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Voorwoord

In dit boek over ethische keuzes staan vaak concrete kwesties beschreven, met 
daarbij verschillende opties voor het handelen. De student krijgt dan verschil-
lende uitgangspunten voorgelegd bij een handeling. Bijvoorbeeld: wil je hier 
alleen handelen voor je eigen voordeel, of wil je handelen in het belang van 
andere mensen en jou samen? Gegeven de keuze die een student hierin zelf 
maakt, kunnen we hem over bepaalde mogelijkheden adviseren en hem prik-
kelen daar kritisch over na te denken. We spreken geen oordeel uit over het 
uitgangspunt dat de student kiest. Wel hopen we dat een student beter leert 
te begrijpen hoe hij zelf denkt en voelt door de verschillende uitgangspunten 
scherp van elkaar te onderscheiden. Het boek wil dus niet moraliseren, maar 
wel verhelderen.

De inhoud van dit boek is, zo moge duidelijk zijn, niet normatief ethisch maar 
descriptief en adviserend. Met een eenvoudige vergelijking kan dit worden toe-
gelicht. Iemand, noem hem Karel, geeft aan dat hij op comfortabele wijze en 
binnen twee uur bij het Rijksmuseum in Amsterdam wil zijn. Gegeven dit uit-
gangspunt kunnen we Karel erop wijzen dat hij een rechtstreekse trein naar 
het Amstelstation kan nemen, waarna hij met een OV-fiets snel bij het Rijks-
museum kan komen. Hij kan ook met de auto gaan. Dat is in principe sneller, 
maar er is dan wel kans op files en er zijn gevolgen voor het milieu. We kunnen 
nog wat soortgelijke adviezen ernaast leggen en de keuze aan hem laten. Karel 
is niet verplicht om één van die adviezen op te volgen. Karel moet niets. Hij 
kan ervoor kiezen om alle adviezen naast zich neer te leggen. Op soortgelijke 
wijze krijgt een student in dit boek niet te horen welke regels hij moet volgen 
‘om het goede te doen’. We zullen geen morele oproepen doen, wel beschrijven 
en verhelderen.

Er zijn goede ethiekboeken die het moreel juiste als uitgangspunt nemen voor 
beschouwingen over keuzes of handelingen (Rothfusz, 2015; Royakkers et al., 
2004). Dat doet dit boek niet. Het uitgangspunt van dit boek is om handelin-
gen te bekijken vanuit de handelende instantie/persoon, kortweg de actor. De 
aanname daarbij is dat een actor meestal een bepaald eigenbelang heeft bij zijn 
handelingen, waarbij zijn eigenbelang al dan niet verbonden is met het belang 
van andere mensen. Hierbij is moreel juist of onjuist uiteraard een aandachts-
punt. Als Peter bijvoorbeeld uit eigenbelang een morele norm wil overtreden, 
is het verstandig als hij zich realiseert dat hij iets doet wat als moreel onjuist 
wordt gezien door de groep waar hij deel van uitmaakt. Dit kan bij ontdekking 
leiden tot sancties die het eigenbelang van Peter zullen schaden. De vraag is 
dan of het echt wel in Peters eigenbelang is om die morele norm te overtreden. 
Het morele perspectief is in dit boek dus wel een aandachtspunt maar geen 
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uitgangspunt. Dat is een verschil met sommige traditionele ethiekboeken. Dit 
boek hoopt door dit andere uitgangspunt een aanvulling te zijn op traditionele 
ethiekliteratuur. Veel onderwerpen uit de ethiekliteratuur komen ook in dit 
boek voorbij maar door de andere invalshoek ontstaat daarop een andere kijk, 
die hopelijk interessant en leerzaam is.
Ten slotte zij nog vermeld dat in dit boek regelmatig materiaal is gebruikt uit 
het eerder verschenen Praktische Ethiek van dezelfde auteur, en dan zowel uit 
de eerste, de tweede als de derde druk.

Graag wil ik de volgende mensen bedanken voor het nuttige commentaar 
dat ze hebben gegeven op de conceptversie van dit boek: Bas Steunenberg, 
Ynske  Gunning, Lotte van der Straten, Glenn Ripassa en Errol Biharie. Spe-
ciale dank gaat uit naar Heleen Torringa en Rob Moolenaar. Heleen Torringa 
heeft een fundamentele bijdrage geleverd met haar diepgravende kritiek. Haar 
andere visie op de zaak stimuleerde mij om mijn eigen visie beter te verwoor-
den. Tevens heeft zij een belangrijk aandeel gehad in het corrigeren van aller-
lei onnauwkeurig heden. Rob Moolenaar heeft uitmuntende adviezen gegeven 
over de structuur van het boek. Dankzij zijn ideeën is de architectuur sterk 
ver beterd.

Uiteraard wil ik ook Hans Krabbe bedanken. Met zijn niet aflatende kritiek, die 
mij soms bijna tot wanhoop dreef, heeft hij mij gedwongen steeds opnieuw de 
opzet van het boek te heroverwegen en aan te passen. Verder gaat mijn dank uit 
naar collega Nora Maanni voor haar correcties en adviezen voor hoofdstuk 1 
tot en met 4. Ten slotte wil ik nog collega Boudewijn de Graaf, expert op het 
gebied van informatiebeveiliging, bedanken voor zijn adviezen omtrent pri-
vacy (hoofdstuk 6).

Alexander von Schmid-
zomer 2018
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Inleiding

In dit boek gaan we kritisch denken over goed en slecht. Wat we daarmee pre-
cies bedoelen, lichten we toe aan de hand van een voorbeeld.

Voorbeeld 1 Knip- en plakwerk

Peter zit in een projectgroepje samen met Frida, Karel en Serkan. Ze moeten een advies-
rapport inleveren bij hun docent. Peter heeft niet genoeg tijd meer om het stuk te schrij-
ven dat hij moet aanleveren. Hij besluit via handig knip- en plakwerk zijn stuk samen te 
stellen uit teksten die hij op internet vindt. Hij vermeldt daarbij niet de bron. Dit wordt 
plagiaat genoemd, en bij hem op school geldt de regel dat je geen plagiaat mag plegen. 
Overtreding van die regel leidt gewoonlijk tot een strenge straf, zoals uitsluiting van exa-
mens. Als hij het stuk dat hij zo heeft samengesteld als bijlage wil uploaden in een mail 
aan Frida, sluipt bij hem de twijfel binnen. Hij stelt zichzelf de volgende vraag: ‘Is het 
slecht om dit te doen?’

Afbeelding 1
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Er zijn vele verschillende manieren om met een dergelijke vraag om te gaan:
– Peter kan kijken wat zijn gevoel hem voor antwoord ingeeft, oftewel wat zijn 

intuïtie is.
– Hij kan overleggen met anderen en om advies vragen.
– Hij kan in zijn eigen verleden kijken, naar hoe hij toen met dergelijke kwes-

ties is omgegaan.
– Enzovoort.

Nóg een manier om met een dergelijke vraag om te gaan is wat we noemen 
kritisch denken. Wanneer je kritisch nadenkt over een kwestie, denk je op een 
manier die voor anderen toegankelijk en helder is, met een open blik, rationeel 
en baseer je je waar mogelijk op feiten of bewijzen. Laten we dit eens terug-
koppelen op ons voorbeeld. Daarin vraagt Peter zich af of het slecht is om 
 plagiaat te plegen voor het projectrapport. We beschrijven eerst enige benade-
ringen die níét vallen onder wat wij onder kritisch denken verstaan.

Peter kan een vriend, noem hem Johan, opbellen en de kwestie aan hem voor-
leggen. Peter zegt: ‘Zeg jij maar of dit slecht is om te doen, ik ga af op jouw 
oordeel. Als jij het slecht vindt, vind ik het ook slecht en zal ik het niet doen, 
maar ik hoef verder niet te weten waarom jij het slecht vindt.’ Peter kan ook op 
zijn gevoel afgaan en zeggen: ‘Ik voel dat dit slecht is.’ Nu kan ons gevoel soms 
een heel goede raadgever zijn, maar ons gevoel een antwoord laten geven op een 
kwestie, valt niet onder onze definitie van kritisch denken.

Wat is in dit voorbeeld dan wél een vorm van kritisch denken? Peter zou de 
volgende redenering kunnen volgen: plagiaat plegen is in dit geval vermoedelijk 
slecht omdat het de vertrouwensband met mijn docent ondermijnt en ik zo ook 
niets van deze opdracht leer, wat toch de bedoeling is bij het studeren (dat je 
iets leert). We kunnen deze gedachten als een eerste aanzet zien om via kritisch 
denken een antwoord op de gestelde vraag te vinden. We kunnen natuurlijk 
allerlei kritische vragen over deze gedachten stellen zoals: hoe kom je erbij dat 
de vertrouwensband met de docent zal worden ondermijnd? En waarom denk 
je dat je hier niets van leert? Daar zullen we nu even niet op ingaan.

We hebben zojuist een voorbeeld gegeven van kritisch nadenken over een vraag 
in een concrete situatie. We kunnen ook kritisch nadenken over een bepaalde 
opvatting, zoals ‘De nieuwe wet orgaandonatie is goed’ of ‘Robots in de zorg 
inzetten is slecht’. Wanneer je kritisch denkt over een bepaalde opvatting, is de 
eerste stap om die opvatting in twijfel te trekken. Wie kritisch nadenkt over een 
opvatting als ‘de nieuwe wet orgaandonatie is goed’, verandert die opvatting 
eigenlijk in de vraag: ‘Is de nieuwe wet orgaandonatie wel goed?’ De tweede stap 
is dat je op zoek gaat naar gegronde redenen waarmee je uitspraken kunt doen 
over de vraag of de nieuwe wet wel (of niet) goed is. Daarbij zoek je naar ijk-
punten of criteria aan de hand waarvan je het onderscheid kunt vast stellen tus-
sen goed en slecht. Wanneer we kritisch nadenken over de vraag of de nieuwe 
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wet orgaandonatie goed is, zijn er een aantal mogelijke resultaten van ons denk-
proces. We kunnen de opvatting in twijfel trekken, verwerpen, aanvaarden, 
vervangen door een tegengestelde opvatting of nuanceren.

