreler iemand is, hoe meer moral worth en moral praise deze persoon zal krijgen 

voor een morele handeling; Meer dan iemand die handelt in lijn met zijn of haar karakter.  

De comedian Ricky Gervais illustreert dit in zijn act out of england 2 – the stand-up special 

(2010)
244, 245

. 
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Ricky Gervais:  

“Believe it or not, I've never been a heroin addict. No round of applause for 

that? See? No. See? No round of applause for never having been a heroin addict. If 

I'd have come out here and go, "I used to be a heroin addict... I used to mug people 

and shit myself in doorways..."  

* Cheering, applause * 

Ricky Gervais:  

“Exactly. Oh yeah! He... he hasn't done those things for a while. He hasn't done 

those things that we never did in the first place. Why are you applauding someone 

for suddenly acting like a normal member of society? It's like I've lost a bit of 

weight. I've lost about 20 lbs. Exactly!” 

 * Cheering, applause *  

Ricky Gervais:  

“What? No no. You're basically applauding me for only eating as much as I need 

now.” 

Bij wijze van metafoor illustreert de act van komiek Ricky Gervais dat wanneer enkel moeite als 

criterium voor moral worth gehanteerd wordt, dat men de handeling niet naar waarde schat– 

maar, onder-/ of overwaardeert.  

Handelingen zoals inzetten voor het welzijn van anderen, of doneren aan een 

liefdadigheidsinstelling hebben altijd moral worth, en verdienen altijd moral praise, ook al 

werden de handelingen zonder veel moeite door de actor gesteld.  

We kunnen stellen dat, terwijl individuele factoren weliswaar een rol kunnen spelen wat betreft 

moral praise, desondanks, moeite, op zich genomen, geen noodzakelijke vereiste is voor ‘the 
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moral worth’ van een handeling. Bijgevolg, zou het hypocriet zijn te stellen dat moeite wel een 

noodzakelijk criterium zou zijn voor BME.  

Het argument dat BME, door een voorafgaan proces overbodig te maken, de moeite van de 

handeling wegneemt uit de vergelijking; en om die reden minderwaardig zou zijn, is een zwak 

argument. De verdediging van het belang van een voorafgaand proces zal dus op een andere 

manier moeten beargumenteerd worden dan enkel met verwijzing naar de moeite die een individu 

vermijdt.  

De pop of de poppenspeler? 

Een meer beloftevolle lijn van argumentatie luidt dat; BME geïnduceerde handelingen niet 

origineren uit het individu (Douglas, T. (2013)
246

). Merk op dat, net zoals bij de bespreking van 

niet-natuurlijke eigenschappen voor moreel agentschap, het argument enkel zinvol is voor wie 

beaamt dat handelingen überhaupt kunnen origineren uit een individu. Voor een incompatibilist 

zou dit immers een betekenisloze notie zijn. Een libertarist zal ‘origineren uit het individu’ 

begrijpen als broncontrole, en de compatibilist als ‘het beschikken over bepaalde psychische 

vermogens’(Verplaetse, J. (2012)
247

).  

Intuïtief genomen, wordt met “niet origineren uit het individu” bedoeld dat de handeling niet 

voortkomt uit een deliberatief proces maar dwangmatig (Cf. Harris, J. (2013)
248

), als effect van 

de biomedische interventie, zonder enige bewuste inbreng van het individu, tot stand is gekomen. 

BME geïnduceerd gedrag is dan meer oppervlakkig en heeft minder moral worth omdat de 

handeling geen uiting zou zijn van geïnternaliseerde waarden, eerder een reactie op bijvoorbeeld 

chemische stoffen.  

Samengevat luidt de kritiek: 1. De handeling ligt buiten de wil van het individu. 2. De handeling 

geeft geen uiting van geïnternaliseerde waarden.  
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 “From a moral point of view, we can concede to the traditional view that it is better to 

alter our emotions through conscious and cognitive means, but what if they resist our 

efforts?” (Baertschi, B. (2014)
249

 P64). 

Is een voorafgaand proces altijd noodzakelijk? 

In 2009 werd Aaron Collis veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het molesteren van 22 

kinderen
250

. Dit is een brief die hij schreef naar het magazine inside time (een maandelijkse krant 

voor gedetineerden)
251

:  

Brief van Aaron Collis - HMP Parkhurst aan het magazine ‘inside time’ 

Why is it so hard to convince people what is best for my own rehabilitation? The so-called 

experts are obsessed with these silly courses which cannot possibly work on someone like me. I 

am a 28 year-old sex offender who has always openly admitted his crimes from the word go. I 

hate what I have done and for 4½ years now I've been in the prison system trying to find a 'cure' 

for the incurable. 

I found a solution a while back and have been exploring it ever since, but for some reason I am 

finding it nearly impossible to convince people that chemical castration is the best thing for me 

and it's my best hope of an offence-free future. I am only speaking for myself because I know 

my own mind, I know my triggers and I know that the SOTP alone is simply not going to lower 

my risk. I've spoken to doctors, nurses, psychologists, OMU and various medical 'experts' about 

the possibility of being chemically castrated, but to no avail. I thought they would jump at the 

chance to take away my sex drive, but I was very wrong. They all seem to be trying to talk me 

out of it, telling me I'm young and it's not necessary. Well, I'm sorry, but it's my body and my 

messed up brain which is dangerous and this is my decision. I've thought a lot about it and I 

really want to give it a try, but it's so diffi cult even to get assessed for it - WHY? 
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These crappy courses won't make a bit of difference to me. I have family and friends who have 

stuck by me, they and my children deserve better and this I feel is definitely worth trying. I'm 

still doing the prison courses but I just wish that people would respect the fact that I am an adult 

and it's my body. I'm not going to let this go, even if I have to go to the European Court of 

Human Rights. I will be a free man in a few years and this is a huge factor in deciding how 

bright my future will be. 

