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Beredenering en ethiek van handelen 
Individuen die handelen, doen dat op basis van expliciete of impliciete uitgangspunten. De 
legitimiteit van de handeling wordt dan ook bepaald door de legitimiteit van de condities. In 
onderstaand schema wordt het door Hegeman1 vermelde basismodel weergegeven: 
 

conditions 
justifier 
policy 

 
Om inzicht te krijgen in de motieven die tot een handeling van een individu geleid hebben, is 
het echter niet voldoende kennis te hebben van de condities. Hiervoor is het noodzakelijk 
inzicht te hebben in de intentionaliteit van de handeling en moet er antwoord gegeven worden 
op de vraag uit welk motief men tot de betreffende handeling gekomen is. Welke leefregels, 
welke waarden en normen zijn als uitgangspunt genomen. 
 
Levensbeschouwing 
Om de keuze van de leefregels, de waarden en normen te verstaan is inzicht in de 
levensbeschouwing van het betreffende individu dan wel van de groep of cultuur waartoe de 
beslisser behoort, noodzakelijk. Met de termen levensbeschouwing, fundamentele oriëntatie 
en werkelijkheidsvisie wordt bedoeld wat in de Duitse literatuur met ‘Weltanschauung’ en in 
de Engelse literatuur met ‘worldview’ aangeduid wordt. 
 
Het woordenboek ‘Filosofie’ vermeldt dat het bij levensbeschouwing om grondovertuigingen 
betreffende de wereld, de mens, God, normen voor het handelen etc. gaat. Wolters2 
omschrijft het begrip levensbeschouwing als: 
 
"Het geheel van iemands fundamentele geloofsopvattingen aangaande de werkelijkheid." 
 
Werkelijkheid verwijst naar al datgene waarop iemands fundamentele geloofsopvattingen 
betrekking kunnen hebben. Wolters gebruikt het woord werkelijkheid in de meest ruime zin, 
zodat het de wereld omvat. Een levensbeschouwing is ook een zaak van geloof. 
Geloofsopvattingen verschillen van gevoelens en opinies, omdat ze een cognitieve pretentie 
bezitten, dat wil zeggen de pretentie van een bepaald soort kennis of weten. Geloof heeft te 
maken met iemands diepste overtuiging. Bij een levensbeschouwing gaat het om een 
fundamentele overtuiging omtrent de werkelijkheid. 
 
Het gaat hierbij om de meest essentiële vragen waarmee een mens geconfronteerd wordt, 
zoals de vraag of er vaste normen voor het menselijk leven zijn. Fundamentele opvattingen 
omtrent de werkelijkheid hebben de neiging een systeem of geheel te vormen. Daarom wordt 
er ook wel van een ‘waardesysteem’ gesproken. Daar iemands levensbeschouwing een gids 
voor zijn leven is, geeft iemands levensbeschouwing in belangrijke mate vorm aan zijn leven. 
Hoewel ook andere factoren zoals psychologische of economische, een rol kunnen spelen bij 
handelen, schakelen deze factoren iemands levensbeschouwing niet uit. Wel is het zo dat als 
iemands handelen niet overeenstemt met zijn geloofsovertuiging hij geneigd zal zijn òf zijn 
handelen òf zijn geloofsovertuiging te veranderen. Wie zo’n conflict niet oplost, kan zijn 
integriteit niet lang bewaren. Hierbij komt de vraag aan de orde wat de beheersende en 
beslissende factor in ons leven is. 
 
Argumentatie 
Bij de besluitvorming, die tot handelingen leidt, speelt de argumentatie een belangrijke rol. Bij 
de oude Grieken werd reeds in drie theorieën aandacht aan argumentatie geschonken, 
namelijk bij de logica, dialectica en de retorica. De dialectica en retorica werden een ‘kunst’ 
genoemd omdat in de dialectica de vaardigheid van het debatteren en in de retorica de 
vaardigheid van het goed en overtuigend spreken uiteengezet werd. 
 