Definitie

Kritisch denken is denken op basis van argumenten die op hun beurt weer stoelen op 
onderscheidingen, criteria of beoordelingspunten.

Kritisch denken is iets anders dan negatief zijn
Iemand die kritisch over een bepaalde (voor waar gehouden) bewering denkt, 
trekt deze bewering in twijfel. Die twijfel kan uiteindelijk leiden tot een posi-
tief of negatief oordeel over die bewering. Bij kritisch denken probeer je open 
te zijn; dat is dus iets anders dan ergens negatief over zijn. Een bekende kri-
tische denker uit de geschiedenis is Socrates, die bijna 2500 jaar geleden in 
Griekenland leefsde. Socrates was een filosoof in het oude Athene die mensen 
op de markt aansprak met vragen als: Weet u wat dapperheid is? Of: Weet u 
wat rechtvaardigheid is? Mensen gaven aan dat ze het wisten, maar dan ging 
Socrates doorvragen totdat mensen ernstig gingen twijfelen en uiteindelijk toe-
gaven dat ze het eigenlijk niet wisten. Veel mensen in die tijd zagen Socrates 
als een negatief persoon die mensen hun gekoesterde opvattingen afnam, maar 
het afnemen van die opvattingen was niet het einddoel van Socrates. Hij wilde 
ruimte maken voor een gezamenlijke zoektocht naar de waarheid. We weten 
veel van Socrates af dankzij Plato, zijn leerling, die in zijn zogenoemde dialogen 
verslag heeft gedaan van de gesprekken die Socrates over zijn vragen voerde.

Het nut van kritisch denken
Wat is nu het nut van kritisch denken? Wat hebben we eraan? Wanneer je kri-
tisch denkt in de definitie die wij hanteren, denk je op een manier die voor 
anderen toegankelijk en helder is. Het grote voordeel daarvan is dat je andere 
mensen ‘in je denken binnen kunt laten’, zoals wij dat noemen. Je zet als het 
ware de voordeur van je denkhuis open voor anderen. Wanneer je aan andere 
mensen duidelijk maakt dat je bijvoorbeeld op grond van de punten A, B en C 
tot een bepaalde opvatting bent gekomen, kunnen andere mensen bijvoorbeeld 
aandragen dat er nog andere relevante punten zijn, zoals D, E en F. Vanuit je 
eigen beperktheid heb je alleen A, B en C gezien, maar anderen helpen je je 
blikveld te verbreden. Ook kunnen andere mensen wijzen op fouten of tekort-
komingen in je manier van denken. Daarnaast is het zo dat in veel kwesties van 
goed en slecht andere mensen betrokken zijn, door hen binnen te laten in je 
denkproces zul je ook eerder tot opvattingen komen die voor anderen accepta-
bel zijn. Door met elkaar open en kritisch na te denken kunnen we overleggen 
en tot gemeenschappelijke (nieuwe) gedachten komen en zo onder meer con-
flicten oplossen en moeilijke keuzes maken.
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Wanneer we op regelmatige basis kritisch denken over kwesties van goed en 
slecht, trainen we niet alleen ons vermogen tot kritisch denken, maar bren-
gen we daardoor ook beweging in onze opvattingen. We zullen mogelijk ver-
ouderde of beknellende opvattingen tegen het licht houden, in twijfel trekken 
en vervangen door nieuwe. Neem een persoon die er door de voorspelling van 
een waarzegger van overtuigd is dat hij nog maar twee jaar te leven heeft. Door 
deze ‘waarheid’ raakt hij al zijn levenslust kwijt. Wanneer hij kritisch zou gaan 
nadenken over deze ‘waarheid’, zou hij tot de conclusie komen dat er weten-
schappelijk gezien geen goede reden is voor de voorspelling van de waarzegger. 
Hij kan die knellende ‘waarheid’ dan opruimen, wat wel zo fijn voor hem is.

Maar een opvatting in twijfel trekken kan soms ook eng zijn. Misschien is die 
opvatting een oude zekerheid van jou en ben je bang dat je die kwijtraakt. De 
twijfel kan echter ook een punt zijn waarbij mensen met verschillende opvattin-
gen elkaar kunnen vinden. Neem twee partners die een meningsverschil heb-
ben over een specifiek onderwerp: wat is een goede opvoeding voor kinderen? 
De ene meent bijvoorbeeld dat kinderen vooral ontzag voor ouders moet wor-
den bijgebracht – kinderen moeten goed luisteren naar hun ouders – terwijl de 
andere meent dat kinderen vooral zelfstandig moeten leren nadenken. Beiden 
staan in hun opvattingen lijnrecht tegen over elkaar wat betreft dit onderwerp. 
Wanneer beiden nu bereid zouden zijn hun opvatting te betwijfelen, kunnen 
ze elkaar vinden in de ruimte die zo gecreëerd wordt voor een gezamenlijke 
zoektocht naar een antwoord.

Kritisch nadenken is vooral bruikbaar bij complexe en nieuwe situaties waarin 
nog geen pasklare antwoorden en oplossingen voorradig zijn. Bekijk eens de 
onderstaande kwesties:
– Een goede vriend van mij heeft een scooter gestolen. De politie verdenkt 

hem. Moet ik aan de politie de waarheid vertellen? Verraad ik daarmee niet 
mijn vriend?

– Ik wil een bepaalde ambtenaar omkopen om daarmee mijn bedrijf en werk-
gelegenheid in stand te houden. Maar is omkoping niet in alle gevallen 
slecht?

– Moet ik als verpleegkundige melden bij de politie dat de chauffeur aan wie 
ik zorg verleen naar alcohol ruikt? Ik schend daarmee mijn beroepscode, 
maar ik vind ook dat iemand met alcohol in zijn bloed niet achter het stuur 
mag zitten. Is het nu goed om dat te melden of niet?

– Wij kopen producten van een bedrijf in India dat kinderen als arbeiders 
heeft. Kinderarbeid is slecht. Is het dan niet slecht om die producten bij dit 
bedrijf te kopen?

Men noemt dit ook wel ethische kwesties. Wat verderop in dit boek zullen we de 
term ‘ethisch’ nader toelichten.
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Eigenbelang
Wij zullen ethische kwesties bekijken in het licht van de handelende persoon. 
In de regel streeft die persoon een vorm van eigenbelang na. In hoofdstuk 1 
leggen we dat nader uit.

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 zullen we belangrijke algemene begrippen bespreken die je 
nodig hebt om kritisch na te denken over ethische kwesties. Denk aan normen 
en waarden en belangen. In dit boek beperken we ons tot kwesties van goed en 
slecht die handelingen betreffen. De handelende persoon/instantie noemen we 
actor. We gaan er, zoals gezegd, in dit boek van uit dat een actor meestal een 
bepaald eigenbelang nastreeft. Daarom is het belangrijk om te bepalen of een 
handeling voordelig of nadelig voor de actor zelf is. We komen daarbij aan-
dachtspunten tegen als sancties, reputatie, principes, deugden enzovoort. Dit 
alles bekijken we in hoofdstuk 2.

In hoofdstuk 3 bespreken we twee hoofdcategorieën van eigenbelang, namelijk 
verbonden eigenbelang en geïsoleerd eigenbelang. We zullen bekijken welke 
aandachtspunten belangrijk zijn om daar goed over te kunnen nadenken. In 
hoofdstuk 4 reiken we een methode aan om de handeling te selecteren die het 
beste het eigenbelang dient. Een aandachtspunt bij eigenbelang zijn morele 
normen en eventuele sancties die je kunt krijgen als je morele normen hebt 
overtreden, Niet elke normovertreding leidt echter automatisch tot een sanctie. 
Soms kan iemand zich verantwoorden en zijn gedrag rechtvaardigen. Wat komt 
daar allemaal bij kijken? Dat bespreken we in hoofdstuk 5. We geven bekende 
voorbeelden van gerechtvaardigde normovertredingen uit de beroepspraktijk 
zoals klokkenluiden en werk weigeren. In hoofdstuk 6 gaan we in op norm-
overtredingen en sancties die zijn gerelateerd aan internet en sociale media. 
Denk aan onderwerpen als de privacywet, auteurswet, wetten tegen smaad en 
laster, groepsbelediging, discriminatie en haatzaaien. Waar moet je allemaal 
voor oppassen? In hoofdstuk 7 kijken we naar goed en slecht tegen de achter-
grond van verschillende culturen. In hoofdstuk 8 ten slotte kijken we naar het 
gezamenlijke belang van een groep die bij meerderheid besluiten neemt. Een 
goed groepsbesluit, zo laten we daar zien, is de uitkomst van een open, trans-
parante, democratische procedure waarin mensen elkaar gelijkwaardig behan-
delen. Wat zijn belangrijke aandachtspunten daarvoor?
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Vragen

1 De onderstaande casus komt in hoofdstuk 4 ter sprake.
Johan heeft een vriend, Paul. Paul heeft een scooter gestolen. Dit is gebeurd 
op vrijdagavond tussen 22.00 uur en 23.00 uur. Paul is niet op heterdaad 
betrapt maar de politie verdenkt hem. Paul heeft tegen de politie gezegd 
dat hij vrijdagavond tussen 22.00 uur en 23.00 uur bij Johan televisie aan 
het kijken was. Johan weet dat de politie bij hem aan de deur kan komen 
en kan vragen of hij dit ‘alibi’ kan bevestigen. Paul doet een dringend 
beroep op Johan om dit te doen. Johan is zeer goed bevriend met Paul, 
maar hij weet ook dat Paul vrijdagavond tussen 22.00 uur en 23.00 uur 
niet bij hem televisie aan het kijken was. Stel je voor dat jij Johan bent. 
Je stelt jezelf de volgende vraag: is het goed om de politie de waarheid te 
vertellen?
Beantwoord die vraag en geef argumenten voor je antwoord. Als je vindt 
dat dit goed is, geef dan ook aan voor wie dit dan goed is. Is het dan ook 
goed voor je vriend Paul? Als je vindt dat dit slecht is, geef dan ook aan 
voor wie dit dan slecht is.

