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Samenvatting

Een begrip van geweten wordt voorondersteld in elke opvoe-
dingstheorie die de ontwikkeling van het geweten centraal 
stelt – en wellicht zelfs in elke theorie en praktijk van morele 
opvoeding. In dit artikel wordt het ‘alledaagse’ begrip van het 
geweten aan een analyse onderworpen, dat wil zeggen het 
gewetensbegrip zoals dat volgens de regels van de omgangs-

taal wordt gebruikt. Allereerst worden vier typen van situaties beschreven 
waarin het geweten tot ons spreekt. Vervolgens wordt onderzocht welke 
kenmerken typerend zijn voor de stem van het geweten. Ongeacht de situ-
atie blijkt het geweten ons steeds toe te spreken in de vorm van een moreel 
oordeel dat negatief, intuïtief en particulier is, dat louter betrekking heeft 
op het eigen gedrag, en dat de cognitieve component vormt van principe-
emoties. Het geweten zelf kan dan worden begrepen als een dispositie die 
zich onder bepaalde voorwaarden manifesteert in principe-emoties, name-
lijk wanneer we onze eigen morele principes overtreden of dreigen te over-
treden. Tot slot worden enkele punten van kritiek besproken en worden 
enkele pedagogische vervolgvragen aangaande het geweten aan de orde 
gesteld.
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Inleiding

Als we zeggen dat iemand een geweten heeft, wat is het dan precies waarnaar we 
verwijzen? Het is deze vraag, de vraag naar de betekenis van de term ‘geweten’ 
of, zo men wil, naar de aard van het geweten, die in dit artikel centraal staat. 
Het is een belangrijke vraag, niet alleen omdat een analytische speurtocht naar 
kenmerken van het geweten op zichzelf interessant is, maar ook omdat een 
begrip van het geweten ten grondslag ligt aan elke theorie en praktijk waarin de 
vorming en ontwikkeling van het geweten centraal staat. In het afgelopen de-
cennium zijn meerdere publicaties van Nederlandse auteurs verschenen waarin 
alleen al in de titel expliciet wordt verwezen naar de opvoeding of ontwikkeling 
van het geweten (Koops, Brugman, Ferguson, & Sanders, 2010; Kroon, 2005, 
2006a; Le Sage, 2004; Schalkwijk, 2011; Schinkel, 2011b). En onze vraag is: als 
het geweten zich ontwikkelt of moet worden opgevoed, wat is het dan precies 
dat tot ontwikkeling komt of door opvoeding gestalte krijgt?

In het zoeken naar een antwoord op deze vraag beperken we ons tot het 
‘alledaagse’ begrip van het geweten. We proberen, met andere woorden, de 
condities te expliciteren waaronder de term ‘geweten’ volgens de regels van de 
omgangstaal van toepassing is. In pedagogische en ontwikkelingspsychologi-
sche publicaties over het geweten wordt soms expliciet gesteld dat het huis-, 
tuin– en keukenbegrip van het geweten tot uitgangspunt wordt genomen (bijv. 
Koops et al., 2010, pp. 2-5; Kroon, 2006a; Levering, 2003). Maar ook wanneer 
dat niet het geval is, wordt doorgaans toch op zijn minst de suggestie gewekt 
dat de term ‘geweten’ conform de regels van de dagelijkse taal gebruikt wordt. 
En wanneer in wetenschappelijke publicaties met opzet zou worden gekozen 
voor een andere definitie van de term, dan zou toch, ter voorkoming van aller-
lei misverstanden, duidelijk moeten worden aangegeven op welke punten zo’n 
artificieel begrip van het geweten afwijkt van het alledaagse begrip.