                                                
1 J.H. Hegeman ‘Justifying policy a heuristic’. Amsterdam, 1989. 
2 A.M. Wolters ‘Schepping zonder grenzen’ Amsterdam, 1988. 
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Voorwaarde voor het nadenken over argumentatie is een cultureel klimaat waarin de activiteit 
argumenteren zelf als belangrijk wordt gezien. Voor de zesde eeuw voor Christus hadden de 
Grieken een mythologisch wereldbeeld. De natuur en de maatschappelijke orde werd als een 
van de goden gegeven onveranderlijk systeem gezien. In dit denken was geen ruimte voor 
discussie en dus ook niet voor argumentatie over de natuur en de maatschappelijk orde. In de 
zesde en vijfde eeuw voor Christus worden de eerste pogingen gedaan de 
natuurverschijnselen en het ontstaan van de wereld op een rationele manier te verklaren 
zonder hierbij een beroep op de mythologische goden te doen. 
 
Er ontstonden al snel verschillende verklaringen. Zolang deze verklaringen betrekking hadden 
op het ontstaan van de wereld beïnvloedde dit de dagelijkse gang van zaken niet. Dit ligt 
anders bij meningsverschillen over politiek, religie en moraal. Vooral in de vijfde eeuw voor 
Christus kwamen zaken van direct maatschappelijk belang aan de orde. Zo waren 
bijvoorbeeld sommigen van mening dat de maatschappelijke orde verankerd was in de 
menselijke natuur, anderen stelden dat de maatschappelijke orde het resultaat van afspraken, 
wetten en conventies was. Door dit soort meningsverschillen ging men zich afvragen wat 
eigenlijk een goede mening was en wanneer men kan zeggen dat iets "waar" is. De Griekse 
sofisten zijn de eersten geweest die de vraag stelden wat een goede argumentatie is. De 
theorieën van de klassieke logica, dialectica en retorica zijn door Aristoteles afgerond. 
 
Zijn logische theorie behandelt hij in de Analytica Priora en de Analytica Posteriora. De door 
Aristoteles gebruikte term analytica komt vrijwel overeen met de huidige term logica. De 
dialectica, de leer of theorie van het debat, bespreekt Aristoteles in de Topica en in De 
Sophistica Elenchis. De theorie van het goed en overtuigend spreken behandelt hij in de 
Rhetorica. Aristoteles maakt ook een onderscheid in de mate van zekerheid van kennis, 
inzichten en meningen. Deze kunnen: 

• absoluut zeker en betrouwbaar zijn; 
• algemeen aanvaardbaar of waarschijnlijk zijn; 
• overtuigend zijn voor een bepaald publiek. 

 
Met deze gradaties corresponderen verschillende soorten redeneringen. De redeneringen 
worden onderscheiden naar het doel waarvoor ze gebruikt worden. Apodictische 
redeneringen worden gebruikt als het doel zekere en betrouwbare kennis is. De apodictische 
redenering bevat premissen die onomstotelijk waar of evident zijn. Het resultaat is dat de 
conclusies ook onomstotelijk waar zijn. De mate van zekerheid van de premissen wordt 
overgeheveld naar de conclusie. Deze wijze van redenering wordt vooral toegepast bij het 
apodictisch kennisideaal. Hierbij moet vooral gedacht worden aan wiskundige kennis. 
 
Als de redenering moet dienen om tot algemeen aanvaardbare meningen of standpunten te 
komen, moet gebruik gemaakt worden van dialectische redeneringen. Deze redeneringen 
bevatten premissen die algemeen aanvaard zijn. Hierdoor zijn de conclusies ook alleen 
"algemeen aanvaard". De mate van zekerheid, aanvaardbaarheid of waarschijnlijkheid wordt 
van de premissen overgeheveld naar de conclusie.  
 
Dient de redenering primair om een publiek te overtuigen van een mening of een standpunt, 
dan moet gebruik gemaakt worden van retorische redeneringen. De premissen moeten zo 
gekozen worden dat ze overtuigingskracht voor een bepaald publiek bezitten. Bij de 
retorische redeneringen is het belangrijk dat de stap van premissen naar conclusie ook door 
het publiek aanvaard wordt. Onderstaande tabel geeft de kenmerken van de drie 
redeneringstypen weer: 
 
redenering apodictisch dialectisch retorisch 
kennisdoel zekerheid aanvaardbaarheid overtuigingskracht 
status van premissen onomstotelijk waar aanvaardbaar overtuigend voor publiek 
gevolgtrekking geldig geldig overtuigend voor publiek 
theorie logica dialectica retorica 
 