2 Ibrahim denkt na over een ethische kwestie. Hij durft zijn ouders niet te 
vertellen dat het slecht gaat met de studie en dat hij wil stoppen. Als zijn 
ouders vragen hoe het met zijn studie gaat, wil hij zeggen dat het goed 
gaat. Op die manier zal hij zijn ouders niet kwetsen, zo meent hij. Maar 
dan begint hij te twijfelen. Is het niet slecht om te liegen, zo vraagt hij zich 
af. Is het altijd slecht om te liegen? Zo nee, kan je dan voorbeelden geven 
van situaties waarin je volgens jou mag liegen en van situaties waarin je 
niet mag liegen? Leg uit waarom je in de ene situatie wel mag liegen en in 
de andere niet.

3 Geef drie voordelen van kritisch denken.

4 Johan vindt dat mensen standaard orgaandonor moeten zijn en Shresta 
vindt van niet. Wanneer beiden nu bereid zouden zijn hun opvatting te 
betwijfelen, kunnen ze elkaar vinden in de ruimte die zo gecreëerd wordt 
voor een gezamenlijke zoektocht naar een antwoord. Geef aan wat volgens 
jou met die laatste zin wordt bedoeld.
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Als een actor een keuze wil maken uit eigenbelang (geïsoleerd of verbonden), 
is het belangrijk dat hij een goed beeld krijgt van het voordeel of nadeel voor 
zichzelf van die keuze. In de praktijk blijkt het vaak zo te zijn dat een actor 
vermoedt dat een bepaalde handeling hem voordeel brengt, maar dat bij nadere 
beschouwing er ook nadelen aan verbonden zijn. Om te bekijken of de hande-
ling nog steeds voordelig is, moeten de voor- en nadelen tegen elkaar worden 
afgewogen. Het resultaat van dit afweegproces kan zijn, zoals we dat noemen, 
dat de handeling overall voordelig voor de actor is, of overall nadelig. Hetzelfde 
geldt voor een handeling waarvan een actor vermoedt dat die hem nadeel 
brengt; bij nadere beschouwing kunnen er ook voordelen aan verbonden zijn. 
Ook dan dient er een afweging plaats te vinden om te bepalen of de handeling 
overall voordelig of nadelig voor de actor is. In dit hoofdstuk bekijken we welke 
aandachtspunten relevant zijn om te bepalen of een handeling overall voordelig 
of nadelig voor de actor is.
Grofweg kunnen we twee aandachtsgebieden onderscheiden:
1. de buitenwereld van de actor;
2. de binnenwereld van de actor.

Binnen die aandachtsgebieden zullen we een aantal aandachtspunten onder-
scheiden, zoals reputatie, principes, gewoontes, deugden en sancties. Wie 
kritisch denkt, zal echter de volgende vraag stellen: waarom juist deze aan-
dachtspunten en hoe weet ik dat er geen punten ontbreken? Het antwoord 
hierop luidt als volgt: de auteur van dit boek heeft deze ijkpunten verzameld 
uit de beschikbare literatuur (onder andere Van Dalen, 2012; Winkler, 2005; 
Royakkers et al., 2004; Rothfusz, 2013, 2015; Von Schmid, 2014, 2010;  Velasquez, 
1998). De auteur heeft geprobeerd hierbij zo volledig mogelijk te zijn maar kan 
niet uitsluiten dat nog meer aandachtspunten relevant zijn.
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2.1 Buitenwereld van de actor

2.1.1 Algemeen

Een handeling van een actor veroorzaakt bepaalde gevolgen in de wereld waar-
van de actor deel uitmaakt, die nadelig of voordelig voor de actor kunnen zijn. 
Anders geformuleerd: de actor veroorzaakt bepaalde gevolgen in de wereld om 
hem heen en die gevolgen kaatsten nadelig, voordelig of neutraal naar de actor 
terug. Dat zie je in voorbeeld 2.1.

Voorbeeld 2.1 Stelen uit de keukenpot

Het studentenhuis waar William woont, is erg gezellig. William woont daar met vijf 
andere studenten. In de keuken staat een geldpot voor boodschappen waarin iedereen 
zijn maandelijkse bijdrage doet. William zit op een bepaald moment wat krap. Hij ver-
zoekt zijn ouders om wat geld over te maken, maar die doen dit niet omdat ze vinden 
dat William zuiniger moet zijn. William besluit 50 euro uit de keukenpot te stelen. Niet 
veel later wordt ontdekt dat er 50 euro is verdwenen en de afdeling besluit het systeem 
van de gezamenlijke huishoudpot af te schaffen. Er worden nog wel gezamenlijke bood-
schappen gedaan, maar mensen die boodschappen hebben betaald moeten de bon 
bewaren en aan de hand daarvan worden de kosten verdeeld. Serkan, een van de bewo-
ners, besluit voortaan zijn kamer op slot te doen als hij buitenshuis is. Al snel wordt dit 
voorbeeld door de rest gevolgd. Op een zondag niet lang daarna is William alleen thuis. 
Normaal gesproken ging hij wel eens in de kamer van Sandra zitten om van het mooie 
uitzicht te genieten, maar nu zijn alle deuren op slot, wat een nogal ongezellige indruk 
maakt.
We zien dat de diefstal van William impact heeft op zijn leefomgeving (het studenten-
huis). De kwaliteit van het samenleven gaat achteruit. De diefstal kaatst in dit geval na-
delig op William terug. William dacht een voordeel te realiseren (50 euro extra) maar zijn 
voordeel moet worden vergeleken met het nadeel van de beschreven negatieve terug-
kaatsing. Als dit nadeel groter is dan het voordeel, is Williams handeling overall bekeken 
voor hem nadelig.

In het beschreven voorbeeld is de terugkaatsing nadelig, maar terugkaatsing kan 
natuurlijk ook voordelig zijn. Denk aan iemand die zijn buren helpt met allerlei 
klusjes in huis. Zijn handelingen hebben gevolgen voor zijn leef omgeving en 
zullen voordelig terugkaatsen (complimenten, wederdiensten enzovoort).
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Afbeelding 2.1

2.1.2 Afhankelijkheid van andere mensen

Ieder mens is in zijn leven afhankelijk van allerlei andere mensen. Denk aan 
ouders, vrienden, mensen in je buurt, winkeliers, leveranciers, politie, docenten, 
doktoren enzovoort. Bij ethische kwesties is deze afhankelijkheid een speciaal 
aandachtspunt. Een moderne stroming in de ethiek, ‘the ethics of care’, ver-
woordt die afhankelijkheid als volgt: ‘Een menselijk individu kan niet bestaan, 
kan niet zijn wie hij is, los van relaties met andere mensen. […] Altijd leeft hij in 
een gemeenschap van andere mensen van wie hij voor taal, tradities en cultuur 
afhankelijk is en die hem maken tot wat hij is’ (Velasquez, 1998, p. 125; mijn 
vertaling).1 Carol Gilligan wordt algemeen gezien als de grondlegger van deze 
stroming.
Volgens deze ‘ethics of care’ zou je kunnen stellen dat de interactie met en de 
afhankelijkheid van andere mensen in de persoonlijkheid van ieder mens is 
opgenomen. We zien dit goed bij een mens in wording. Het is niet zo dat een 
menselijke baby vanzelf tot een volwassen persoon uitgroeit, net zoals een eikel 
vanzelf een eik wordt, los van alle andere eiken. Vaststaat dat een menselijke baby 

1 De beroemde filosoof Martin Heidegger zei het vrij vertaald als volgt: mens-zijn is altijd mede-
mens-zijn (Heidegger, 1984, p. 125). Paul van Tongeren verwoordt dit inzicht prachtig als hij 
zegt: ‘De mens is een wezen dat niet alleen gebaard wordt door een ander, begraven wordt door 
anderen, maar ook daar tussenin slechts mens wordt door de liefde en de erkenning van ande-
ren’ (Trouw, 19 december 2012).
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alleen een (menselijk) persoon kan worden door interactie met andere mensen. 
Wanneer deze interactie niet tot stand komt (bijvoorbeeld als een baby bij de 
geboorte weggehouden zou worden van andere mensen), ontstaat niet de men-
selijke persoon zoals wij die kennen. Een voorbeeld hiervan lees je in kader 2.1.

Kader 2.1 Indiaas meisje opgevoed door apen

Het verhaal heeft een hoog Jungleboek-gehalte: een meisje in India, acht à tien jaar oud, 
heeft lange tijd tussen de apen geleefd. Naar gisteren bleek, heeft de lokale politie haar 
een paar maanden geleden gevonden in een sterk verwilderde toestand in een bos.
Daar liep het meisje op handen en voeten, zonder kleren aan. Toen agenten haar weg-
haalden, werden ze door de groep dieren aangevallen.
Het meisje leefde als een soort Mowgli, het mensenkind dat in Rudyard Kiplings Jungle-
boek door wolven werd opgevoed. Onbekend is hoelang ze bij de apen gewoond heeft, 
maar duidelijk is wel dat ze geen enkele taal spreekt. Tegen de agenten die haar uit het 
bos meenamen, gilde en krijste ze als een aap.
In het ziekenhuis waar de politie haar heenbracht, constateerden artsen dat het meisje 
ondervoed was. Ze had daarnaast erg lange nagels, uitgegroeid haar en wonden over 
haar hele lichaam.
[…]
De artsen die het meisje begeleiden, zeggen dat het al beter met haar gaat dan in het 
begin, al is ze nog wel mensenschuw. Ze loopt inmiddels op twee benen en eet met haar 
handen, terwijl ze haar voedsel aanvankelijk met haar mond van de grond hapte. Hoewel 
ze zelf niet spreekt, lijkt ze volgens de artsen wel een beetje te begrijpen wat er tegen 
haar wordt gezegd. Af en toe zou ze zelfs al glimlachen.

