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R. Jay Wallace is één van de toonaangevende filosofen in het analytische debat over 
normativiteit en de praktische rede. Zijn invalshoek is de morele psychologie. Hoewel deze 
combinatie van normativiteit en psychologie op het eerste gezicht contradictorisch mag lijken, 
is ze weldoordacht.  Feiten en waarden behoren tot verschillende lagen van de werkelijkheid, 
maar zoals Wallace toelicht in een verhelderende inleiding in Normativity and the Will  zijn 
normativiteit en motivatie in de praktische filosofie onvermijdelijk met elkaar verbonden. 
Enerzijds zijn redenen voor het handelen slechts normatief in zoverre ze mensen 
daadwerkelijk kunnen aanzetten tot handelen. Zeggen dat iets moet gedaan worden heeft 
slechts zin in zoverre het ook kan gedaan worden. Anderzijds kan ook de psychologische 
studie van motivatie geen abstractie maken van het menselijke vermogen zich te laten 
motiveren door normatieve overwegingen en om dat vermogen te analyseren heeft ze een 
begrip van normativiteit nodig. In veertien artikels, die alle op één na reeds eerder 
gepubliceerd werden, werkt Wallace de nauwe relatie tussen normativiteit en motivatie verder 
uit.  
 
In scherpe en rijke discussies met onder anderen Christine Korsgaard, Thomas Scanlon, 
Bernard Williams, Michael Smith en Joseph Raz neemt Wallace een heel eigen standpunt in 
dat hij het volitionalisme noemt. Een eerste reeks artikels in Normativity and the Will gaat na 
wat een volitionalistische opvatting van rationeel handelen inhoudt. Een tweede deel 
verduidelijkt wat het volitionalisme betekent voor verantwoordelijkheid. Een derde serie 
artikels, ten slotte, situeert de plaats van moraal in het volitionalisme.  
 
Theorieën van het rationeel handelen kan men opdelen in twee kampen: het humeaans 
geïnspireerde en het kantiaans geïnspireerde kamp. Wallace verwerpt beide modellen en 
verdedigt een derde benadering, het volitionalisme. Deze positie benadrukt de actieve 
beslissing waardoor de handeling mede tot stand wordt gebracht en waardoor een rationeel 
subject de kans krijgt zich te onttrekken aan dan wel in te stemmen met zijn overtuigingen 
over wat hij moet doen. Zowel de zogenaamde neo-humeanen, onder wie Bernard Williams, 
als de kantiaans geïnspireerde filosofen, zoals Christine Korsgaard, interpreteren het proces 
dat aan het handelen voorafgaat te passief. Williams maakt de praktische rede monddood en 
stelt handelingen voor als volledig beheerst door verlangens. Korsgaard ziet de handeling dan 
weer als een onafwendbaar gevolg van het normatief oordeel van de praktische rede. Geen 
van beide modellen doet recht aan de mogelijkheid van akratisch handelen, door Wallace 
begrepen als intentioneel, welbewust gekozen handelen tegen het normatief oordeel in. 
Williams noch Korsgaard kan immers verklaren waarom mensen, zelfs op momenten dat ze 
zich niet daadwerkelijk laten leiden door hun normatief oordeel, daar toch toe in staat zijn. 
Williams’ theorie heeft het bijkomende probleem voor Wallace dat het niet tegemoet komt 
aan ‘the guidance condition’: ook al laat de neo-humeaanse motivatietheorie  ruimte voor het 
handelen in overéénstemming met normatieve principes, het kan geen rekenschap geven van 
handelingen die geconstitueerd worden door die normatieve principes. Het volitionalisme kan 
zowel uitleggen dat mensen zich in hun deliberaties laten leiden door normatieve principes, 
als dat rationele subjecten intentioneel handelen tegen hun beter oordeel in. 
 