Om dat moeilijk grijpbare begrip van het geweten te verhelderen zullen we 
de volgende stappen ondernemen. Allereerst zullen we vier typen van situaties 
beschrijven waarin het geweten zogezegd haar stem laat horen. In de omgangs-
taal wordt vaak in metaforen over het geweten gesproken, en wellicht de meest 
in het oog springende metafoor is die van het sprekende geweten (“zijn geweten 
begon te spreken”; “de stem van het geweten”; “naar je geweten luisteren”). En 
ons voornemen is vier typen van situaties te onderscheiden waarin het geweten 
tot ons spreekt. Vervolgens zullen we laten zien dat in al deze situaties het spre-
kende geweten gemeenschappelijke kenmerken heeft. We zullen, met andere 
woorden, proberen te verhelderen wat typerend is voor de stem van het gewe-
ten. Daarna zullen we een poging wagen om aan te geven wat kenmerkend is 
voor het geweten zelf. Vanzelfsprekend is de stem van het geweten nog niet het 
geweten zelf. Maar op grond van onze analyse van het sprekende geweten in 
de beschreven situaties kunnen we het geweten als zodanig in de greep krijgen. 
Voorts bespreken we enkele belangrijke punten van verschil tussen onze ana-
lyse van het alledaagse begrip van het geweten en de analyses die door andere 
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filosofen zijn uitgevoerd. We zullen die verschillen opvatten als punten van 
kritiek die om een antwoord vragen. Tot slot laten we zien wat de verhouding is 
tussen onze analyse en een drietal pedagogische vervolgvragen.

Paradigmatische voorbeelden: een ordenende beschrijving

In de relevante literatuur wordt soms onderscheid gemaakt tussen het vooruit-
blikkende en het terugblikkende geweten (Bremmers, 2003; Childress, 1979; 
Lyons, 2009; Sulmasy, 2008). Als het geweten voorwaarts kijkt, oordeelt de stem 
van het geweten over daden of activiteiten die nog niet hebben plaatsgevon-
den. Dit type voorbeelden van het sprekende geweten zullen we voortaan het 
waarschuwende geweten noemen. Binnen dit type zullen we twee subtypen on-
derscheiden: het protesterende en het alarmerende geweten. Bij het terugwaarts 
kijkende geweten heeft de stem van het geweten betrekking op daden of acti-
viteiten die reeds hebben plaatsgevonden. Dit type voorbeelden zullen we het 
schuldige geweten noemen, en ook binnen dit type zullen we twee subtypen 
onderscheiden: het knagende en het straffende geweten.

Al deze voorbeelden kunnen we als paradigmatische gevallen beschouwen, 
dat wil zeggen als ervaringen waarop de term ‘geweten’ of, meer precies, de 
uitdrukking ‘de stem van het geweten’, zonder twijfel van toepassing is. Zoals 
heel veel andere termen uit de omgangstaal heeft de term ‘geweten’ een be-
paalde vaagheid, wat betekent dat een zekere twijfel over de toepasbaarheid van 
de term niet ongewoon is. Maar paradigmatische gevallen zijn onmiskenbaar 
voorbeelden van de stem van het geweten. Het zijn zulke voorbeelden die we 
eerst zullen ordenen en beschrijven, en daarna, in de volgende paragraaf, aan 
een analyse zullen onderwerpen.

Allereerst het eerste subtype van het waarschuwende geweten, het proteste-
rende geweten. Kenmerkend voor dit subtype is dat een persoon, een groep of 
een organisatie druk op ons uitoefent om iets te doen wat voor ons moreel on-
aanvaardbaar is. In zulke situaties spoort het geweten ons aan om af te zien van 
datgene waartoe we geprest worden. De druk komt van iemand of iets buiten 
ons zelf en kan bovendien heel verschillend van kracht zijn, variërend van een 
dringend verzoek tot dreiging met ontslag of zelfs een gevangenisstraf. Maar 
steeds als ons geweten protesteert voelen we externe druk en beseffen we dat 
het weerstaan van deze druk voor ons onaangename gevolgen zal hebben.

Gangbare uitdrukkingen die op zulke situaties betrekking hebben zijn: “dat 
brengt mij in conflict met mijn geweten”, “dat kan ik niet tegenover mijn ge-
weten verantwoorden” of “dat brengt mij in gewetensnood”. Uit deze uitdruk-
kingen mag echter niet worden afgeleid dat het protesterende geweten altijd 
gewetensbezwaren betreft. Als we spreken van gewetensbezwaren hebben we 
doorgaans situaties op het oog waarin veel op het spel staat en bovendien de 
druk in institutioneel verband wordt uitgeoefend, door een organisatie of de 
overheid. Maar ook wanneer een goede buurman ons vraagt iets te doen wat 
geen ernstig moreel vergrijp is maar hooguit een lichte morele overtreding zal 
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ons geweten protesteren – en dan niet met slapeloze nachten maar waarschijn-
lijk eerder met een zwak gevoel van morele weerzin.