(Bron: Becker, Sander (2017). Trouw, 8 april)

Het is dus niet zo dat een baby van nature uitgroeit tot een menselijk persoon. 
Je moet hem als het ware tot menselijk persoon maken door hem op te nemen 
in een web van menselijke relaties.
Jij bent afhankelijk van het functioneren van bepaalde andere mensen (bijvoor-
beeld je ouders en buren). Als zij beter functioneren, is dat beter voor jou. Uit de 
zogeheten Global Assessment of Functioning Scale uit de psychologie2 blijkt het 
volgende: mensen die een hogere mate van welzijn hebben, functioneren beter. 
Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat het voor jou goed is als het goed 
gaat met de mensen van wie jij afhankelijk bent.
Stel dat je geopereerd moet worden aan je been. Je wordt onder plaatselijke ver-
doving liggend in een bed de operatiezaal binnengereden. Na enige minuten 
komt de chirurg binnen sloffen. Hij heeft wallen onder zijn ogen, loopt licht 
gebogen en maakt een zeer bedroefde en afwezige indruk. Je vraagt je af of 
het wel goed met hem gaat en tegelijk schrik je van die vraag: Is deze man, als 

2 Deze is te vinden in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V. Het is een 
meetinstrument waarmee iemands functioneren zowel, psychisch,  sociaal  als  beroepsmatig 
wordt vastgelegd op een schaal van 0 tot 100. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Psychiatrie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beroep


2  Overall voordeel of nadeel van een keuze voor de actor 33

hij zich niet goed voelt, wel in staat om voldoende te functioneren? Maakt hij 
straks niet een enorme blunder?
Je afhankelijkheid van andere mensen en je eigen welzijn en dat van die andere 
mensen zijn met elkaar verbonden. We illustreren dit met een oud verhaal (zie 
kader 2.2).

Kader 2.2 Chinese hel en hemel

Een vrouw krijgt de kans eerst een blik te werpen in de Chinese hel en daarna in de Chi-
nese hemel. De hel is niet een brandende oven zoals in de christelijke voorstellingen, 
maar een eenvoudige zaal waarin een grote ronde tafel staat. Aan deze tafel zitten men-
sen en voor hun neus staan kommetjes rijst. Deze mensen mogen niet met hun vingers, 
maar alleen met houten stokjes rijst eten. Nu zijn Chinezen wel gewend om met stokjes te 
eten, maar in dit geval zijn de stokjes bijna een meter lang. De mensen in de hel kunnen 
het eten wel tussen de stokjes krijgen, maar het vervolgens niet naar hun mond brengen, 
omdat de stokjes langer zijn dan hun armen. Ze rekken en strekken maar ze krijgen het 
niet voor elkaar. Honger, woede en frustratie alom!
Wanneer de vrouw de Chinese hemel binnenkomt, blijkt dat daar veel hetzelfde is als 
in de hel. Ook in de hemel staat een ronde tafel en zijn er kommetjes rijst en stokjes van 
bijna een meter lang. Maar geen honger, woede en frustratie! Want iedereen steekt het 
eten bij zijn buurman in de mond.

Een eter in de Chinese hemel beseft dat hij voor zijn welzijn afhankelijk is van 
anderen en anderen van hem. Door anderen te helpen, helpt hij zichzelf.3

Voorbeeld 2.2 Pesten op het werk

Serkan werkt op kantoor bij een uitzendbureau. Tevredenheid op het werk is een belang-
rijke factor in het levensgeluk van Serkan. Hij is ongeveer 40 uur per week op kantoor. 
Voor hun werktevredenheid zijn de personen bij hem op de afdeling erg afhankelijk van 
elkaar. Als een van hen zijn werk niet goed doet, moeten anderen dat opvangen en krij-
gen ze meer werk en meer stress. Dit gaat ten koste van de werktevredenheid. Mocht 
een van de werknemers uitvallen, dan is die niet zomaar te vervangen. Serkan kan niet 
zomaar naar een andere baan overstappen.
Serkan heeft een vrouwelijke medewerker, Anna. Serkan vindt het leuk om Anna te pes-
ten, ondanks het feit dat Anna al een aantal keer heeft gezegd dat ze dat heel vervelend 
vindt. Na de zoveelste opmerking meldt Anna zich ziek: ze is overspannen. Serkan moet bij 
de manager komen, die hem meedeelt dat het werk van Anna over de andere personeels-
leden verdeeld moet worden. Serkan krijgt de komende weken veel meer werk en stress. 
Dit gaat ten koste van zijn werktevredenheid. Er is hier sprake van nadelige terugkaatsing. 
Serkan betreurt zijn geklier van de afgelopen weken. Hij heeft er weliswaar plezier van 
gehad, maar dat was slechts kortstondig en nu zit hij wekenlang met de gebakken peren.

3 Men spreekt hier ook wel over welbegrepen eigenbelang. Rothfusz (2013, p. 299) omschrijft dit als 
volgt: ‘Welbegrepen eigenbelang is eigenbelang waarbij de betrokkene rekening houdt met ande-
ren, met het doel een win-winsituatie te creëren.’ In dit boek wordt dit begrip verder niet gebruikt. 
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Afbeelding 2.2

2.1.3 Sancties en beloningen

Een bijzonder geval van voordelige terugkaatsing zijn beloningen; een bijzon-
der geval van nadelige terugkaatsing zijn sancties. Bij sancties blijven we wat 
langer stilstaan. Wanneer een actor een groepsnorm (zie hoofdstuk 1) over-
treedt, volgt er in de regel een reactie die erop is gericht de overtreder en/of 
anderen te dwingen de groepsnorm voortaan na te leven. Dergelijke reacties 
noemen we sancties. Sancties verkleinen een eventueel voordeel van een han-
deling of maken een eventueel nadeel nog groter. Anders gezegd: sancties zor-
gen voor nadelige terugkaatsing. Bij het voorbeeld ‘plagiaat’ van hoofdstuk 1 
zou een sanctie kunnen zijn dat een student een half jaar van tentamens wordt 
uit gesloten. Wie een fiets steelt en daarbij door de politie wordt betrapt, kan 
worden gearresteerd; de zaak kan voor de strafrechter komen en tot een straf-
rechtelijke veroordeling leiden. Zowel arrestatie als strafrechtelijke veroorde-
ling zijn sancties.

Sancties kunnen allerlei vormen aannemen. Neem een streng christelijk dorp 
waar de groepsnorm geldt dat iedereen op zondag naar de kerk hoort te gaan. 
Wanneer de dorpsslager niet naar de kerk gaat, zal hij daar in Nederland geen 
overheidsstraf voor krijgen (vrijheid van godsdienst is een grondrecht), maar 
het kan wel zijn dat dorpsgenoten op de normovertreding reageren door niet 
meer naar zijn slagerij te komen. De sanctie is dan een soort boycot van de sla-
ger, die tot zijn faillissement zou kunnen leiden. Bij het overtreden van morele 



2  Overall voordeel of nadeel van een keuze voor de actor 35

normen in vriendengroepen kan de sanctie zijn dat iemand wordt buiten-
gesloten (hij mag niet meer mee met vriendenuitjes).

Risico op sancties
Bij een normovertreding worden er niet altijd sancties opgelegd. Veel norm-
overtredingen gebeuren in het geheim zodat men vaak niet weet wie de norm 
heeft overtreden. Bij normovertredingen spreekt men wel eens over de pak-
kans. Dat is het risico dat je voor een normovertreding wordt gesanctioneerd. 
In principe wordt de terugkaatsing van een keuze die kan leiden tot een sanctie 
nadeliger als:
1. de sanctie zwaarder is;
2. de pakkans groter is.

2.1.4 Reputatie

Een bijzonder geval van nadelige terugkaatsing is reputatieschade, een bijzon-
der geval van voordelige terugkaatsing is reputatieverbetering. De reputatie van 
een persoon is een verzameling van eigenschappen die met die persoon worden 
geassocieerd. Wordt het merendeel van die eigenschappen door anderen als 
negatief gezien, dan spreken we over een slechte reputatie. Wordt het merendeel 
van die eigenschappen door anderen als positief gezien, dan spreken we over 
een goede reputatie. Wanneer een actor een handeling of meerdere handelin-
gen verricht die door zijn omgeving of delen van zijn omgeving als egoïstisch 
of asociaal worden beschouwd, kan dit leiden tot reputatieschade, iets wat in 
de regel nadelig is. Omgekeerd dragen bepaalde handelingen (anderen helpen, 
hard werken) bij aan een goede reputatie.

2.2 Binnenwereld van de actor

2.2.1 Algemeen

Bij terugkaatsing kijken we naar de gevolgen van een handeling van de actor 
die via de buitenwereld op een of andere wijze voordelig of nadelig op de actor 
terugkaatsen. Daartegenover staan de gevolgen van een handeling die als het 
ware direct voordelig of nadelig op de actor inwerken omdat ze plaatsvinden in 
de actor zelf, in zijn binnenwereld zogezegd. De Franse filosoof Jean-Paul Sartre 
deed vrij vertaald de volgende uitspraak: ‘De mens vormt zichzelf door keu-
zen te maken en te handelen.’4 Sartre gaf daarmee aan dat de persoonlijkheid 
van een mens voor een belangrijk deel gevormd wordt door de keuzen die hij 

4 ‘L’homme, au contraire, se fait lui-même en agissant dans le monde’, Jean-Paul Sartre L’Être et le 
Néant (Het zijn en het niets), 1943.
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maakt. Het gaat hier om een subtiel proces, dat we wellicht kunnen vergelijken 
met het opbouwen van conditie. Als je regelmatig traint, wordt je conditie op 
den duur beter, maar de invloed van één training is maar heel klein en meestal 
niet zichtbaar. Toch heeft trainen op den duur wel degelijk invloed op je condi-
tie. Dat geldt ook voor de relatie tussen handelingen en karakter.