 

(Bron: http://www.insidetime.org/mailbag.asp?a=1377) 

Aaron Collis is een extreem voorbeeld van wat men heet ‘akrasia’, dit wil zeggen – een gebrek 

aan zelfbeheersing.  

Uit de brief wordt duidelijk dat Collis zich bewust is, dat wat hij deed immoreel is. Uit de brief is 

het verder ook duidelijk dat Collis anders wil zijn, maar dat hij daar voor niet sterk genoeg is. 

Collis, A. slaagt er niet in om te handelen naar wat hij weet wat goed is of zoals Douglas, T. 

(2013)
252

 stelt, faalt Collis, A. om “te conformeren met moraliteit”.  

In de terminologie van Frankfurt, H.G. (1971) is er bij Collis sprake van een conflict tussen zijn 

tweede orde verlangen (i.e. het verlangen een bepaald verlangen te hebben of willen dat het 

verlangen zijn wil is. (Frankfurt, H.G. (1971)
253

)) en zijn eerste orde verlangen, in dit geval zijn 

seksuele aantrekking tot kinderen.  

Mijn motivatie om deze casus te bespreken is omdat ze duidelijk de limieten van TME, in termen 

van effectiviteit illustreert enerzijds, anderzijds aantoont dat een “voorafgaand proces” niet altijd 

noodzakelijk is.  

Collis, A. behoeft namelijk helemaal geen voorafgaand proces. Hij weet wat slecht is 

(internalisatie van waarden), hij voelt dat het slecht is (moral emotions). Wat hij niet kan, is 

handelen naar zijn (morele) overtuigingen. Meer nog, zoals uit de zelfrapportering van Collis, A. 

blijkt heeft de traditionele vorm (TME) helemaal geen effect. 

                                                 
252

 Douglas, T. (2013). Enhancing moral conformity and enhancing moral worth. Neuroethics. Doi:10.1007/s12152-

013-9183-y. P1 (het artikel zelf is ongenummerd) 
253

 Frankfurt, H.G. (1971). Freedom of the will and the concept of a person. The Journal of Philosophy. Vol. 68. No. 

1. P10 



De Baets Steven – Moral enhancement  

75 

 

Wat BME voor collis, A. en vele anderen in gelijkaardige positie zou kunnen betekenen is dat 

BME hem in staat zou stellen een “normaal” leven te leiden. Dit zou mogelijk zijn mocht BME-

type interventies er in slagen ofwel het conflict tussen zijn tweede orde en eerste orde verlangens 

te verlichten of helemaal te elimineren, of het individu te incapaciteren van immorele eerste orde 

verlangen te hebben in de eerste plaats
254

.  

“For instance, apart from treating aggression, deep brain stimulation might be used in 

other forms of pathological antisocial behaviour or violence (including sexual assaulters 

and paedophiles) when education and rehabilitation programmes or other treatments fail.” 

(Fumagalli, M., Priori, A. (2012)
255

 P2017). 

Er moet opgemerkt worden dat niet iedereen het eens zal zijn of er hier nog sprake is van moral 

enhancement. Zo stellen bijvoorbeeld Horstkötter, D., Berghmans, R., de Wert, G. (2012): 

[…] if there is a health problem, medical treatment is the reasonable reaction, while 

enhancement, either moral of otherwise, does not arise.” (Horstkötter, D., et al. (2012)
256

 

P27) 

Dit is één argument, andere argumenten zijn:  

a) De interventie had geen effect op de morele emoties.  

b) De interventie had geen effect op de morele overtuigingen.  

c) De werking (effecten) van de interventie staat buiten de bewuste controle van het 

individu. 

c) BME en ethische theorieën die de sociale context in rekening brengen 

“Society is a human product. Society is an objective reality. Man is a social product.” (Berger, 

P.L., Luckmann, T. (1991)
257

 P79) 
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De wijze waarop het BME debat momenteel wordt gevoerd is met een opvallende klemtoon op 

de biologische constituenten van de menselijke moraal (Cf. particularisten). Vragen zoals; Wat 

kunnen we verbeteren? en is die verbetering “goed”, staan hierbij centraal. Echter, even 

opvallend als de aandacht die men schenkt aan de biologie, is de afwezigheid van aandacht voor 

de sociale context.  

Morele flexibiliteit 

 “A very fundamental problem, which has not been much discussed in the literature on 

moral enhancement, is that the sorts of traits or dispositions that seem to lead to 

wickedness or immorality are also the very same ones required not only for virtue but for 

any sort of moral life at all.” (Harris, J. (2011)
258

 P104). 

Afwezig in het discours van particularisten (Cf. de 5 assumpties van Douglas, T. (2008)
259

) is 

aandacht voor de, wat men kan noemen, ‘meerlagigheid’ van sociale identiteit. Hiermee wordt de 

idee bedoeld dat een individu meerdere sociale statuten bestrijkt in de samenleving.  

De verzameling van sociale statuten wordt binnen de sociologie aangeduid als een status-set 

(Merton, R.K (1996)
260

). Zo kan een individu bijvoorbeeld het statuut hebben van arts-, docent-, 

moeder- of dochter. Elk sociaal statuut bevat op haar beurt een, wat men aanduidt als, role-set 

(Merton, R.K (1996)
261

). Zo is de arts bijvoorbeeld niet enkel een arts, maar ook een collega of 

een bestuurslid (rollen binnen diezelfde status).  

Relevant voor het BME debat is dat elke status, als ook de verwante role-set, andere 

verwachtingen opleggen aan het individu, zodoende een morele flexibiliteit van het individu 

vereisen.  