Voor ons onderzoek is belangrijk dat er voor redeneringen betreffende zekere en betrouwbare 
kennis gebruik gemaakt moet worden van apodictisch redeneren en de formele logica, terwijl 
voor redeneringen betreffende zaken die algemeen aanvaardbaar of waarschijnlijk zijn 
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dialectische redeneren en de dialectica geëigend is. Bij apodictische redeneringen is het 
kennisdoel de zekerheid van de redenering. Bij dialectisch redeneren is het kennisdoel de 
aanvaardbaarheid. Brasz3 onderscheidt bij de besluitvorming, bij handelen, twee 
gedachtenlijnen. De ene is gericht op de houdbaarheid, de andere op de haalbaarheid. Bij de 
houdbaarheid moet gedacht worden aan de mate van aanvaardbaarheid, bij de haalbaarheid 
aan de uitvoerbaarheid van de (technische) handelingen. 
 
Rescher4 die veel onderzoek rond het begrip handelen heeft gedaan, onderscheidt bij de ratio 
van de handeling (waarom deed hij het): 

• de causaliteit (wat veroorzaakt dat hij het deed); 
• de finaliteit (met welke bedoeling deed hij het); 
• de intentionaliteit (uit welk motief deed hij het). 

 
Bij causaliteit betreft het handelingen die buiten de wil of keuze van de actor om veroorzaakt 
zijn. Bij finaliteit gaat het om bedoelingen, bij intentionaliteit gaat het om motieven. De eerste 
twee ratio’s, de causaliteit en de finaliteit, hebben betrekking op de "ratio in action". Bij de 
intentionaliteit gaat het, zoals Hegeman betoogt niet alleen om de "ratio in action" maar ook 
om de ratio "behind action". Het instrumentalisme is volgens Hegeman, als 
probleemoplossingsbenadering niet in staat een verklaring te geven voor de intentionele 
handelingsratio. Hij komt tot de conclusie dat: 
"The instrumentalist perspective is viable, but limited in explaining whether action is covered 
by a rationale. Instrumentalism only requires certain reasons in action."  
 
Bij een instrumentalistische denkwijze is er geen ruimte voor "reasons behind action". Bij 
intentionaliteit, bij "reasons behind actions", gaat het om leefregels. In de literatuur wordt 
onder de term "leefregels" veelal maatstaven, criteria, normen, waarden, standaards 
verstaan. Deze leefregels kunnen in technische en conformatieve regels onderverdeeld 
worden. Technische regels geven leiding aan bepaalde instrumentele gedragingen die 
middelen voor een doel aanwenden. Conformatieve regels normeren symbolische interacties 
tussen mensen. Deze indeling vindt men ook bij Habermas als hij spreekt over 
‘Zweckrationales Handeln’ en ‘Kommunikatives Handeln’5. De technische "regels" worden 
getoetst op de zekerheid van de kennis. Het doel is de wetenschappelijke geldigheid aan te 
geven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de apodictische redeneerwijze en de formele 
logica. Bij toetsing van technische regels is men gericht op waarden zoals efficiency, logische 
consistentie, geldigheid van de plausibiliteit van de argumentatie etc. Het gaat om de 
haalbaarheid van realisatie van een doel in een bepaald tijdsbestek. 
 
Bij toetsing van de conformatieve regels is men gericht op normatieve waarden zoals 
gerechtigheid, algemeen belang, legimiteit etc. Het gaat om het beoordelen van de 
houdbaarheid van een handeling naar een geaccepteerde maatstaf of conditie. De 
conformatieve regels zijn gericht op de principiële aanvaardbaarheid en de normatieve 
houdbaarheid. Hierbij moet de rangorde van de normatieve aspecten in de beschouwing 
betrokken worden. Bij het toepassen van deze "regels" wordt gebruik gemaakt van de 
dialectische redeneerwijze en de dialectica. Het voorgaande kan als volgt weergegeven 
worden: 
 