We kunnen onszelf op een goede en een slechte manier vormen, zoals ook 
Aristoteles al zei.5 Neem iemand die vaak de keuze maakt om te liegen. Liegen 
kan op die manier een gewoonte worden. Als dit zo is, wordt het elke volgende 
keer makkelijker om te liegen en moeilijker om de waarheid te spreken. Het is 
heel waarschijnlijk dat deze persoon zichzelf op een nadelige manier vormt in 
een samenleving als de onze. Andere mensen zullen vroeg of laat ontdekken 
dat ze met iemand te maken hebben die ‘kennelijk niet te vertrouwen is’. Een 
dergelijke reputatie kleeft iemand nadelig aan. In de regel werken mensen liever 
samen met iemand die betrouwbaar is. Hetzelfde geldt bij het aanknopen van 
vriendschapsrelaties.

We kijken weer naar de casus van William die 50 euro wil stelen uit de 
keuken pot van het studentenhuis waar hij woont. William kan nadenken over 
terugkaatsing vanuit de buitenwereld (waaronder sancties), maar hij kan ook 
nadenken over de gevolgen voor zijn eigen persoonlijkheid. Wat voor invloed 
heeft stelen op mij? Ga ik, nu ik een grens ben overgegaan, de volgende keer 
makkelijker over deze grens? Ben ik bezig om een negatieve gewoonte of zelfs 
karaktertrek te ontwikkelen? Wat doet het met mij dat ik straks tegen de andere 
bewoners zeg dat ik het niet gedaan heb (liegen)? Zal mijn persoonlijkheid niet 
nadelig veranderen en is dit nadeel niet uiteindelijk veel groter dan het voordeel 
van die 50 euro?

Als het om de binnenwereld van de actor gaat, zijn er verscheidene bijzondere 
aandachtspunten:
1. principes;
2. gewoontes;
3. deugden;
4. innerlijke conflicten.

We lopen ze een voor een na.

5 Aristoteles (1999). Ethica Nicomachea. Groningen: Historische uitgeverij.
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2.2.2 Principes

We leiden deze paragraaf in met een voorbeeld.

Voorbeeld 2.3 Vakantie

Serkan en Karel rijden op een avond na een feestje naar het huisje dat ze gehuurd hebben 
in Zuid-Italië. De ochtend erop zullen ze naar de luchthaven gaan om terug te vliegen 
naar huis. Er liggen aardig wat lege flessen in de auto.

‘Laten we wat flessen naar buiten smijten, dat is leuk’, roept Karel. Serkan schudt zijn 
hoofd. Hij vindt het een slecht idee. Karel zegt: ‘Waar maak je je druk over. Niemand die 
het ziet.’ Serkan schudt zijn hoofd. ‘Wij rijden nooit meer over deze weg. Dus wat kan jou 
het schelen’, roept Karel. Nogmaals schudt Serkan zijn hoofd. ‘Nou, waarom niet?’ roept 
Karel. ‘Ik doe dat niet uit principe’, zegt Serkan.

Afbeelding 2.3

Serkan gooit uit principe geen schadelijke troep op de weg, of dat nu soms leuk 
is of niet. Zijn principe kunnen we bijvoorbeeld zo formuleren:
– Ik mag nooit schadelijke troep op de weg gooien of achterlaten.
Andere voorbeelden van principes zijn:
– Ik moet schade altijd melden, ongeacht de moeite die het kost.
Of:
– Ik mag nooit troep in de natuur achterlaten.
Of:
– Ik moet er alles aan doen om miljonair te worden.
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Dergelijke algemene richtlijnen die sturend zijn in keuzes noemen we persoon-
lijke principes. Ze zijn strategisch in de zin dat ze een richtlijn voor het maken 
van keuzes geven voor de langere termijn (meerdere jaren). Let wel, persoon-
lijke principes zijn wat anders dan morele normen (zie hoofdstuk 1). In dit boek 
definiëren we persoonlijke principes als volgt:

 Definitie

Persoonlijke principes zijn algemene richtlijnen die sturend zijn in jouw keuzes en die je 
bewust hebt opgesteld.

Tegenover principes staan zoiets als innerlijke normen en waarden die een con-
sequentie zijn van je opvoeding of cultuur. Die bespreken we in 2.2.5.

Je kunt je afvragen waarom je er vrijwillig voor zou kiezen om persoonlijke 
principes te hanteren. Werp je voor jezelf daarmee geen hindernissen op? Gaat 
dat niet tegen je eigenbelang in? Inderdaad kan je in een bepaalde situatie een 
principe als hinderlijk ervaren. We geven een voorbeeld. Rianne heeft ergens 
in Friesland schade aan een auto veroorzaakt met haar fiets. Niemand heeft 
het gezien. Rianne hanteert het persoonlijke principe dat ze schade altijd moet 
melden. In plaats van stiekem weg te sluipen, moet zij nu naar de politie gaan 
en een tijd op het bureau zitten. Dat vindt zij heel vervelend. Het voordeel van 
een principe echter zit hem niet in die eenmalige situatie maar komt tot uiting 
op de lange termijn. We sommen hieronder de voordelen van het hanteren van 
persoonlijke principes voor de lange termijn op. Persoonlijke principes:
1. vergemakkelijken het maken van keuzen;
2. dragen bij aan een betrouwbare sociale reputatie;
3. creëren zelfvertrouwen;
4. geven geestelijke stabiliteit.

Ad 1
Neem het voorbeeld van Rianne. Iemand zonder principes moet wellicht lang 
nadenken of hij schade die niemand gezien heeft, zal melden, terwijl iemand 
met het principe dat je schade altijd moet melden, sneller tot actie overgaat. Iets 
vergelijkbaars geldt bij keuzes op het gebied van relaties. Zo zal een getrouwde 
man zonder principes misschien lang twijfelen of hij op de avances van een 
mooie dame zal ingaan, terwijl een man die het principe hanteert dat je trouw 
moet zijn in relaties, onmiddellijk dergelijke avances zal afkappen.

Ad 2
Persoonlijke principes creëren een soort rode draad in de keuzes die je in je 
leven maakt. De keuzes die je maakt, laten door de principes die daaraan ten 
grondslag liggen een duidelijk patroon zien. We zeggen dan ook wel dat je ergens 
voor staat. Mensen die geen principes hanteren, kunnen soms geconfronteerd 
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worden met de vraag ‘Waar sta jij nu eigenlijk voor?’ Of zij kunnen het verwijt 
krijgen dat ze wispelturig en onbetrouwbaar zijn en dat er geen peil op hen te 
trekken valt. Het hanteren van persoonlijke principes creëert een betrouwbaar 
persoonlijkheidsprofiel voor anderen en dat draagt bij aan een betrouwbare 
sociale reputatie. Wanneer iemand zijn principes consequent volgt, noemen we 
zo iemand principieel. Zijn keuzen zijn in zekere zin voorspelbaar, zoals blijkt 
een zin als ‘Petra is principieel, dat soort dingen doet zij niet.’
Barack Obama stond bekend als een principiële president. President Trump zou 
volgens sommigen juist niet als principieel bekend willen staan, zie kader 2.3.

Kader 2.3 Is Trumps ‘madman’-gedrag een politieke strategie?

Amerika zou met  fire and fury  reageren, zei president Trump begin deze maand nog, 
toen bekend werd dat Noord-Korea een kernkop voor z’n langeafstandsraketten had 
ontwikkeld. Er volgde spierballentaal over en weer waarna de gemoederen iets leken te 
bedaren. Tot een Noord-Koreaanse raketproef afgelopen zaterdag en een raketlancering 
vandaag boven Japan.
Hoe gaat Trump nu reageren? Volgens sommigen – zelfs zijn eigen adviseurs hebben 
dat weleens verklaard – baseert de Amerikaanse president zijn strategie op de madman 
theory. Dat wil zoveel zeggen als bizar en gek gedrag vertonen om je tegenstander in 
de war te brengen. Onvoorspelbaar zijn, zodat de andere partij wat voorzichtiger wordt.
‘In zekere zin is dat zijn doel’, zegt Amerikadeskundige Victor Vlam. ‘Zijn adviseurs zeggen 
weleens tegen de pers dat dit inderdaad zijn strategie is. Die onberekenbaarheid maakt 
het voor Noord-Korea en China moeilijk om zijn acties te voorspellen en dat betekent dat 
ze zichzelf voorzichtiger gaan opstellen.’
En Trump heeft meerdere malen zelf gezegd: ‘I wanna be unpredictable.’ In hoeverre dit 
echt een doordachte tactiek van Trump is, is de vraag. ‘Maar hij heeft het tijdens zijn cam-
pagne wel genoemd’, zegt Vlam. ‘Hij zei steeds dat hij het anders wilde doen dan presi-
dent Obama. Hij vond Obama te voorspelbaar, te kalm, te bedaard.’

(Bron: www.nos.nl, 29 augustus 2017)

Ad 3
Het vertrouwen dat je met duidelijke principes bij anderen creëert, creëer je ook 
bij jezelf. Tenslotte kijken we ook regelmatig met de blik van een ander naar 
onszelf. Wie ben ik? Ben ik te vertrouwen? Doe ik wat ik zeg?

Ad 4
De genoemde rode draad in de keuzes die we maken, creëert ook structuur 
en stabiliteit in ons leven. Je moet er natuurlijk wel voor waken dat geestelijke 
stabiliteit niet doorslaat in geestelijke rigiditeit.

Principes en handelingen
Wanneer iemand vaak handelt in overeenstemming met zijn principes, maakt 
dat zijn principes sterker, en omgekeerd geldt dat iemand die vaak zijn principes 
schendt, ze daardoor zwakker maakt. Als je principes hanteert die voordelig 
voor je zijn, handel je nadelig voor jezelf als je je principes schendt, want door 

https://nos.nl/artikel/2187128-trump-dreigt-met-vuur-en-furie-vanwege-noord-koreaanse-kernkop.html
http://www.nos.nl
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je principes te schenden maak je ze zwakker. Daarmee maak je het maken van 
een keuze moeilijker (punt 1). Een ander nadeel van het schenden van principes 
is reputatieverlies. Iemand kan een goede reputatie ontlenen aan het feit dat 
hij principieel is (punt 2). Nog andere nadelen zijn afnemend zelfvertrouwen 
(punt 3) en afnemende geestelijke stabiliteit (punt 4).