Kenmerkend voor het tweede subtype van het waarschuwende geweten, het 
alarmerende geweten, is dat dit keer de druk niet van buitenaf komt maar van 
binnenuit, in de vorm van verlangens of begeerten. Anders gezegd, we worden 
door de omgeving niet geprest maar verleid om iets te doen wat volgens onze 
eigen maatstaven moreel verkeerd is. We laten ons meeslepen – en dan, op het 
moment dat we bijna toegeven aan de verleiding, waarschuwt het geweten ons 
dat we ons op moreel hellend vlak bewegen.

In de omgangstaal worden voor zulke situaties uitdrukkingen gebruikt als 
“haar geweten begon te spreken” of “zijn geweten begon op te spelen”. Vrij 
geïnterpreteerd zou het bekende schilderij van de victoriaanse schilder William 
Hunt uit 1853, The Awakening Conscience, kunnen worden opgevoerd als een 
voorbeeld van het alarmerende geweten. We zien een jonge vrouw, die net op-
staat van de schoot van haar pianoleraar, met haar samengeknepen handen 
krachtig in haar schoot gedrukt, alsof ze haar eer wil beschermen. Haar wijd 
open ogen drukken gevoelens van schrik en verontrusting uit. Het is haar gewe-
ten dat haar wakker schudt.

Anders dan bij het onderscheid tussen de subtypen van het waarschuwende 
geweten, ligt het onderscheid tussen de subtypen van het schuldige geweten 
niet in de omstandigheden (druk versus verleiding), maar in de houding die de 
persoon inneemt tegenover het sprekende geweten. Bij het eerste subtype van 
het schuldige geweten, dat wij vrijelijk het knagende geweten zullen noemen, 
proberen we de stem van ons geweten te negeren, weg te drukken of tot zwij-
gen te brengen. Maar hoe we ook ons best doen, die irriterende stem blijft ons 
achtervolgen. Ofschoon wij er soms voor langere tijd in slagen ons geweten te 
laten zwijgen, laat zij toch steeds weer van zich horen, onverwacht en onont-
koombaar – als een onwelkome gast die ons er vasthoudend aan herinnert dat 
wat we hebben gedaan, of nog altijd aan het doen zijn, moreel onacceptabel is.

“Je geweten in slaap sussen” of “je geweten afkopen” zijn uitdrukkingen die 
op het knagende geweten van toepassing zijn. Beide uitdrukkingen verwijzen 
naar pogingen om het geweten een toontje lager te laten zingen. Maar er zijn 
nog veel meer manieren om die hinderlijke stem te onderdrukken. Zo kunnen 
we bijvoorbeeld proberen te ontkennen dat wat we deden moreel verkeerd is, 
of de negatieve gevolgen van onze daden bagatelliseren; of we kunnen onze 
verantwoordelijkheid voor wat we deden in twijfel trekken, door te ontkennen 
dat het onze bedoeling was om zo te handelen, of door onszelf wijs te ma-
ken dat we de gevolgen van ons handelen niet konden overzien (zie Miceli &  
Castelfranchi, 1998).

Bij het tweede subtype van het schuldige geweten, dat wij het straffende 
geweten hebben gedoopt, is onze houding er geen van afweer maar van vol-
mondige erkenning. We erkennen datgene wat de stem van ons geweten ons 
duidelijk wil maken, namelijk dat wat wij deden moreel onaanvaardbaar is en 
dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor dat gedrag. We betreuren oprecht wat we 
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hebben gedaan en vinden dan ook die pijnlijke gevoelens waarmee het geweten 
ons straft volkomen verdiend. En in het verlengde daarvan zijn we ten volle 
bereid om onze morele fouten te bekennen of op te biechten, het weer goed te 
maken of de aangebrachte schade te herstellen, en boete te doen of een gepaste 
straf te ondergaan. Voor zulke situaties zijn uitdrukkingen als “gewetenswroe-
ging”, “berouw komt na de zonde” of “met oprecht berouw” geëigend.