De empathie die een moeder heeft voor haar kind, is niet de empathie die men wil dat de arts 

heeft voor zijn patiënt. Teveel empathie zou de arts kunnen weerhouden de risicovolle operatie 

naar behoren te kunnen uitvoeren. Zo ook verwachten we bijvoorbeeld dat een leider (president, 

keizer of koning) in staat is, wanneer nodig, het besluit te nemen om bijvoorbeeld terreurgroepen 

te bestrijden met geweld. We verwachten dat onze leiders, met al te weinig empathie, deze 
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beslissing zullen kunnen nemen. Diezelfde leiders waarvan hun partner, vrienden en kinderen net 

wel verwachten dat ze, eenmaal thuis, empatisch zijn.  

Niet elke oorlog wordt gewonnen met een hongerstaking 

De noodzaak aan morele flexibiliteit van het individu wordt door BME genegeerd, daar de 

interventies, in tegenstelling tot TME, niet contextgebonden zijn. Zo kan de ‘counter-moral-

emotion’ “geweld” (Cf. Douglas, T.) afhankelijk van de situatie net wel the pro-moral-emotion 

zijn. Algemeen geformuleerd illustreert de status-set en role-set dat het individu een zekere 

morele flexibiliteit moet hebben, d.w.z. dat het individu in staat moet zijn zich moreel aan te 

passen aan de situatie. Deze capaciteit (morele flexibiliteit) dreigt in het gedrang te komen door 

BME. 

Morele inhoud 

Verder merkt Jotterand, F. (2011) een belangrijk hiaat in het ME debat op: 

“[…] moral enhancement envisions a world in which individual moral capacities will be 

enhanced and controlled but says nothing about the nature/content of morality. (Jotterand, 

F. (2011)
262

 p4) 

“While the manipulation of moral emotions might change the behavior of an individual, 

it does not provide any content, for example, norms or values to guide one’s behavioral 

response” (Jotterand, F. (2011)
263

 P6) 

Jotterand, F.’s kritiek op het debat duidt het belang aan van een sociale contextualisering. 

Manipulatie van morele capaciteiten moet vergezeld gaan met een discussie omtrent de inhoud 

van moraliteit - wat het precies maakt dat BME nodig is. 

Tussenbesluit – Hoofdstuk 2: Is BME mogelijk? 

Deel 1 
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In het eerste deel werd aangetoond dat de mogelijkheid van BME (de waarheidsvoorwaarde) 

uiteenvalt in enerzijds de wetenschappelijke plausibiliteit, anderzijds de moreel filosofische 

mogelijkheid. De achterliggende idee zijnde:  

“Dat men bijvoorbeeld in staat is bepaalde emoties te manipuleren is één zaak, of die 

manipulaties kunnen doorgaan als een moral enhancement, is een andere zaak.” (De 

Baets, S. (2014)
264

). 

Deel 2 

In het tweede deel werd een onderscheid gemaakt tussen twee soorten moreel filosofisch 

gemotiveerde bedenkingen, namelijk; een moreel relativistisch gemotiveerde- enerzijds, een 

holistisch
265

 gemotiveerde bedenking anderzijds. 

Vervolgens werd de moreel relativistisch gemotiveerde verwerping van het BME-project 

geïllustreerd en ontkracht. Er werd aangetoond dat het bestaan van verschillende opvattingen 

omtrent de inhoud en betekenis van moraliteit een debat over BME niet hoeft uit te sluiten. En 

werd er besloten dat wie de mogelijkheid van BME wil weerleggen, zich dus best zal beroepen 

op een ander argument dan enkel het bestaan van verschillen in opvattingen. Daarnaast werd het 

contextueel moreel universalisme als alternatief kader voorgesteld, zodoende een rationeel debat, 

met respect voor een moreel pluralistische samenleving, mogelijk te maken. 

Deel 3 

In het derde deel, na de weerlegging van het moreel relativisme in het algemeen en de moreel 

relativistisch gemotiveerde argumentatie in het bijzonder, werden twee filosofische benaderingen 

in het debat geïdentificeerd (de holistische en de particularistische) en vergeleken. Uit deze 

vergelijking bleek dat holisten strengere criteria hanteren dan particularisten, wat zich ook toont 

in de kritische houding die holisten aannemen ten aanzien van BME. Ter verduidelijking van de 

particularistische benadering werden, respectievelijk; Shook, J.R. en Persson, I. & Savulescu, J. 

kritisch besproken.  
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Deel 4 

In het vierde deel werd een reflectie gemaakt op BME in relatie tot ethisch theoretische 

compatibiliteit, in het bijzonder: a) niet-natuurlijke eigenschap van moreel agentschap, b) 

moraliteit als proces en c) moraliteit in een sociale context.  

a) niet-natuurlijke eigenschap van moreel agentschap 

Hierbij werd aangetoond dat de inherent causale structuur van BME
266

 een spanning zet op de 

notie van het bestaan van een vrije wil/de autonomie van de mens. Naast de filosofische- werd 

hoofdzakelijk de aandacht gericht op de praktische implicatie daarvan. Er werd aangetoond dat 

ofwel een ontkenning van het bestaan van een vrije wil, ofwel een onderwaardering van de 

intrinsieke waarde van de vrije wil/autonomie van de mens (bijvoorbeeld door middel van een 

consequentialistische retoriek), nefaste implicaties heeft voor het BME debat. In het bijzonder 

werd aangetoond dat daardoor de grens tussen BME en gedragsmanipulatie (m.i. een 

noodzakelijke grens) in het gedrang komt. 

b) moraliteit als proces  

Hierbij werd stilgestaan bij de vraag of moraliteit altijd een (voorafgaand) proces vergt. Steunend 

op de analyse van Douglas, T. (2013)
267

 werd er aangetoond dat het klassieke criterium “moeite” 

ontoereikend is om te argumenteren in het belang van een moreel proces. In plaats daarvan 

werden twee andere argumenten naar voren gebracht (gemotiveerd vanuit de noodzaak om BME 

en gedragsmanipulatie van elkaar te onderscheiden), namelijk; 1. Dat BME geïnduceerde 

handelingen niet origineren uit het individu en 2. Dat de BME geïnduceerde gedragingen geen 

uitdraging is van door het individu geïnternaliseerde waarden. 