wetenschappelijke geldigheid 
| 

“regels" gericht op haalbaarheid 
| 

beslissing/handeling 
| 

"regels" gericht op principiële aanvaardbaarheid 
| 

normatieve houdbaarheid 

                                                
3 H.A. Brasz ‘Een kleine methodologie van de bestuurskunde’ Amsterdam 1986. 
4 N. Rescher ‘On the characterization of actions’ Uit: M. Brand e.a. ‘The nature of human action’, 
Glenview 1970.’  
5 O.D. Duintjes ‘Rondom regels: Wijsgerige gedachten omtrent regel-geleid gedrag. Meppel 1977. 
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Ethiek 
Bij normatief handelen is er een relatie tussen het resultaat van een bepaalde beslissing en 
de verantwoordelijkheid van de actor voor een bepaalde beslissing. Hierbij wordt het terrein 
van goed en kwaad betreden. Sinds de oudheid bestaat er literatuur over de problemen van 
goed en kwaad. De Grieken noemden het ‘ethiek’, de Romeinen ‘moraal’. Hoewel ‘ethiek’ en 
‘moraal’ synoniemen kunnen zijn, wordt het woord ‘moraal’ veelal gebruikt als het een oordeel 
over goed of slecht handelen betreft. Ethiek daarentegen heeft betrekking op de nadere 
bezinning op dit oordelen, ongeacht of die nadere bezinning van moraalwetenschappelijke, 
moraal filosofische of moraal kritische aard is. Onder ethiek wordt het denken of spreken over 
de moraal verstaan. Onder moraal wordt het spreken en denken van diegenen, die zelf een 
oordeel over goed en kwaad vellen verstaan. 
 
Ethiek als wetenschappelijke bezinning kan als descriptieve-, als normatieve- en als 
meta-ethiek beoefend worden.  
 
Descriptieve ethiek 
Descriptieve ethiek gaat uit van het ervaringsgegeven dat er in het leven en in de 
samenleving morele verschijnselen zijn die wetenschappelijk beschreven en verklaard 
kunnen worden. Het is haar taak de normen en waarden die voor een bepaald tijdsbestek 
gelden, alsmede hun religieuze, wijsgerige en cultuur historische achtergrond te expliciteren 
en hun praktische betekenis verstaanbaar te maken. Ten opzichte van denkbeelden neemt 
de descriptieve ethiek een neutrale houding in. Zij spreekt zich niet uit over de inhoud van 
menselijke gedragingen. Ze stelt slechts vast dat mensen zich in hun gedragingen richten 
naar bepaalde ethische normen en beginselen. 
 
Normatieve ethiek 
De normatieve ethiek beschrijft niet alleen, maar schrijft ook voor. Normatieve ethiek wil als 
zodanig aangeven wat inhoudelijk goed of kwaad is. Zij meent zelf bepaalde gedragingen en 
handelingen als goed of slecht te kunnen kwalificeren. Binnen de normatieve ethiek kunnen 
een tweetal hoofdstromingen onderscheiden worden, de deontologische- en teleologische 
theorieën.  
 
Deontologisch is afgeleid van het Griekse ‘deoon’, dat plicht of datgene dat gedaan moet 
worden, betekent. Teleologisch is afgeleid van het Griekse ‘telos’ dat doel betekent. Volgens 
de deontologische ethische theorieën moet het antwoord op de vraag of een handeling wel of 
niet ‘goed’ is, gezocht worden in bepaalde eigenschappen van die handeling zelf, 
bijvoorbeeld of ze rechtvaardig is. Volgens de teleologische ethische theorieën ligt het ‘goede’ 
van een daad niet in de handeling zelf, noch in bepaalde eigenschappen ervan, maar in het 
doel dat nagestreefd wordt. Plichtsetiek geeft zicht op de formele, deontologische regels die 
door de beslissers zowel voor hemzelf als voor derden in acht genomen moet worden. Het 
kenmerk van doelethiek is dat zij bij de vaststelling van het ethisch gehalte van handelingen 
een verbinding aanbrengt tussen het ethisch gekwalificeerde ‘goede’ en het niet-ethische 
gekwalificeerde effect waarop de handeling gericht is. Indien je dit of dat doel wil bereiken, 
dan moet je zus of zo handelen. De doelethiek heeft een open en pragmatisch karakter en 
functioneert als stuurmiddel om het doel, het ideaal te bereiken. Het gaat hierbij om een ‘mag-
wel-mits’ toets. De plichtsethiek wordt gekenmerkt door een principiële benadering en wordt 
de vraag gesteld of een handeling voldoet aan bepaalde plichten. Bij plichtsethiek speelt de 
‘mag-niet-tenzij’ toets een rol. Zowel doelen als plichten kunnen aan religieuze-, ethische-, 
culturele-, sociale- en economische waarden gerelateerd worden. Tussen deze waarden 
bestaat een objectieve orde. De materiële waarde ethiek stelt dat die handeling goed is, die 
streeft naar de realisering van een hoger gerangschikte waarde. Bij de waarden-afweging 
moet de hoogste waarde de doorslag geven. In de praktijk vindt er veelal een synthese 
plaats. 
 