Paradigmatische voorbeelden: een analyse van gedeelde kenmerken

Wat is nu typerend voor de stem van het geweten? De boven beschreven si-
tuaties waarin het geweten van zich laat horen kennen markante verschillen: 
externe versus interne druk, ontkenning versus erkenning. Niettemin heeft de 
stem van het geweten onder die verschillende omstandigheden identieke ken-
merken. Welke zijn dat?

In de eerste plaats spreekt het geweten steeds in de vorm van een moreel 
oordeel, en duidelijk niet in de vorm van een esthetisch oordeel (mooi of lelijk) 
of een prudent oordeel (verstandig of onverstandig). Bovendien is dat morele 
oordeel negatief van aard: het geeft aan dat bepaald gedrag – waartoe we geprest 
of verleid worden, of dat we reeds hebben uitgevoerd – moreel onacceptabel of 
moreel ongeoorloofd is. Het is, anders gezegd, geen positief moreel oordeel, dus 
geen oordeel dat zegt dat bepaald gedrag moreel acceptabel of geoorloofd is, laat 
staan een oordeel dat aangeeft dat bepaald gedrag moreel wenselijk, bewonde-
renswaardig of moreel ideaal is. 

In de tweede plaats is het een moreel oordeel dat in hoge mate intuïtief is. 
Het is geen oordeel dat het resultaat is van rationele reflectie of een morele 
discussie, noch een oordeel dat een beroep doet op externe autoriteiten, maar 
veeleer een ogenblikkelijk, gevoelsmatig en daarmee ook persoonlijk oordeel 
(Hill, 2002, pp. 278, 297; Schinkel, 2007, pp. 119, 354). Het intuïtieve karakter 
van het gewetensoordeel is het meest evident bij het alarmerende en het kna-
gende geweten. Het alarmerende geweten is het plotselinge en verontrustende 
besef dat we een verkeerde weg inslaan, en het knagende geweten geeft ons 
het onbehaaglijke gevoel dat onze redeneringen in feite wel eens rationalisaties 
kunnen zijn. Maar ook bij het protesterende en straffende geweten is het spre-
ken intuïtief, ook al is het geenszins uitgesloten dat het directe, gevoelsmatige 
oordeel zal worden aangevuld en bevestigd met argumenten. Ingeval van het 
protesterende geweten bijvoorbeeld, zal de neiging bestaan om tegenover de-
genen die druk op ons uitoefenen argumenten naar voren te brengen die onze 
gevoelsmatige, instinctieve morele afkeer onderbouwen. En bij het straffende 
geweten kan de erkenning van het pijnlijke gevoel iets te hebben gedaan dat 
moreel ontoelaatbaar is door kritische reflectie worden gevoed.

Een kenmerk dat steevast wordt genoemd door auteurs die proberen ons 
begrip van het geweten te verhelderen is dat de stem van het geweten louter be-
trekking heeft op het eigen doen en laten (Childress, 1979; Ryle, 1973; Schinkel, 
2007, pp. 109-110; Wicclair, 2013). Ons geweten oordeelt alleen over ons eigen 
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gedrag en nooit over dat van anderen. Het is dan ook onzinnig om te zeggen: 
“jouw gedrag brengt mij in conflict met mijn geweten”, of: “mijn geweten zou 
niet zuiver zijn als jij dat zou doen”, of: “ik heb een kwaad geweten over wat jij 
hebt gedaan” – tenzij jouw gedrag mijn verantwoordelijkheid is maar dan gaat 
de stem van het geweten toch weer over mijn tekortschieten.

Overigens moet worden opgemerkt dat de stem van het geweten niet be-
perkt is tot ons doen en laten maar ook betrekking kan hebben op de innerlijke 
wereld van gedachten, gevoelens, verlangens en fantasieën. Dat lijkt echter be-
perkt te zijn tot het schuldige geweten, bijvoorbeeld wanneer we ons schuldig 
voelen over seksuele verlangens of de vele ziektes die we de ander toewensen. 
En ook dan heeft de stem van het geweten alleen betrekking op de eigen inner-
lijke wereld en betreft het een moreel oordeel dat negatief is.