Principes regelmatig evalueren
Zoals je de software op je computer regelmatig moet updaten, zo geldt dit ook 
voor je principes. Principes die je vroeger goed hebben gediend, zijn nu mis-
schien verouderd en zitten je ontwikkeling in de weg. Het kan immers zijn dat 
principes die je ooit hebben geholpen, in een latere levensfase nadelig voor je 
zijn en vervangen moeten worden. Neem als voorbeeld het principe dat je con-
flicten zoveel mogelijk uit de weg moet gaan. In je jeugd kan dat principe je 
goed gediend hebben, maar later op je werk is het soms helemaal niet verstandig 
om steeds conflicten uit de weg te gaan. Regelmatig je principes evalueren is 
dus belangrijk om te zorgen dat je principes je leven beter maken in plaats van 
slechter.

2.2.3 Gewoontes

Gewoontes ontwikkelen zich vaak onbewust door bepaalde handelings-
patronen. Neem Klaas, die door een onrustige thuissituatie de gewoonte ont-
wikkeld heeft om heel haastig te eten. Wanneer iemand Klaas erop wijst dat hij 
heel haastig eet, kan dit Klaas verbazen omdat hij zich helemaal niet van deze 
gewoonte bewust was. Een gewoonte wordt versterkt door een handeling die 
binnen de gewoonte past, en omgekeerd wordt een gewoonte verzwakt door een 
handeling die ertegenin gaat. Een bepaald gedragspatroon dat steeds herhaald 
wordt, slijt als het ware in tot een hardnekkige gewoonte die moeilijk af te leren 
is. De vraag is natuurlijk of een bepaalde gewoonte voor iemand voordelig is 
of nadelig. Iemand die zich heeft aangeleerd om eerst goed na te denken voor-
dat hij wat zegt, kan in een werksituatie veel plezier van die gewoonte hebben. 
De gewoonte van Klaas om haastig te eten is vermoedelijk nadelig voor zijn 
gezondheid. Het eten wordt daardoor minder goed verteerd en dat kan tot gas-
vorming in de darmen leiden.

Laten we eens kijken naar Jaci, die de gewoonte heeft om te liegen als de waar-
heid tot een conflict kan leiden. Jaci heeft daar eens goed over nagedacht na 
kritiek van een vriend en zij is tot de conclusie gekomen dat die gewoonte voor 
haar nadelig is. Elke keer als zij voor de keuze staat om te liegen, moet zij zich 
realiseren dat zij door te liegen die nadelige gewoonte sterker maakt. Al die 
kleine voordelen die zij realiseert door te liegen (geen conflict), worden uit-
eindelijk wellicht tenietgedaan door de nadelige gevolgen van deze hard nekkige 
gewoonte die heel moeilijk valt af te leren.
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Een ander voorbeeld is Karel, die een vaste relatie heeft maar de gewoonte heeft 
ontwikkeld uitgebreid naar passerende vrouwen te kijken en zo mogelijk met 
hen te flirten. Elke keer dat hij handelt naar deze gewoonte, wordt deze verder 
versterkt. Die gewoonte kan zo sterk worden dat Karel ook in het bijzijn van zijn 
partner uitgebreid naar passerende vrouwen kijkt, iets wat zij onaangenaam 
vindt en tot spanningen in de relatie leidt.

Afbeelding 2.4

2.2.4 Deugden

Deugden kun je omschrijven als goede of voordelige karaktereigenschappen. 
Denk bijvoorbeeld aan zorgvuldigheid en hulpvaardigheid. Ondeugden kun 
je zien als slechte of nadelige karaktereigenschappen. Denk bijvoorbeeld aan 
gemakzuchtigheid of onzorgvuldigheid. Net als bij gewoontes geldt ook hier 
dat handelen in overeenstemming met je (on)deugden je (on)deugden versterkt 
en omgekeerd dat handelen dwars op je (on)deugden ze verzwakt. Karakter-
eigenschappen kunnen al vanaf de geboorte deel van iemand uitmaken, terwijl 
gewoontes zich over het algemeen toevallig door omstandigheden ontwikkelen. 
Het is vaak lastiger om karaktereigenschappen te veranderen dan gewoontes.

Neem Rohied, die erg geremd is. Rohied is tot de conclusie gekomen dat zijn 
geremdheid een nadelige karaktertrek van hem is. Hij vermijdt namelijk 
zoveel mogelijk menselijke omgang: het liefst blijft hij thuis. Maar als hij voor 
de zoveelste keer een uitnodiging voor een feest heeft afgeslagen, zit hij wat 
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 ongelukkig thuis. Hij heeft het gevoel dat hij belangrijke ervaringen en gebeur-
tenissen in zijn leven misloopt door zijn geremdheid. Weliswaar ervaart hij 
altijd een kortstondige opluchting als hij weer eens ergens niet naartoe hoeft, 
maar zijn geremdheid wordt met elke ‘remactie’ sterker en steeds moeilijker te 
overwinnen.

Kijken we ook nogmaals naar voorbeeld 1 Knip- en plakwerk uit de inleiding. 
Peter is nogal gemakzuchtig ingesteld. Hij beseft dat gemakzuchtigheid een 
ondeugd is. In veel gevallen kiest hij voor de oplossing die op het moment zelf 
lekker aanvoelt en comfortabel is, maar op de langere termijn moet hij daar 
vaak de wrange vruchten van plukken. Hij doet dingen veel te slordig en daar-
door ontstaan er vroeg of laat problemen, die dan moeten worden opgelost. Die 
problemen had hij kunnen voorkomen als hij direct zorgvuldig was geweest. 
Peter beseft dat het op het moment zelf veel comfortabeler is om snel een stuk 
van internet te plukken dan het zelf te schrijven. Maar als hij zou beseffen dat 
hij met elke gemakzuchtige handeling zijn gemakzucht versterkt en daar op de 
lange termijn veel nadeel van zal ondervinden, zou hij misschien toch voor de 
op dat moment oncomfortabele weg kiezen.

Korte termijn versus lange termijn
Als het om deugden en karakter gaat, zien we dat de afweging daarbij vaak gaat 
over korte termijn versus lange termijn. Peter kan op korte termijn een voordeel 
realiseren, maar daar staat een langetermijnnadeel van ongunstige karakter-
ontwikkeling tegenover. Hetzelfde geldt voor Rohied. De afweging tussen korte 
termijn en lange termijn gaat terug op een soort competitie tussen twee syste-
men die zich in ons brein bevinden. Dat staat beschreven in kader 2.4.

Kader 2.4 Korte termijn versus lange termijn

In ons brein hebben wij twee gescheiden maar interactieve neurale gebieden (Burns & 
Bechara, 2007, p. 264): een impulsief neuraal systeem, afhankelijk van de amandelkernen, 
dat pijn en plezier in het hier en nu van een keuze registreert; en een reflectief neuraal 
systeem, afhankelijk van de prefrontale cortex, dat pijn en plezier in de toekomst van een 
keuze registreert.

Het reflectieve systeem heeft meestal een zekere controle over het impulsieve systeem, 
maar die controle is niet absoluut. Een zeer actief impulsief systeem kan de controle van 
het reflectieve systeem overnemen (p. 267). Wat er uiteindelijk besloten wordt, hangt af 
van de relatieve krachten van beide systemen. Beide systemen ‘beconcurreren’ elkaar 
op een gemeenschappelijk terrein, namelijk dat van pijn- en pleziersignalen. Zijn de 
vooruitzichten voor de toekomst plezierig, dan kan pijn in het heden verdragen worden. 
Denk aan een pijnlijke tandartsbehandeling die je kunt doorstaan met het oog op het 
behoud van je gebit en de voordelen die daaraan vastzitten (aantrekkelijkheid en succes 
in relaties). Het kan echter ook zijn dat je voor een keuze in het heden staat die prettige 
gevolgen in het hier en nu heeft (denk aan het opsteken van een sigaret) maar mogelijk 
zeer pijnlijke gevolgen in de verre toekomst (longkanker). Kan iemand die mogelijk zeer 
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pijnlijke gevolgen in de toekomst niet voldoende in het heden als pijnlijk ervaren, dan 
wint het impulsieve systeem (p. 264, 265) en steekt hij de sigaret op.
In het algemeen kun je zeggen dat het oefening vereist om keuzes te maken voor je lan-
getermijnwelzijn ten koste van je welzijn hier en nu. In het Angelsaksische taalgebied 
spreekt men over de tegenstelling tussen instant gratification (onmiddellijke behoefte-
bevrediging) en deferred gratification (uitgestelde behoeftebevrediging). Er zijn proeven 
gedaan waarbij een kind voor de keuze werd gesteld: je kunt nu één mars krijgen of over 
een kwartier twee. Sommige kinderen willen nu die ene mars en andere kunnen een 
kwartier wachten. Gerichtheid op kortetermijnwelzijn en gerichtheid op langetermijn-
welzijn zijn dus vaak in concurrentie met elkaar en het is zeker niet zo dat het laatste altijd 
sterker dan het eerste is.