Meta-ethiek 
Meta-ethiek beoogt ethische oordelen verstaanbaar te maken. Zij tracht de innerlijke logica 
daarvan na te gaan. Meta-ethiek houdt zich, in tegenstelling tot de descriptieve ethiek niet 
bezig met historische onderzoekingen naar de evaluatie van de zedelijkheidsopvattingen, 
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noch met de beschrijving van de religieuze- en cultuursociologische achtergronden en 
fundamenten daarvan, doch zij volstaat met het nagaan van de kenniswaarde ervan. Ook 
neemt zij, anders dan de normatieve ethiek geen standpunt in ten aanzien van de zedelijke 
norm. Meta-ethiek beoogt alleen morele principes bevattelijk te maken. Zij gaat alleen na 
waarop ethische oordelen kennis theoretisch gegrond zijn. Meta-ethiek is alle onderzoek 
betreffende de betekenis van ethische termen en oordelen, in het bijzonder hun wetenschap-
pelijke status. 
 
Bij morele discussies wordt vaak het morele beginsel van de naastenliefde, in het algemeen 
aangeduid als de ‘gulden regel’, als uitgangspunt genomen. Daarnaast wordt ook de term 
‘rechtvaardigheid’ gebruikt. De term ‘naastenliefde’ wordt veelal toegepast met betrekking tot 
de wijze waarop de actor A zijn belangen afweegt ten opzichte van die van zijn medemensen 
B, C, D etc. Bij ‘rechtvaardigheid’ moet meer gedacht worden aan de wijze waarop de actor 
de belangen van B, C en D onderling afweegt. Het type moraal, waarbij de aandacht op het 
belang van de naaste in verhouding tot het eigen belang gericht is, noemt men datieve 
moraal. Daarnaast wordt er over pluralistische moraal gesproken. Een pluralistische moraal is 
een moraal waarbij de aandacht en energie niet alleen op de datieve maatstaf van 
naastenliefde (c.q. rechtvaardigheid) maar ook nog op andere zaken gericht is. Bij een 
pluralistische moraal kan er een conflict tussen twee soorten gedragsregels ontstaan. Een 
beslissend woord in zulk een conflict zal soms geen eenvoudige zaak zijn.  
 
Moraal en cultuur 
De verschillende typen moraal hebben tot grote verschillen in culturen geleid. In de ‘shame 
culture’ van de oude Grieken, Romeinen en Germanen speelden de nondatieve normen een 
veel grotere rol dan in de hedendaagse westerse ‘guilt culture’. Het begrip ‘guilt’ verwijst naar 
een relatie met degene aan wie men iets schuldig is, ‘shame’ daarentegen alleen naar het 
forum. Dit wil niet zeggen dat bijvoorbeeld bij de Grieken de datieve normen geheel 
ontbraken. Ze kenden goden van recht en rechtvaardigheid en hadden zelfs plaats voor een 
god van de naastenliefde. De morele motieven, ook de datieve, waren bij de Grieken echter 
ingebed in een moreel en religieus polytheïsme, waarin het datieve denken zeker niet zo 
sterk domineerde als in ons hedendaags morele denkklimaat. Door verschillen in 
levensbeschouwing zijn de normatieve leefregels van alle mensen niet gelijk. Iemand kan dan 
ook niet met iedereen alle normatieve leefregels gemeen hebben. In de praktijk moet er 
bovendien rekening mee gehouden worden dat niet alle regels bekend en gebruikt worden. 
 
De bronnen van de westerse zedenleer zijn enerzijds de Tien Geboden en anderzijds de 
plichtenleer van de Stoïcijnen die de deugd als het hoogste en enig goed zagen. Ethiek is 
geen kwestie van vaardigheid, dan lijkt het te veel op handigheid. Het gaat bij ethiek meer om 
wijsheid.  
 