Met erkenning voor het algemene belang van deze criteria werd weliswaar een mogelijke 

uitzondering besproken, in het bijzonder, psychopathologische gevallen van akrasia zoals 

geïllustreerd door middel van de casus Aaron Collis.  
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c) moraliteit in een sociale context 

Hierbij werd stilgestaan bij een lacune in het huidige BME debat, namelijk de aandacht voor het 

sociale aspect van de menselijke moraal. Met behulp van het conceptuele schema van Merton, 

R.K (1996/1957)268 (i.e. status-set en role-set), werd de, wat ik aanduidde als, meerlagigheid 

van de sociale identiteit van het individu aangetoond, zodoende de nood van een capaciteit tot 

morele flexibiliteit (die door bepaalde concepties van BME in het gedrang dreigt te komen). 

Tot slot werd verdedigd dat een discussie rond morele capaciteiten steeds gepaard moet gaan met 

een discussie over de morele inhoud, daar deze laatste de normen en waarden voorzien die het 

handelen van een individu begeleiden (Jotterand, F. (2011)
269

). 
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Hoofdstuk 3 – Reflectie op het discours en maatschappelijke implicaties 

“As I move from one reality to another, I experience the transition as a kind of shock. This 

shock is to be understood as caused by the shift in attentiveness that the transition entails. 

Waking up from a dream illustrates this shift most simply. Among the multiple realities 

there is one that presents itself as the reality par excellence. This is the reality of everyday 

life.”  

(Berger, P.L., Luckmann, T. (1991)
270

 P35) 

Inleiding 

Er is een perverse troost in de filosofie die ik in geen enkele andere discipline kan vinden: 

“When we leave our closet, and engage in the common affairs of life, its conclusions 

seem to vanish like the phantoms of the night on the appearance of the morning; and ‘tis 

difficult for us to retain even that conviction, which we had attained with difficulty.” 

(Hume, D. (1817)
271

 P154). 

In het voorwoord van deze thesis omschreef ik nogal poëtisch de twee maatstaven waaraan ik 

meen dat elke waarheid hoort gemeten te worden. De eerste werd omschreven als het moment 

waar de fantasie de rigoureuze wetten van het denken ontmoet, de tweede als het moment waar 

de besluiten de leefwereld ontmoeten. De perverse troost van de filosofie, zoals ik het omschrijf, 

is de notie die onder filosofen lijkt te bestaan dat men de besluiten aan het eind van de dag naast 

zich kunnen neerleggen. Mijn mening is dat wie in alle ernst een moreel nihilisme, het niet 

bestaan van een vrije wil, of in de context van deze thesis, gedragsmanipulatie als BME wil 

verdedigen, bereid moet zijn te leven naar de overtuigingen die men verdedigt.  

Het hiaat in het BME debat is de afwezigheid van reflectie op de maatschappelijke implicaties. 

BME staat in eerste instantie voor een beleid, en het is op die manier dat er ook moet over 

nagedacht worden. 

Wat volgt is een aanzet, of beter, een duiding van enkele aspecten die m.i. aandacht vragen.  
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Dit hoofdstuk vangt aan met een reflectie op het naturalistische- en ‘op het individu gerichte’ 

discours van BME, zodoende de gevaren en gebreken ervan aan te duiden. 

Vervolgens wordt ingegaan op maatschappelijke relevante (kritische) vragen die onvoldoende 

belicht worden in het debat.  

Het discours van BME 

“Rethoric is not just shaped by, but shapes, reality.” (Radin, M.J. (1987)
272

 P1870)  

Naturalisme en fysicalisme 

Het is onmiskenbaar dat BME een naturalistisch discours omtrent moraliteit hanteert, daar 

moreel-zijn voorgesteld wordt in het verlengde van fundamenteel biologische constituenten. 

BME stoelt immers op de vooronderstelling dat er een causale relatie bestaat tussen een fysische 

toestand (genen/hersenen) en een moreel fenotype.  

Omdat, binnen dit discours, het (im)moreel oordelen of handelen van een individu voorgesteld 

wordt als een gevolg van - ‘het al dan niet beschikken over de juiste genen’ of ‘het al dan niet 

correct functioneren van de hersenen’ bestaat, zoals reeds opgemerkt, het gevaar dat elke vorm 

van deviant gedrag voorgesteld wordt als een pathologie; i.e. een anomalie of defect van de genen 

en/of werking van de hersenen.  

Verder kan men ook postuleren, met verwijzing naar het onderzoek van Vohs, K.D., Schooler, 

J.W. (2008)
273

 en Baumeister, R.F., et al. (2009)
274

, dat een retoriek waarbij de autonomie van het 

individu gedevalueerd wordt (i.e. door ontkenning van het bestaan van een vrije wil of door 

beklemtoning van de causale relatie tussen genen/hersenen en handelen) negatieve gevolgen kan 

hebben op het morele oordelen en (pro-sociale) handelen van het individu.  
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Klemtoon op de rol van het individu 

In het discours van BME, in het bijzonder door particularistische
275

 auteurs zoals Degrazia, D. 