Wie wil je zijn?
Wie zijn deugden wil ontwikkelen en zijn ondeugden wil verzwakken, heeft 
vaak een bepaald ideaalbeeld van zichzelf dat hij nastreeft. Wie wil ik zijn? Wat 
voor mens, wat voor vriend, wat voor partner? Wanneer je voor bepaalde keu-
zen komt te staan, kun je je afvragen of een bepaalde keuze bij dit ideaalbeeld 
past. Stel je voor dat je een werkstuk op jouw naam bij een docent inlevert en 
dat een deel daarvan van internet overgenomen is zonder dat je dit hebt ver-
meld. De vraag die je jezelf kunt stellen kan dan luiden: ‘Wil ik een persoon zijn 
die teksten van anderen onder eigen naam inlevert?’ Misschien denk je dan bij 
jezelf: ‘Nee, eigenlijk niet, maar één keer zoiets doen, is niet zo erg.’ Realiseer je 
dan wel dat herhaald slecht gedrag bepaalde ondeugden zal versterken. Is dat 
wat je wilt?
Mensen kunnen een ideaalbeeld nastreven in de privésfeer (ben ik een goede 
vader als ik dit doe, een goede vriend als ik dat doe?) maar ook in de beroeps-
sfeer (ben ik een goede manager als ik deze beslissing neem, een goede dokter 
als ik deze patiënt doorverwijs?). Je kunt dergelijke vragen zelfs uitbreiden naar 
organisaties: zijn wij een integere en betrouwbare organisatie als we ons door 
de beurskoersen laten leiden?
Wie een ideaalbeeld van zichzelf nastreeft, kan inspiratie ontlenen aan grote en 
inspirerende mensen als Malala Yousafzai (zie kader 2.5), Mahatma Gandhi, 
Nelson Mandela, Moeder Teresa, Martin Luther King, bisschop Óscar Romero 
(aartsbisschop van San Salvador die zich inzette voor de armen en onderdruk-
ten van zijn land) en Veronica Guerin (Iers journaliste die in 1966 enkele grote 
misdaadbazen tegen de lamp liet lopen en dat uiteindelijk met de dood moest 
bekopen). Het lezen van hun biografie of het zien van een film over hun leven 
kan ons inspireren om aan onszelf te werken.

Opdracht 2.1

Google informatie over Malala Yousafzai (zie kader), Mahatma Gandhi,  Nelson 
Mandela, Moeder Teresa, Martin Luther King, bisschop Óscar Romero en 
 Veronica Guerin.
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Kader 2.5 Malala is vrij omdat ze geen doodsangst heeft

Afbeelding 2.5

[…]
Een dag eerder, op Allerheiligen, kwam een andere wereldburger tot ons. We hadden al 
veel over haar gehoord, en nu mochten we zomaar een uur naar haar luisteren. Op het 
eerste gezicht een meisje, maar als ze haar mond opendeed een vrouw: Malala Yousafzai. 
Zal zij haar eigenheid kunnen bewaren? Ze lijkt niet bang. Gehuld in een rode sluier sprak 
ze over haar strijd voor vrouwenrechten, de aanslag op haar leven door de taliban en 
haar onbevreesdheid voor de dood. ‘Iedereen moet een keer sterven’, zei ze. ‘Of het nu 
op een gewone manier is of door een kogel.’ De ultieme vrijheid: niet meer bang voor de 
dood. Twan Huys en een zaal vol studenten hingen in ‘College tour’ (NTR) aan haar lippen. 
Terecht, want Malala is niet alleen vrij, maar ook wijs, vergevingsgezind, welbespraakt, 
intelligent, zelfbewust, geestig en strijdbaar.  
Wijs: ‘Wie in zijn leven iets wil bereiken, moet een offer brengen. Voor mij was dat Paki-
stan en mijn vriendinnen daar. Na de aanslag kon ik er niet meer blijven.’
Vergevingsgezind: ‘Ik wens de taliban geen kwaad toe, ofschoon het hun doel is om men-
sen te doden. Mijn doel is het om mensen te redden.’
Welbespraakt: ‘Ouders moeten hun dochters het huis uit laten gaan. Past dat niet in onze 
cultuur? Wie maakt die cultuur? Dat doen we toch zelf?!’
Intelligent: ‘Pakistan heeft pennen en boeken nodig in plaats van drones. Dat was mijn 
boodschap aan president Obama.’
Zelfbewust: ‘In Pakistan was ik een heel goede leerling, in mijn nieuwe woonplaats 
 Birmingham probeer ik het ook te zijn.’
Geestig: ‘Shampoo kopen is ingewikkeld. De ene soort is tegen roos, de andere voor sterk 
haar, de derde tegen gespleten haarpunten en de vierde voor dik haar. Ik heb die proble-
men allemaal, dus kocht ik in Pakistan altijd vier flessen tegelijk.’
Strijdbaar: ‘Ik wil terug naar Pakistan om me in te zetten voor onderwijs aan meisjes. En ik 
wil premier worden. Ik kan bijna niet wachten.’
Wat we op Allerheiligen zagen, was geen meisje van zestien, maar een vrouw die én 
gemaakt lijkt voor tv én volledig zichzelf blijft. […]

(Bron: Pekelder, Willem (2013). Trouw, 4 november)
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Deugden van organisaties
Het is niet heel gebruikelijk om bij een organisatie van deugden te spreken, 
maar het kan wel. Als we zouden zeggen dat betrouwbaarheid een deugd van 
Philips is, bedoelen we daarmee dat dit een soort van stabiele bedrijfseigen-
schap is die als het ware in de organisatie van Philips is verweven. Philips heeft 
niet alleen in het verleden vaak blijkgegeven van betrouwbaarheid (betrouw-
bare reputatie) maar is ook zodanig georganiseerd qua procedures, gedrags-
codes en personeelsbeleid dat die betrouwbaarheid steeds opnieuw weer aan 
de dag wordt gelegd. Een deugd als betrouwbaarheid is dus iets anders dan de 
waarde betrouwbaarheid. Een bedrijf kan de waarde betrouwbaarheid nastre-
ven, maar desondanks kan het slecht gesteld zijn met de betrouwbaarheid van 
het bedrijf. In zo’n geval is betrouwbaarheid een waarde maar geen deugd.

2.2.5 Innerlijke conflicten

We leiden dit onderwerp in met een voorbeeld.

Voorbeeld 2.4 Diefstal en hand afhakken

Eduard is manager bij een handelsbedrijf met een magazijn in Saoedi-Arabië. Een van zijn 
personeelsleden wordt op heterdaad betrapt als hij uit het magazijn steelt. Het beleid 
is om dieven aan de politie over te dragen. De straf op diefstal is het afhakken van de 
rechter hand. De dief heeft een gezin met vijf kinderen.
Eduard vindt het belangrijk dat diefstal wordt gestraft en er een voorbeeld wordt gesteld. 
Daarnaast vindt hij het niet zijn zaak om te bepalen hoe er in een ander land wordt 
gestraft. Aan de andere kant vindt hij de straf te ver gaan en heeft hij medelijden met de 
dief en zijn gezin. Hij vraagt zich af of hij niet door schuldgevoelens zal worden gekweld 
als hij de dief aan de politie overdraagt.

Schuldgevoelens worden vaak in verband gebracht met ‘geweten’. ‘Iemand heeft 
last van zijn geweten’, zeggen we dan. Geweten betreft de normen en waarden 
die bij ons zijn verinnerlijkt, die deel van ons zijn. In tegenstelling tot persoon-
lijke principes hebben we geen bewuste keuze gemaakt voor die verinnerlijkte 
normen en waarden. Ze zijn deel van ons, maar we weten vaak niet hoe dat 
gekomen is, en we hebben er weinig controle op.
Schuldgevoelens kunnen worden opgevat als een symptoom van een dieper 
liggend conflict. Stel dat de handeling die Eduard zich heeft voorgenomen con-
flicteert met een verinnerlijkte norm. In dat geval zal de handeling leiden tot 
een innerlijk conflict waar schuldgevoelens dan een symptoom van zijn. Zo’n 
innerlijk conflict kan worden vermeden door óf de handeling die conflicteert 
met de innerlijke norm of waarde niet uit te voeren, óf de innerlijke norm of 
waarde te verbannen, maar dat is niet zo makkelijk.
Let wel, innerlijke normen en waarden zijn niet per definitie goed. Ze zijn 
vaak door een bepaalde cultuur of opvoeding ontstaan en kunnen iemands 
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 levensplezier of ontwikkeling in de weg zitten. Neem Klara, die opgevoed is met 
het idee dat seksueel plezier iets zondigs is. Haar streng gereformeerde moeder 
heeft haar dat zeer vaak ingeprent, waarbij ze met hel en verdoemenis heeft 
gedreigd. Elke keer als Klara seksueel plezier ervaart, wordt dit verpest door de 
opkomende schuldgevoelens. Er is dus sprake van een innerlijk conflict, maar 
dat betekent niet dat Klara ervoor moet kiezen om niet meer te vrijen. Ze kan 
ook proberen de innerlijke normen en waarden over seks die ze van haar moe-
der heeft meegekregen uit haar persoonlijkheid te verbannen, iets wat makke-
lijker gezegd dan gedaan is.6 Zou haar dit lukken, dan zou ze bij het vrijen geen 
schuldgevoelens meer hebben omdat er geen innerlijk conflict meer is.

Innerlijke conflicten bij organisaties
Bij organisaties betreffen innerlijke conflicten bijvoorbeeld meningsverschillen 
binnen het managementteam over de te varen koers of meningsverschillen tus-
sen personeel en management. Jan Koum, de medeoprichter van WhatsApp, 
werkte enige jaren bij Facebook, dat de chatapp had overgenomen. Koum had 
een conflict met de bestuurders van Facebook over hoe er om moest worden 
gegaan met privacy. Koum wilde dat de privacy van gebruikers van WhatsApp 
niet in het geding zou komen maar Facebook wilde een andere koers varen. Het 
conflict werd min of meer opgelost door het vertrek van Koum (www.trouw.nl, 
1 mei 2018).

Innerlijke conflicten bij organisaties kunnen ook gaan over de waarden die de 
organisatie voorstaat of de wijze waarop de organisatie al of niet uiting aan die 
waarden geeft. Bij een bedrijf dat de waarde duurzaamheid hoog in het vaandel 
heeft maar waarvan de directie regelmatig beslissingen neemt die slecht voor 
het milieu zijn, kunnen personeelsleden zich gaan verzetten tegen de beslissin-
gen van de directie. Er ontstaat dan een innerlijk conflict.