Waarneming en classificatie van ethiek 
De waarneming dat morele verhandelingen een eigen structuur, grammatica en regels 
hebben is één van de meest interessante ontdekkingen van de kennisleer van de wetenschap 
in de laatste jaren geweest. Hare’s6 mening dat morele taal een linguïstiek / conceptuele 
basis heeft, heeft een doorbraak bij de herkenning van de rationele natuur van morele 
redeneringen veroorzaakt. Omdat morele taal een belangrijke functie bij het oplossen van 
problemen heeft, is het noodzakelijk dat de kloof tussen moreel redeneren en probleem-
oplossing verkleind wordt. Volgens Hare zijn alle ingrediënten voor een morality testing 
aanwezig als de taal prescriptief (je behoort te ...) is, waardeoordelend (... omdat het beter is) 
en de redeneerder tracht te veralgemeniseren (... voor iedereen). Hare’s morality testing 
methode kent in zijn meest rudimentaire vorm drie karakteristieken. Deze vormen ook de drie 
stappen van de redenering. Deze stappen zijn: 

• bepaal welk moreel handelingsvoorschrift prescriptief beschreven is (prescriptiviteit); 
• voor iedereen, speciaal in alle gevallen zoals thans voorligt, geldt 

(veralgemenisering); 
• zodat, alle andere alternatieven in overweging nemend, de voor het algemeen belang 

beste beslissing overblijft (priorisering). 
 
                                                
6 R.M. Hare ‘Moral thinking: its levels, method and point.’ Oxford, 1981 
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Uit het model blijkt dat het succes van morality testing van drie principes, prescriptiviteit, 
veralgemenisering en priorisering afhangt. Uitspraken behorende tot de semantische familie 
worden veelal aangeduid als "prescriptieve uitspraken" of kortweg met "prescripties". Het 
omvat een verzameling vogels van verschillende pluimage. Hierbij moet gedacht worden aan 
zaken als bevel, verzoek, raad, recept, gebruiksaanwijzing etc. Opgemerkt wordt dat het 
morele 
taalgebruik slechts onderdeel is van het geheel van prescriptieve taal. Alle prescriptieve 
termen zijn dan ook niet zonder meer morele uitspraken. Ook juridisch taalgebruik en bevelen 
kunnen prescriptief zijn. Bij veralgemenisering moet gedacht worden aan "universal 
prescription". Dit is het abstracte moment in Hare’s systeem van denken. In de "universal 
prescription" worden alle denkbare gevallen onder één beginsel samengebracht. Dit gebeurt 
door twee denkexercities toe te passen: 

• universaliseer de maatregel voor alle soortgelijke gevallen; 
• pas de maatregel op jezelf, als type van de mens, toe. 

 
Universalisering leidt tot het gelijkheidsbeginsel waarbij vals moralisme ontdekt wordt. Bij 
priorisering of "overridingness" hebben we te maken met de uitkomst van het samenspel van 
alle beginselen in hun toepassing op één geval. Tegen een "overriding prescription" kunnen 
geen argumenten meer worden aangevoerd. Niet omdat de overriding prescription zo goed is, 
maar omdat ze per definitie de uiteindelijke is. Wie een nieuw argument aanvoert, loochent 
daarmee de overridingness zelf. Hij heropent de discussie die tot de "overriding presciption" 
moet leiden. Dat kan men natuurlijk altijd doen, zolang de handeling nog niet verricht is. In de 
daad blijkt de actor tot een bepaalde "overriding prescription" te zijn gekomen. Wie iets doet, 
blijkt het te willen om hem daartoe moverende redenen. 
 