In de vierde plaats is het gewetensoordeel in logische zin niet universeel 
maar particulier. De stem van het geweten zegt niet dat liegen moreel verkeerd is 
of dat het breken van een belofte moreel ongeoorloofd is, maar dat het moreel 
verkeerd is dat ik Casper heb bedrogen, of dat het moreel onacceptabel is dat 
ik mijn belofte aan Ingrid niet ben nagekomen. Alvin Goldman (1976, pp. 10-
15) maakt onderscheid tussen act-types, zoals hardlopen of een brief schrijven, 
en act-tokens, zoals het hardlopen van Casper op tijd t of het schrijven van een 
brief door Ingrid op tijd t. De stem van het geweten heeft alleen betrekking op 
act-tokens (zie ook Fuss, 1973, p. 41).

Door van meet af aan de stem van het geweten te typeren in termen van mo-
rele oordelen zou de suggestie kunnen worden gewekt dat het geweten een puur 
cognitief vermogen is. Dat zou een misvatting zijn, zoals in feite reeds blijkt uit 
onze uitleg van het intuïtieve, gevoelsmatige karakter van het gewetensoordeel. 
Om een uitdrukking van Martin Hoffman (2000, p. 160) te gebruiken: als het 
geweten spreekt is dat in de vorm van een hot cognition, dat wil zeggen een oor-
deel dat gepaard gaat met meer of minder heftige gevoelens.

We zouden dit vijfde kenmerk van het geweten wellicht het beste in termen 
van emoties kunnen verwoorden. Als het geweten spreekt is dat in de vorm van 
een bepaald soort emoties, waarvoor de term ‘principe-emoties’ het meest gepast 
is. Net zoals de meeste andere emoties omvatten principe-emoties een verstren-
geling van cognitieve, affectieve en conatieve componenten (Van Dam, 1999, 
hfdst. 1). De cognitieve component die typerend is voor de klasse van principe-
emoties betreft een moreel oordeel dat zowel op het eigen gedrag als dat van 
anderen betrekking kan hebben. En ingeval van het sprekende geweten gaat 
het om een bepaalde subklasse van principe-emoties, namelijk emoties waarvan 
de cognitieve component bestaat uit negatieve morele oordelen die uitsluitend 
het eigen gedrag betreffen. Voorbeelden van zulke emoties zijn schuldgevoel, 
berouw, wroeging, morele weerzin, morele schrik of angst, moreel onbehagen, 
morele onrust of verontrusting en ook plichtsgevoel.

Een laatste kenmerk van de stem van het geweten is dat die stem ons mo-
tiveert om het kwade te laten en het goede te doen. Zoals Gilbert Ryle (1973,  
p. 29) duidelijk maakt is het geweten niet slechts een “a verdict-passing faculty” 
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maar ook “a conduct regulating faculty”. In feite ligt dit kenmerk reeds beslo-
ten in onze constatering dat het geweten zich manifesteert in principe-emoties. 
Emoties worden doorgaans gekenmerkt door een bepaald soort motivatie en dat 
geldt evenzeer voor principe-emoties: zij motiveren ons tot het moreel juiste 
gedrag. 

Die motiverende kant van het geweten is het meest in het oog springend bij 
het protesterende en alarmerende geweten. Als ons geweten protesteert moti-
veert het geweten ons om de druk die op ons wordt uitgeoefend het hoofd te 
bieden; en ingeval van een alarmerend geweten worden we gemotiveerd om 
verleidingen te weerstaan. Het feit dat de stem van het geweten ons aanzet tot 
bepaald gedrag betekent echter niet dat we ons ook steeds dienovereenkomstig 
gedragen. Ook al protesteert ons geweten of alarmeert het ons, het is niet uitge-
sloten dat we onder de druk bezwijken of aan de verleiding toegeven. Vaak zal 
ons geweten dan in de vorm van schuldgevoelens tot ons spreken, en ook dan 
moedigt ons geweten ons aan om het goede te doen – bijvoorbeeld ingeval van 
een knagend geweten onze schuld te erkennen en ingeval van het straffende 
geweten het aangedane leed te verzachten.