(2013)
276

, Douglas, T. (2008)
277

, Walker, M. (2010)
278

 en Persson, I., Savulescu, J. (2008)
279

, 

wordt er een nadrukkelijke klemtoon gelegd op de rol van het individu en diens ‘morele 

defecten’. Dergelijk discours kan de idee opwekken dat ‘al het slechte in de wereld’ (Cf. Walker, 

M.) het gevolg is van individuen. Echter, zoals Wasserman, D. (2013)
280

 opmerkt:  

“We tend to exaggerate the role of individual moral defects in causing grave harms and 

underestimate the role of defective institutions.” (Wasserman, D. (2013)
281

). 

In wat volgt zullen de gebreken en gevaren van dergelijk discours kort worden toegelicht.  

In het artikel ‘Social structure and anomie’ en het boek ‘social theory and social structure’ 

beklemtoont Merton, R.K. de rol van sociale structuren in de verklaring van deviant gedrag. 

Hierbij wordt deviant (antisociaal) gedrag niet verklaard in termen van het individu maar als een 

gevolg van een manke verhouding tussen het culturele- en het sociale systeem. Het culturele 

systeem is bepalend voor de geïnternaliseerde cultureel gedefinieerde waarden, doelen en 

interesses van het individu enerzijds, als ook de maatschappelijk aanvaarde manieren om deze te 

bereiken anderzijds (Merton, R.K. (1968)
282

). Het sociale systeem bestaat uit structuren die de 

middelen voorzien opdat het individu deze aspiraties zou kunnen realiseren (Vincke, J. 

(2007)
283

).  

Over wanneer het culturele systeem in manke verhouding staat tot het sociale systeem schrijft 

Merton, R.K. (1938):
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“The cultural demands made on persons in this situation are incompatible. On the one 

hand, they are asked to orient their conduct toward the prospect of accumulating wealth 

and on the other, they are largely denied effective opportunities to do so institutionally.” 

(Merton, R.K. (1938)
284

 P679). 

“It is only when a system of cultural values extols, virtually above all else, certain 

common symbols of success for the population at large while its social structure 

rigorously restricts or completely eliminates access to approved modes of acquiring these 

symbols for a considerable part of the same population, that antisocial behavior ensues 

on a considerable scale.” (Merton, R.K. (1938)
285

 P680). 

Zoals blijkt, verklaart Merton, R.K. antisociaal gedrag niet op het niveau van het individu, maar 

op een breder, sociaal niveau waarbij het falen van de sociale structuur centraal staat (i.e. in de 

voorziening van middelen die individuen in staat stellen de culturele eisen op maatschappelijk 

acceptabele wijze te realiseren).  

Wat de analyse van Merton, R.K. leert, en relevant is voor het BME debat is dat het individu niet 

als geïsoleerd van het sociale systeem kan beschouwd worden; meer nog, dat maatschappelijke 

problemen niet louter kunnen verklaard, laat staan opgelost worden op het niveau van het 

individu (zelfs niet deviant gedrag) zoals het discours van BME suggereert.  

Door een klemtoon te leggen op het individu ondermijnt het discours van BME de rol van 

ondermeer politieke en economische instituties als oorzaak en in standhouding van 

maatschappelijke en globale problemen (Cf. (Pogge, T.W. (2008)
286

).  

Dit discours wekt namelijk de misleidende idee op dat kwesties; zoals geweld, racisme (Cf. 

Douglas, T.), genocide (Walker, M. (2010) P95), oorlog, wereldarmoede of vervuiling, (Cf. 

Persson en Savulescu (2012)
287

) omdat er individuele actoren betrokken zijn, ze ook op het 

niveau van het individu kunnen worden verklaard en worden opgelost (i.e. met behulp van BME). 

Echter, zoals Zarpentine, C. (2013) stelt:  
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“[…] there are institutional solutions to such problems that are already available and more 

likely to be effective.” (Zarpentine, C. (2013)
288

 P150). 

Daar een uitwerking van deze problematiek buiten het bereik van deze thesis ligt beperk ik mij 

hier tot een korte samenvatting. 

Samengevat kunnen we stellen dat; Doordat BME exclusief de klemtoon legt op het individu: 

a. Men kritieken ondermijnt op defecte sociale- politieke- of economische instituties. 

b. Men de rol negeert van sociale structuren waarlangs onze handelingen 

plaatsvinden. 

c. Men de invloed negeert van culturele waarden en normen op het individu (i.e. 

“moral content” Cf. Jotterand, F.) 

Verder zou de implementatie van (bepaalde concepties van) BME
289

, zonder aandacht voor de 

problemen op het niveau van het culturele- en sociale systeem, eerder leiden tot een 

psychologische incapacitatie van het individu dan oplossingen voor morele problemen.  

Zo kunnen concepties van BME, waarbij de morele verbetering van het individu mogelijk geacht 

wordt door de verbetering van één enkele morele constituent (Cf. Shook (2012)
290

), leiden tot wat 

Kabasenche, W.P. (2012)
291

 beschrijft als, ‘een soort van verlamming’:  

“But what if heightened moral appreciation, in the absence of stronger moral decision 

making or of an increased capacity to act rightly, leads to a kind of paralysis? This 

partially enhanced agent will be overwhelmed by a greater amount of moral stimuli but 

without the the ability to reason well in the face of the stimuli or without the will power to 
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act on what this person now experiences as a legitimate concern.” (Kabasenche, W.P. 

(2012)
292

 P19). 

Als laatste kan men er ook op wijzen dat BME de problemen die, (grotendeels) inherent zijn aan 

het sociaal-, politiek- of economisch systeem niet oplost maar negeert door de 

verantwoordelijkheid voor die problemen af te schuiven op het individu
293

.  

Een individu verantwoordelijk houden voor wereldarmoede of antropogene klimaatsverandering 

terwijl het politieke en economische systeem deze in de hand werken is ronduit absurd. Dit is als 

de migrant verwijten dat hij zich niet integreert in de samenleving, in een samenleving die de 

migrant niet van de mogelijkheden en middelen voorziet zich te integreren in de eerste plaats; en 

als “oplossing”, in lijn met de retoriek van BME, voorstellen dat we de migrant zijn motivatie 

moeten ‘enhancen’.  