Waardering van ethiek 
De moderne westerse technocratische wereldbeschouwing gaat uit van een scheiding tussen 
het sacrale en profane leven. In deze wereldbeschouwing is de rede, de vrijheid van de 
mens, de bepalend factor. Bij het bepalen van doelen of intenties wordt door hen ook met 
leefregels, waarden en normen gerekend, maar op een andere manier. De interpretatie van 
de leefregels, waarden en normen is dan ondergeschikt aan de rede. Het democratisch 
principe en de aanvaardbaarheid spelen hierbij een belangrijke rol. Van Luyk7 merkt op dat er 
in onze cultuur geen gemeenschappelijke laatste ethische instantie meer is. Hij constateert 
dat "wij samen" de uiteindelijke ethische instantie zijn die met elkaar de vraag "willen we dat" 
moeten beantwoorden. Deze zienswijze is tegengesteld aan de levensbeschouwingen die 
hun handelen laten bepalen door sacraal gegeven leefregels, waarden en normen. Ook de 
keuze van de middelen en de alternatieven is niet waardevrij. Op basis van leefregels, 
waarden en normen 
kunnen middelen en alternatieven afgewezen of juist toegevoegd worden. Het onderzoek van 
de prescriptieve morele handelingsfactoren, waarbij het om goed of slecht gaat, wordt 
morality testing (zedelijkheidsbeoordelingen) genoemd. Het onderzoek van de niet-morele 
handelingsfactoren, waarbij het om waar of on-waar gaat, wordt feasibility testing 
(haalbaarheidsbeoordelingen) genoemd. Met behulp van de praktische-redeneer theorie blijkt 
het wel mogelijk te zijn een verklaring te geven van intenties en overwegingen voor het 
handelen, voor zover personen uitspraken doen over dat handelen. Het blijkt echter, vanuit de 
praktische logica, niet mogelijk het gebruik van de redeneringen van de feasibility testing aan 
het gebruik van de morality testing te koppelen. Het verschil tussen feasibility testing en 
morality testing blijkt onder andere uit de tegenoverstelling in onderstaand schema: 
 
feasibility testing morality testing 
zoeken naar waarheid 
doel willen bereiken 
gericht op middelen 
wie doet wat en hoe 
finaal-causaal 
doel rationaliteit 
technisch berekenbaar 

zoeken naar juistheid 
ideaal willen realiseren 
gericht op situatie 
waarom-vraag 
intentioneel 
communicatieve rationaliteit 
filosofisch/levensbeschouwelijk 

                                                
7 H.J.L. v Luijk ‘In het belang van de onderneming. Aantekeningen voor een bedrijfsethiek. Delft, 
1985. 
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Bij feasibility testing gaat het om apodictische redeneringen. De meningen, inzichten en 
kennis verkregen op basis van feasibility testing zijn absoluut zeker en betrouwbaar. Het gaat 
in deze situatie om "waar" of "on-waar" redeneringen, om wat "kan". Er wordt gebruik 
gemaakt van de formele logica. De mate van zekerheid van de premissen wordt door de 
redenering van de premissen overgeheveld naar de conclusie. Bij feasibility testing gaat het 
om het vaststellen of een middel inderdaad tot een doel zal leiden. Het doel staat reeds vast. 
Het gaat vooral om de zekerheid of een behoefte vervuld kan worden. Bij feasibility testing 
gaat het om tembare problemen. De intentionaliteit kan bij feasibility testing impliciet in de 
premissen aanwezig zijn. 
 
Bij morality testing gaat het om dialectische redeneringen. Bij morality testing gaat het om het 
vaststellen of een doel of een handeling aan een norm voldoet, om een ontembaar probleem, 
is de intentionaliteit, de ratio behind action, expliciet. Bij morality testing gaat het om wat 
"mag". De redeneringen bevatten premissen die algemeen aanvaard worden door een 
bepaalde groep. Omdat de premissen alleen maar "aanvaard" worden door een bepaalde 
groep zijn de conclusies ook alleen maar geldig voor deze groep.  
 
Niveaus van toepassing moraal 
Bij het morele denken kunnen, volgens Hegeman, de volgende drie niveaus onderscheiden 
worden: 

• een persoonlijk of intuïtief niveau; 
• een institutioneel of normatief niveau; 
• een structureel of algemeen niveau. 

 
Persoonlijk of intuïtief morele principes zijn alleen geschikt als richtlijn in bekende situaties. 
De regels of handelingsvoorschriften hebben betrekking op een specifieke situatie. 
Persoonlijk moreel denken kan niet tot algemene voorschriften leiden. Persoonlijke of 
intuïtieve morele principes zijn dan ook niet algemeen geformuleerd. Een morele 
argumentatie op het persoonlijke niveau heeft een existentionele of speciale oriëntatie op 
moraliteit. Op het persoonlijk niveau kan de mening van de beslissers door retoriek beïnvloed 
worden. Een zeker gebruik van manipulatieve retorische technieken kan verwacht worden. 
 