2.3 Toepassing op een concreet voorbeeld

We kijken weer naar voorbeeld 1 Knip- en plakwerk uit de inleiding en passen 
daar de benadering van dit hoofdstuk op toe. We nemen aan dat de alternatieve 
handeling hier is dat Peter een wanhoopspoging doet om zelf nog iets te schrij-
ven. De centrale vraag luidt dan voor hem: is de handeling (plagiaat plegen) 
voordelig voor mij, in vergelijking tot het alternatief (zelf iets schrijven)? Peter 
licht zijn groepsgenoten niet in over zijn plagiaatactie. We laten hier in het mid-
den of Peter handelt uit geïsoleerd of verbonden eigenbelang. We zullen nu de 
aandachtspunten aflopen, maar we moeten dit ‘aflopen van aandachtspunten’ 
niet als een maniertje zien om een ingewikkeld probleem op te lossen. Het is 

6 Soms is daar psychotherapie voor nodig. 

http://www.trouw.nl
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eerder een manier om te laten zien hoe ingewikkeld sommige problemen zijn 
en wat er allemaal relevant kan zijn bij dergelijke problemen. We hopen dat er 
op die manier meer inzicht in de materie ontstaat.

Buitenwereld actor, algemeen
Als het plagiaat wordt ontdekt, heeft dit een nadelige terugkaatsing tot gevolg. 
Het vertrouwen tussen docent en klas zal afnemen en dat heeft invloed op het 
welzijn van iedereen in de klas en dus ook op Peter. Peter meent dat de kans 
klein is dat het plagiaat wordt ontdekt en hij schat de kans op nadelige terug-
kaatsing klein in. De docent van Peter is namelijk niet zo handig met ICT, en 
het rapport uploaden in de plagiaatchecker Euphorus is niet verplicht.

Sancties
Qua sancties is de handeling (plagiaat plegen) nadelig ten opzichte van het 
alternatief. Als het plagiaat wordt ontdekt dreigen er verschillende sancties. Ten 
eerste zijn dat sancties van de examencommissie, die zal worden ingelicht door 
de docent, ten tweede van de andere groepsgenoten, die Peter wellicht zullen 
verwijten dat hij plagiaat heeft gepleegd waardoor zij een onvoldoende voor het 
rapport krijgen. Peter schat de kans op sancties echter klein in. Hij meent dat de 
docent niet zo oplettend is en dat hij het plagiaat niet zal ontdekken.

Reputatie
Als het plagiaat wordt ontdekt, heeft dit reputatieschade voor Peter tot gevolg. 
Peter schat de kans op ontdekking en dus reputatieschade klein in.

Binnenwereld actor, algemeen
Wat zal het doen met zijn persoonlijkheid? Dat vindt Peter moeilijk te bepalen.

Principes
Peter heeft geen principes die zoiets als het plegen van plagiaat verbieden.

Gewoontes
Peter heeft de gewoonte om dingen nonchalant op te lossen. Hij beseft dat dit 
een nadelige gewoonte is en dat deze gewoonte door een mogelijke plagiaatactie 
wordt versterkt.

(On)deugden
Peter is gemakzuchtig ingesteld. Deze karaktertrek beschouwt hij zelf  als 
na  delig. Hij beseft dat hij deze ondeugd zal versterken door zijn mogelijke 
plagiaat actie.

Innerlijke conflicten
Peter heeft geen innerlijke normen die zoiets als plagiaat plegen verbieden. Tot 
innerlijke conflicten zal dit dus niet leiden, zo denkt hij.
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Dit alles samen leidt tot het volgende schema. Bij een nadeel plaatsen we een ‘–’, 
bij een voordeel een ‘+’. Als het neutraal is zetten we een ‘0’.

Aandachtspunt Voordeel/nadeel

Eerste inschatting +

Buitenwereld, algemeen –

Sancties –

Reputatie –

Binnenwereld, algemeen weet niet

Principes neutraal

Gewoontes –

Deugden –

Innerlijke conflicten neutraal

We zien hier dat er tegenover het aanvankelijke voordeel dat Peter toedichtte 
aan zijn handeling allerlei nadelen staan. Wellicht moet Peter een nieuwe af -
weging maken.
Het ‘aflopen van deze aandachtspunten’ moeten we, zoals gezegd, niet als een 
maniertje zien om een ingewikkeld probleem op te lossen. Deze aandachts-
punten laten eerder zien dat er vaak meer bij een dergelijk probleem komt kij-
ken dan we aanvankelijk denken. Natuurlijk mogen we best proberen een soort 
grip op de voor- en nadelen te krijgen door ze in een tabel te zetten, maar dat 
mag niet de indruk wekken dat het oplossen van dit soort problemen of het 
na  denken erover neerkomt op het maken van een wiskundige berekening. Het 
voornaamste is dat je door een dergelijke tabel een overzicht krijgt van de pun-
ten die je tegen elkaar moet afwegen.
Laten we ervan uitgaan dat Peter na afweging tot de conclusie komt dat er 
sprake is van een overall nadeel voor hem, los van anderen. Dat betekent niet 
zomaar dat Peter de handeling zal laten. In geval van verbonden eigenbelang 
kan een bepaald nadeel voor lief worden genomen als dit wordt goedgemaakt 
door voordelen voor anderen met wie de actor verbonden is (zie hoofdstuk 1). 
In geval van geïsoleerd eigenbelang is een overall nadeel een doorslaggevende 
reden om de handeling te laten (zie hoofdstuk 1).

We zullen in het volgende hoofdstuk zien hoe een afweging uit verbonden 
eigenbelang eruit ziet en waar je op moet letten om die afweging op een goede 
manier te maken. Daarna bekijken we dat voor geïsoleerd eigenbelang.

2.4 Samenvatting

Het is vaak zo dat een actor vermoedt dat een bepaalde handeling hem voor-
deel brengt, maar dat bij nadere beschouwing blijkt dat er ook nadelen aan 
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 verbonden zijn. Om te bekijken of de handeling echt voordelig is, moeten de 
voor- en nadelen tegen elkaar worden afgewogen. Het resultaat van dit afweeg-
proces kan zijn, zoals we dat noemen, dat de handeling overall voordelig voor 
de actor is, of overall nadelig. Bij dit afweegproces zijn twee aandachtsgebieden 
te onderkennen: de buitenwereld en de binnenwereld van de actor.

Aandachtspunten met betrekking tot de buitenwereld van de actor
Een actor veroorzaakt met zijn handeling bepaalde gevolgen in de wereld om 
hem heen, en die gevolgen kaatsen nadelig of voordelig of neutraal naar de 
actor terug. Speciaal aandachtspunt daarbij is de afhankelijkheid van andere 
mensen. Uit de psychologie blijkt dat mensen beter functioneren als het beter 
met hen gaat, wat gunstig is voor degenen die van die mensen afhankelijk zijn.
Een bijzonder geval van voordelige terugkaatsing zijn beloningen, een bijzon-
der geval van nadelige terugkaatsing zijn sancties. Een ander voorbeeld van 
terugkaatsing betreft reputatie, ofwel de verzameling van eigenschappen die 
met die persoon worden geassocieerd.

Aandachtspunten met betrekking tot de binnenwereld van de actor
Persoonlijke principes zijn algemene richtlijnen die sturend zijn in jouw keuzes 
en die je bewust hebt gekozen. Ze vergemakkelijken het maken van keuzes, 
dragen bij aan een betrouwbare sociale reputatie, creëren zelfvertrouwen en 
geven geestelijke stabiliteit.
Gewoontes zijn handelingspatronen die zich vaak onbewust hebben gevormd. 
Een gewoonte wordt versterkt door een handeling die binnen de gewoonte past, 
en verzwakt door een handeling die ertegenin gaat.
Deugden zijn te omschrijven als goede of voordelige karaktereigenschappen; 
ondeugden zijn te beschouwen als slechte of nadelige karaktereigenschappen. 
Handelen in overeenstemming met je (on)deugden versterkt die (on)deugden; 
handelen dwars op je (on)deugden verzwakt ze. Het verschil tussen karakter-
eigenschappen en gewoontes is dat de eerste dieper in iemand verankerd zitten.
Bij deugden en karakter gaat de afweging vaak over korte termijn versus lange 
termijn. Soms kan iemand op korte termijn een voordeel realiseren maar staat 
daar een langetermijnnadeel van ongunstige karakterontwikkeling tegenover. 
Wie zijn deugden wil ontwikkelen en zijn ondeugden wil verzwakken, heeft 
vaak een bepaald ideaalbeeld van zichzelf dat hij nastreeft. Wie wil ik zijn? Wat 
voor mens, wat voor vriend, wat voor partner?
Innerlijke conflicten uiten zich vaak in schuldgevoelens. Schuldgevoelens wor-
den in verband gebracht met ‘geweten’. Geweten betreft de normen en waarden 
die bij ons zijn verinnerlijkt, die deel van ons zijn. In tegenstelling tot persoon-
lijke principes hebben we geen bewuste keuze gemaakt voor die verinnerlijkte 
normen en waarden. Wanneer we een handeling verrichten die conflicteert met 
die verinnerlijkte normen en waarden, leidt dit meestal tot schuldgevoelens.
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Vragen

2.1 Hoe worden persoonlijke principes in dit boek gedefinieerd?

2.2 Geef drie voordelen van persoonlijke principes.

2.3 Waarom moet je je principes regelmatig evalueren?

2.4 Leg het verschil uit tussen persoonlijke principes en innerlijke normen en 
waarden.

2.5 Geef twee voorbeelden van deugden en twee voorbeelden van ondeugden. 
Leg uit waarom je de deugden als goede eigenschappen ziet en de 
ondeugden als slechte eigenschappen.

2.6 Zie opdracht 2.1. Wat zijn/waren hun idealen?

2.7 Hoe wordt in dit boek geweten gedefinieerd?

2.8 Bekijk vraag 1 van de inleiding. Loop alle aandachtspunten af voor deze 
vraag.