Als toevoeging aan Kabasenche, W.P. (2012) kunnen we stellen dat; Zelfs al zouden alle 

relevante morele constituenten van het individu verbeterd zijn, dan nog zou het individu, in de 

afwezigheid van een verbeterd sociaal-, politiek- en economisch systeem, “verlamd zijn”.  

Tot slot, zoals de cognitieve- en motivationele processen van identiteits- en sociale 

identiteitstheorie aantonen (respectievelijk; zelfverificatie en depersonalisatie), is het morele 

handelen evenzeer een functie van de sociale structuur als van het individu: 

“Both identification with a social category and role behavior refer to and reaffirm social 

structural arrangements. People know the structural categories and relationships, and act 

in accordance with that knowledge. When we identify with the social categories that 

structure society, and when we behave according to the expectations tied to our 

identification, we are acting in the context of, referring to, and reaffirming social 

structure.”  (Stets, J.E., Burke, P.J. (2000)
294

 P232).  

                                                 
292

 Kabasenche, W.P. (2012). Moral enhancement worth having: thinking holistically. AJOB neuroscience. Vol. 3. 

No. 4. 
293

 Een duidelijk voorbeeld van deze retoriek kan men terugvinden in het boek: “Unfit for the future - The need for 

moral enhancement” 
294

 Stets, J.E., Burke, P.J. (2000). Identity theory and social identity theory. Social psychology quarterly. Vol. 63. No. 

3. P232 



De Baets Steven – Moral enhancement  

87 

 

Maatschappelijk relevante bedenkingen 

Hoewel discussie omtrent BME, zoals geïllustreerd in hoofdstuk 1, vrij abstract lijkt, staat BME 

wel voor een zeer concreet beleid: mensen moreler maken door middel van biomedische 

interventies (manipulatie van de menselijke biologie zoals de hersenen en/of de genen). 

Wat volgt is een weergave van enkele voorname thematieken die aandacht vragen.  

Gezondheidsrisico en persoonlijkheid 

Is het gebruik van het middel moreel verantwoord? 

In deze thesis werd de term ‘BME-type interventies’ gebruikt als algemeen begrip om een 

veelheid van middelen aan te duiden zoals; psychofarmaca, neurale implantaten, transcraniële 

magnetische stimulatie, genetische modificatie, etc. 

Terwijl de ene interventie relatief weinig ingrijpend is (i.e. een pil nemen of aan een flesje 

snuiven (oxytocine)), zijn andere veel invasiever en potentieel ook permanent (i.e. neurale 

implantaten). Het is zozeer de vraag of het gebruik van die middelen zelf wel moreel verantwoord 

is. Gegeven de aard van die interventies in relatie tot hun beoogde effecten zijn er ook risico’s 

aan verbonden. Het gaat immers om het beïnvloeden van het meest delicate orgaan in het 

lichaam. Een minimum van (net als voor alle andere middelen of ingrepen) aandacht voor de 

gezondheidsgevaren van BME-type interventies is dan ook noodzakelijk. Het lijkt me weinig 

realistisch, zoals enkel auteurs in het debat lijken te doen, te vooronderstellen dat die interventies 

ooit mogelijk zullen zijn zonder dat er een reëel risico aan verbonden is. 

Naast de standaard vragen over gezondheidsrisico’s, brengen BME-type interventies ook de 

vraag met zich mee in welke mate zij de persoonlijkheid van het individu beïnvloeden. Tot slot 

worden de effecten van de interventies gereflecteerd in het morele handelen (incl. denken) van 

het individu, wat naar mijn opvatting een reflectie is van de persoonlijkheid.  

Immorele norm 

Wiens morele standaard? 
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Zoals in voorgaande hoofdstukken duidelijk werd is dat wat men moreel noemt voor interpretatie 

vatbaar: Het feit dat het begrip ‘moreel’ in de term ‘BME’ voorkomt, maakt het daarom niet 

noodzakelijk ‘moreel’.  

Het begrip moreel is te vaag om er uit te kunnen afleiden wat er precies mee bedoeld wordt. Wat 

zijn immers ‘morele mensen’?  Het is niet ondenkbaar dat een dictator morele mensen opvat als 

‘gehoorzame mensen’. Behoedzaamheid voor dergelijke interpretaties is dan ook een must. 

Zoals aangetoond in hoofdstuk 1 is de normatieve geladenheid van BME onvermijdbaar, wat 

betekent dat we ons altijd zullen moeten beroepen op een ‘norm’ – een niet objectieve standaard 

voor de bepaling van enerzijds het ideaal (het doel van BME), anderzijds de categorisatie van 

mensen op een morele bell curve. 

Reflectie op de inhoud van die norm, ongeacht de ogenschijnlijke objectiviteit, is noodzakelijk. 

Immers, zoals de geschiedenis van eugenetische projecten ons leerde, kan de norm van wat men 

moreel beschouwt desastreuze gevolgen hebben voor de mensheid. Een scepticisme ten opzichte 

van het doel en de normen is geboden.  

Misbruik van kennis 

Het inzicht die studies naar de biologische constituenten van moraliteit meebrengt is als een 

tweesnijdend zwaard; men kan het gebruiken voor goed, maar ook voor slecht. Het goede dat dit 

kan voortbrengen is talrijk, denk bijvoorbeeld aan effectievere therapieën (Cf. Casus Aaron 

Collis hoofdstuk 2) of gepersonaliseerde leermethoden (Zarpentine, C. (2013)
295

).  