Het algemeen of structureel niveau ondersteunt het persoonlijk of intuïtief niveau. De 
algemene morele redenering rechtvaardigt de persoonlijke morele redenering. Speciale 
principes en algemene principes hebben een middel - doel relatie. Het persoonlijk principe is 
ondergeschikt aan het algemene principe zoals de middelen ondergeschikt zijn aan het doel. 
De behoefte aan algemeen of structureel denken ontstaat speciaal in situaties waarin een 
tegenspraak bestaat en in situaties met onvolledige informatie. Het persoonlijk of intuïtief 
niveau is een niveau waar de taal moreel is maar het is een niveau dat niet verder gaat dan 
het individueel subject. Persoonlijk of intuïtief moreel redeneren verwijst meer naar 
persoonlijke dan naar algemene structurele regels en standaards. Morele argumentatie op 
het algemeen of structureel niveau is niet situatie gebonden en heeft een structurele 
oriëntatie op moraliteit. Op dit niveau gaat het om duidelijke uiteenzettingen betreffende de 
priorisering van morele principes.  
 
Algemene of structureel morele argumentaties worden op verschillende terreinen door 
experts gegeven. De introductie van een institutioneel of normatief niveau maakt het mogelijk 
ook een niveau te onderscheiden waarbij, op basis van normen, standaards, wordt 
voorgeschreven waaraan in bepaalde situaties en bij bepaalde handelingen moet worden 
voldaan. Op een institutioneel of normatief niveau wordt er een oordeel gegeven over de 
relevantie van deze waarden, principes en overwegingen binnen een instituut of organisatie. 
[ethische code binnen onderneming, Red] Met andere woorden op het normatief niveau 
vinden er praktische en morele redeneringen plaats, maar niet in de zin dat een "hoger" 
moreel principe van uit een algemeen niveau wordt overgenomen.  
 
Bij morality testing spelen de hiervoor genoemde drie niveaus een belangrijke rol. Op het 
persoonlijk of intuïtief niveau is de aandacht gericht op de middelen en is de kracht van de 
argumenten van de individuele personen belangrijk. Op het institutioneel of normatief niveau 
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is de argumentatie op het veralgemeniseren van het specifieke probleem gericht. Bij 
discussies op het algemeen of structurele niveau staat het doel centraal. 
 
De argumenten hebben bij discussies op het algemeen of structureel niveau een algemeen 
karakter. Hierbij moet ook de onderlinge prioriteit van de algemene of structurele uitspraken 
aan de orde komen. De discussies zijn op dit niveau breed van aard. 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat uitspraken op: 

• het algemene niveau tijdloos zijn. Uitspraken behorende tot deze groep vallen binnen 
een levensbeschouwing (godsdienst); 

• het institutioneel niveau tijd en plaats gebonden zijn. Uitspraken behorende tot deze 
groep vallen binnen een instituut of een organisatie; 

• het persoonlijk niveau persoonsgebonden zijn. Uitspraken behorende tot deze groep 
vallen binnen het persoonlijk referentiekader. 

 
Daar in de huidige westerse samenleving en bij veel discussies over beslissingen in bedrijven 
van een machtsongelijkheid uitgegaan moet worden, speelt bij het praktisch redeneren de 
retoriek een belangrijke rol. Het in de literatuur genoemde ‘impresion management’ moet als 
een exces van dit verschijnsel gezien worden en komt vooral voor als de discussie tot het 
persoonlijk of intuïtief niveau beperkt blijft. Daarom is het belangrijk dat op het juiste niveau 
en met de juiste redeneerwijze gediscussieerd wordt. 
 
 

Deze bijlage is een ingekorte samenvatting uit hoofdstuk 2 van:  
Arie van der Rijst. Ander Ondernemerschap; enige beschouwingen over de relatie 
cultuur, ondernemerschap en ondernemingsfinanciering. 1994. ISBN 9090069046  
Redactionele opmerking: De meeste voetnoten zijn verwijderd en de Tussenkopjes 
behoren niet tot de originele tekst. 
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