Volgens het volitionalisme gaat verantwoordelijkheid terug op het vermogen tot reflexieve 
zelfcontrole en zelfbepaling. Dit vermogen is een postulaat van de praktische rede en wordt 
daarom niet bedreigd door het determinisme, argumenteert Wallace. Net als Kant kent hij het 
praktische domein een eigen benadering toe, buiten het bereik van het causale determinisme 
dat thuishoort in theoretische benaderingen van de werkelijkheid. Met zijn volitionalisme wil 
Wallace geen causale verklaring bieden van het handelen maar wil hij recht doen aan de 
vaststelling dat we, ondanks het determinisme in de natuur, andere mensen verantwoordelijk 
achten voor hun daden én onszelf in staat achten te delibereren en keuzes te maken. De 
vrijheid die we dus klaarblijkelijk toeschrijven aan de mens conceptualiseert Wallace als een 
vermogen tot zelfbepaling, of kortom ‘de wil’. Omdat de mens een wil bezit, kan hij actief 
controle uitoefenen over zijn daden, zegt Wallace, in de veronderstelling dat de wil vrij, 
ongeboden en onbepaald te werk gaat. Uiteraard doet Wallace zijn visie op 
verantwoordelijkheid en de wil denken aan de  gecontesteerde ‘agent-causation theory’. Maar 
doordat Wallace zich uitdrukkelijk distantieert van theoretische ambities om de werkelijkheid 
te verklaren voelt hij zich niet bedreigd door de kritiek op de ‘agent-causation theory’.  Deze 
controversiële theorie wil door het aanduiden van een oorspronkelijke oorzakelijkheid in het 
subject handelingen verklaren, maar dat is dus volgens Wallace niet de juiste manier om het 
volitionalisme te begrijpen. Toch blijft het enigszins onduidelijk hoe dat vermogen tot 
zelfbepaling dan wel begrepen moet worden. Zelfs zonder in een deterministisch 
reductionisme te vervallen kan men zich afvragen hoe keuzes tot stand komen of hoe ze 
gerechtvaardigd worden. 
 
In een derde en laatste serie artikels laat Wallace zich in met de vraag of morele 
overwegingen prioriteit verdienen in praktische deliberaties. In zijn ogen volgt de meest 
uitdagende vorm van moreel scepticisme niet uit de vraag hoe men egoïsten kan overhalen 
moreel goed te leven. Interessanter vindt hij het gegeven dat ook niet-egoïstische mensen de 
vraag kunnen stellen welk gewicht ze moeten toekennen aan morele eisen en in welke mate 
een moreel leven gelijk staat aan een goed, zinvol leven. Vanuit een moreel oogpunt lijkt het 
logisch dat morele eisen een ultieme status krijgen, maar vanuit het standpunt van wat 
Wallace noemt ‘de eudaimonistische reflectie’ is dit allerminst vanzelfsprekend. Nochtans is 
het eudaimonistisch standpunt een eerbaar standpunt. Het is het standpunt dat mensen 
innemen wanneer ze hun relaties en bezigheden van op een afstand bekijken en beoordelen op 
hun bijdrage tot een waardevol leven. Een waardevol leven betekent iets anders dan een 
egoïstisch leven, maar het valt evenmin zomaar samen met een moreel goed leven. Daarom 
vormt het conflict tussen moraal en het goede leven een grotere uitdaging dan dat tussen 
moraal en eigenbelang. Op het eerste gezicht lijkt de instemming met morele eisen het welzijn 
van een persoon niet op dezelfde wijze te bevorderen als de toewijding tot een persoonlijk 
levensproject. Maar Scanlons contractualistische model van de moraal brengt in de ogen van 
Wallace redding en laat zien dat moreel leven impliceert dat men binnentreedt in een relatie 
van wederzijdse erkenning tussen mensen. Dat de erkenning door anderen waardevol is, 
verzekert de bijdrage van moraal aan het betekenisvolle leven. De mogelijke verzoening 
tussen het eudaimonistische en het morele standpunt betekent dus de oplossing voor het 
moreel scepticisme. Alleen kan men zich afvragen hoe Wallace zich deze eudaimonistische 
reflectie voorstelt. Aan de hand van welke principes moeten mensen hun persoonlijke relaties 
en engagementen evalueren? Het waarderealisme dat Wallace voorstaat en in andere boeken 
uitwerkt, biedt hierop wellicht een antwoord maar is zelf niet zonder problemen 
 
Wie zich wil verdiepen in de analytische discussies over normativiteit, motivatie en de 
praktische rede kan niet om de positie van Wallace heen. Met een uitgebalanceerde, goed 
beargumenteerde en genuanceerde opvatting valt Wallace niet zomaar de categoriseren onder 



één noemer. Deze bundel (met trefwoordenindex) biedt een mooi overzicht van zijn filosofie 
in al haar finesses en is een aanrader.  
 
 