Maar het slechte dat dit kan voortbrengen is eveneens talrijk. Het is niet ondenkbaar dat de 

inzichten kunnen worden aangewend als wapen. In de meest extreme vorm ter onderdrukking van 

een hele populatie, bijvoorbeeld door het toedienen van hormonen via waterlopen. In een minder 

extreme vorm zou het onderzoek naar BME middelen kunnen opleveren die bijvoorbeeld agenten 

of verplegers gebruiken tegen gewelddadige individuen (i.p.v. traangas of verdovingsmiddelen). 

Onderzoek naar de biologische constituenten van moraliteit zoals empathie of, meer algemeen, de 

rol en werking van emoties hebben potentieel veel bredere toepassingen dan enkel binnen het 

domein van moraliteit.  
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Gedachte-experiment: van medicatie tot efficiënte moordenaars 

Laten we vooronderstellen dat de inzichten van deze onderzoeken bruikbaar zijn voor de 

behandeling van psychologisch getraumatiseerde individuen. Bijvoorbeeld ter behandeling van 

individuen getroffen door het post traumatisch stress syndroom (PTSD). 

Laten we, louter in functie van het gedachte-experiment, verder vooronderstellen dat de middelen 

ter behandeling van PTSD hun effect hebben doordat zij de angst en het empatisch vermogen van 

het individu verlagen.  

Het gevaar bestaat dat deze middelen ook buiten de medische context gebruikt worden. Het is 

zozeer de vraag wat een verlaagde angst en empatisch vermogen met een niet getraumatiseerd 

individu zouden doen. Het is niet zo ondenkbaar, zeker niet binnen de gruwelijke context van een 

oorlog, dat soldaten naar dergelijke middelen zullen grijpen om hun taken beter te kunnen 

uitoefenen. (Cf. Project MK-ULTRA
296

; LSD
297

)
298

. 

Begrijpen hoe we iemand moreler kunnen maken, betekent ook begrijpen hoe we iemand minder 

moreel kunnen maken. 

Takenpakket van de arts 

De opmars van enhancement dwingt tot bezinning over de grenzen van het medisch domein 

(Bood, A. (2003)
299

 P84). Een NMD definiëring van BME (als therapie) heeft zowel betrekking 

op het takenpakket van de arts, als de perceptie van bepaalde medische middelen of procedures.  

Therapie 

Een grensbepaling (wanneer valt BME binnen het medische domein?) heeft een niet te 

onderschatten impact op de sociale perceptie: Enerzijds voor de perceptie van het middel of de 

procedure zelf (de ene keer als overbodig, de andere keer als noodzakelijk), anderzijds op de 

perceptie van het individu die BME ondergaat (als patiënt of misbruiker).  
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Verder heeft de grensbepaling ook een zeer praktische implicatie. Hoewel niet alle auteurs 

rekening houden met het onderscheid tussen enhancement en therapie merkt Colleton, L. (2008) 

terecht op:  

“Scientists may not recognize this line, but insurance companies do. They pay for some 

procedures. They do not pay for others.” (Colleton, L. (2008)
300

) 

De relevante vraag onder beschouwing: wanneer is BME noodzakelijk, wanneer is het 

overbodig? 

Het fenomeen van middelenmisbruik  

Het gebruik van performance enhancers in de sportwereld heeft een voorgeschiedenis die men 

zelfs kan terug traceren tot het antieke Griekenland
301

. Terwijl de antiek Griekse atleten bepaalde 

diëten en stimulerende brouwsels dronken
302

 gebruiken moderne atleten zoals Lance 

Armstrong
303

 erytropoëtine (EPO).  

Performance enhancers zijn echter niet de enige vorm van enhancers die er vandaag op de markt 

zijn. Een ander bekende enhancer is de zogenaamde cognitive enhancer ook wel bekend als smart 

drugs. De belofte van een beter geheugen en een verhoogde concentratie maakt deze soort 

enhancers dan ook aantrekkelijk onder studenten. Een populaire keuze is mythylfenidaat, beter 

bekend onder de merknaam Rilatine. De globale media aandacht
304,305,306,307

 en diverse 

wetenschappelijke onderzoeken  (Cf. Dietz, P., et al. (2013)
308

, McCabe, E., et al. (2005)
309

) 

getuigen dan ook van de wijdverspreidheid van het fenomeen.  
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Zoals deze enhancers getuigen is het niet ondenkbaar dat BME in de toekomst het lijstje zal 

vervolledigen. Denk bijvoorbeeld aan oxytocine als performance enhancer bij teamsporten 

(Pepping, G.J., Timmermans, E.J. (2012)
310

) of misschien wel als love-drug voor koppels
311

.  

Wanneer een onderscheid gemaakt wordt tussen geneesmiddel en enhancer ontstaat de nood aan 

duidelijke omlijning van legitiem gebruik, o.a. door middel van een wetgeving (zoals voor 

doping (zie Staatsblad 2013036123)
312

).  

Aansprakelijkheid 

Een kwestie van biologie? 

Het debat rond BME als therapie heeft ook een relevante impact op de perceptie van criminelen, 

in het bijzonder op de notie van aansprakelijkheid bij criminelen waarbij neurologische 

anomalieën werden vastgesteld (Cf. ‘Brian Dugan case’
313,314

 of ‘John McCluskey case’
315

).  

“Ruling that criminals whose abnormal moral behaviour depends on biological anomalies 

cannot be held fully responsible for their criminal actions, […]” (Fumagalli, M., Priori, A. 

(2012)
316

 P12). 
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Algemeen besluit – Moral enhancement: Designer ethiek 

In het eerste hoofdstuk werd, als bij wijze van inleiding, een kritisch overzicht geboden van het 

(huidige) moral enhancement debat. Er werd stilgestaan bij de conceptuele problemen in het 

debat, in het bijzonder de ambiguïteit van het samengestelde begrip moral enhancement 

enerzijds, de betekenis van de afzonderlijke begrippen moral en enhancement anderzijds. Hierbij 

werd aangetoond dat de conceptuele ambiguïteit (al dan niet bewust) gehanteerd wordt als 

argumentatiestrategie, met tot gevolg een obfuscatie van moreel relevante vraagstukken.  

Als antwoord hierop, in functie van een helder debat, werden de begrippen TME en BME van 

elkaar onderscheiden en werd voorgesteld dat elke auteur minimaal verduidelijkt welke de begin- 

en eindcondities onder beschouwing zijn. 

Daarnaast werd, door middel van een uiteenzetting van (mogelijke) posities omtrent de 

effectiviteit van BME-type interventies, de noodzakelijke vragen voor de concretisering van het 

BME-project geëxpliciteerd, zodoende aangetoond dat de normatieve geladenheid van het debat 

onvermijdelijk is. 

In het tweede hoofdstuk werd ingegaan op de vraag ‘Is BME mogelijk?’. Eerst werden twee 

waarheidsvoorwaarden van BME onderscheiden, namelijk, de wetenschappelijke plausibiliteit 

enerzijds, de moreel filosofische mogelijkheid anderzijds. Vervolgens werd (enkel) de moreel 

filosofische mogelijkheid van het BME-project besproken. Er werd aangetoond dat verschillen in 

opvatting omtrent de inhoud en betekenis van moraliteit een debat rond BME niet hoeft uit te 

sluiten, wel dat er nood is aan een contextgevoelige invulling van moraliteit. In dit verband werd 

het contextueel moreel universalisme van Pogge, T.W. (2008) voorgesteld als mogelijk 

discussiekader. Hierna werden twee posities (holisten en particularisten) of beter, benaderingen, 

in het debat geïdentificeerd en vergeleken. Na een kritische bespreking van de particularistische 

benaderingen van Shook, J.R. en Persson, I., Savulescu, J. werd tot slot ingegaan op de ethisch 

theoretische implicaties van BME relevant voor de holistische benadering. In het bijzonder, de 

notie van een vrije wil, de idee van moreel-zijn als voorafgegaan door een moeizaam en 

deliberatief proces en het belang van (aandacht voor) de sociale context.  

In het derde hoofdstuk werd tot slot een reflectie gemaakt op het naturalistisch en ‘op het 

individu gerichte’ discours van BME enerzijds, maatschappelijke implicaties van BME als beleid 

anderzijds. Bij de bespreking van het discours van BME werd aangetoond dat we ons moeten 
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behoeden voor a) de pathologisering van elk deviant gedrag, b) de reële impact van de devaluatie 

van vrije wil op het prosociaal handelen, c) het overdreven beklemtonen van de rol van het 

individu en diens morele defecten. Bij de bespreking van BME als beleid werd aangetoond dat 

discussie over BME steeds gepaard moet gaan met aandacht voor de maatschappelijke 

implicaties.  

Toekomstig onderzoek: enkele open vragen 

Wat volgt is een overzicht van enkele open vragen die kunnen dienen ter inspiratie voor verder 

onderzoek. Mijn opzet om deze vragen hier te vermelden is om aan te tonen dat BME (zelfs als 

louter gedachte-experiment), door haar unieke karakter, vele interessante inzichten en vragen 

meebrengt, die ook relevant zijn voor andere domeinen dan de filosofie.  

Neurowetenschappen / genetica / medisch 

 Welke neuronale processen zijn betrokken bij morele capaciteiten? 

 Zijn er specifiek morele netwerken? 

 Welke genen zijn betrokken bij de morele ontwikkeling? 

 Zijn er significante relaties tussen bepaalde (anomalieën van) genen/neuronale processen 

en anti-sociaal gedrag?  

 Is BME als therapie mogelijk? 

 Wat is de relatie tussen de biologische constituenten en de sociale omgeving? 

 Welke middelen en technieken komen in aanmerking voor BME?  

 Wat zijn de risico’s betrokken bij de toepassing van die middelen en technieken? 

Sociale wetenschappen 

 Wat is de invloed van sociale verandering op ons morele kader? 

 In welke mate, en op welke wijze beïnvloedt de sociale structuur de normen en waarden? 

 Wat is de bijdrage van evolutionaire psychologie met betrekking tot de fenomenologie 

van moreel agentschap? 

 Wat is de invloed van enhancement op het medische domein? 

 Welke impact hebben de wetenschappen (psychofarmaca, neuromodulatie, implantaten, 

etc.) op de persoonlijkheid en identiteit van het individu? 
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Filosofie 

 Wat is de zin en onzin van de notie van een vrije wil/autonomie? 

 Wat is het belang van een ‘proces’ in relatie tot morele ontwikkeling? 

 Hoe zou een pragmatische (i.e. voor wetenschappers bruikbare) invulling van moraliteit 

of enhancement er kunnen of moeten uitzien? 

 Welk ethisch kader moet men hanteren voor onderzoek en/of toepassing van BME? 

 Welke onderzoeksmethoden zijn geschikt om de effectiviteit van BME te testen? 

 Op welke wijze kunnen de inzichten die onderzoek naar BME met zich meebrengen 

bijdragen tot de oplossing van persistente problemen zoals antropogene 

klimaatverandering en wereldarmoede? 

Rechten 

 Welke impact hebben neurowetenschappen / genetica op de notie van aansprakelijkheid? 

 Op welke wijze kan het legitiem gebruik van BME-type interventies afgebakend worden? 

Deze vragen tonen aan dat het niet (altijd) enkel gaat om de waarde van het probleem zelf, maar 

ook om de waarde van de oplossingen ontwikkeld door dat probleem.  
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