Implicaties van de beschrijving en analyse

We hebben nu een schets gegeven van de stem van het geweten. Als het gewe-
ten tot ons spreekt is dat in de vorm van een negatief, intuïtief en particulier 
moreel oordeel dat betrekking heeft op ons eigen gedrag, dat functioneert als 
cognitieve component van een principe-emotie, en dat ons als zodanig moti-
veert tot het juiste gedrag. Maar wat is nu het geweten zélf? Het feit dat het ge-
weten zich manifesteert in een bepaald soort principe-emoties maakt nog niet 
duidelijk wat het geweten zelf is.

Toch kunnen we uit onze beschrijving en analyse van paradigmatische voor-
beelden van het sprekende geweten het nodige afleiden over de aard van het 
geweten. Om te beginnen laat onze analyse van de stem van het geweten zien 
dat het hebben van een geweten getuigt van een intrinsieke binding aan morele 
principes, in het bijzonder aan plichten en verplichtingen (vgl. Lyons, 2009; 
Ryle, 1973; Sulmasy, 2008; Wicclair, 2013). Zo’n intrinsieke betrokkenheid kan 
worden opgevat als een psychische dispositie. Een dispositie is een eigenschap 
die in elk geval partieel kan worden gedefinieerd in termen van conditionele 
uitspraken, dat wil zeggen in termen van uitspraken die weergeven onder welke 
condities de dispositie zich zal manifesteren in de ervaringswereld. Dergelijke 
manifestaties zijn zogezegd indicatief voor het bezit van de dispositie. Welnu, 
naast bepaalde vormen van gedrag is ook het ervaren van principe-emoties een 
typische manifestatie van een intrinsieke binding aan morele principes. Uit 
het feit dat iemand onder bepaalde omstandigheden wordt aangedaan door 
principe-emoties, kunnen we afleiden dat de persoon een intrinsieke binding 
aan bepaalde principes heeft. Zo is het feit dat iemand wordt aangedaan door 
gevoelens van morele verontwaardiging zodra hij wordt geconfronteerd met 
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onrechtvaardigheid, indicatief voor een intrinsieke betrokkenheid bij principes 
van rechtvaardigheid.

Omdat het geweten zich manifesteert in het optreden van principe-emoties, 
en zulke emoties indicatief zijn voor een intrinsieke binding aan morele princi-
pes, is een persoon met een geweten altijd ook intrinsiek betrokken bij morele 
principes. Toch mogen we het hebben van een geweten niet met zo’n intrin-
sieke binding identificeren. Zeker, alle principe-emoties die indicatief zijn voor 
het geweten zijn ook indicatief voor een intrinsieke betrokkenheid bij morele 
principes. Anderzijds echter kan zo’n betrokkenheid zich in principe-emoties 
openbaren die niet gerekend kunnen worden tot de stem van het geweten. Een 
voorbeeld is morele verontwaardiging. Deze principe-emotie is indicatief voor 
een intrinsieke binding met morele principes maar kan desondanks geen ma-
nifestatie van het geweten zijn. Dat komt omdat de cognitieve component van 
de emotie, dat wil zeggen het morele oordeel dat constitutief is voor morele 
verontwaardiging, betrekking heeft op het gedrag van anderen en niet op het 
gedrag van de persoon zelf. Een intrinsieke binding aan morele principes komt 
dus tot uitdrukking in een breder palet van ervaringen dan het geweten. Om die 
reden kunnen we het geweten beschouwen als een sub-dispositie van de meer 
omvattende dispositie die we ‘een intrinsieke binding aan morele principes’ 
hebben genoemd. 

Zoals gezegd is een dispositie een eigenschap die tot op zekere hoogte kan 
worden gedefinieerd met behulp van conditionele uitspraken: iemand met dis-
positie D zal onder condities C doorgaans gedrag G vertonen of worden aange-
daan door ervaring E. Als G en/of E ontbreken als C optreedt, en er zijn geen 
bijzondere omstandigheden aan te wijzen, dan kunnen we gevoeglijk aanne-
men dat de persoon D mist. Welke zijn nu precies de conditionele uitspraken 
die definiërend zijn voor de dispositie waarop het alledaagse begrip van het 
geweten van toepassing is? We weten dat het geweten zich manifesteert in be-
paalde principe-emoties, en dat daarom E op zulke emoties betrekking heeft. 
Maar waar staat C voor?

Onze indeling van voorbeelden van het sprekende geweten in twee hoofd-
typen, namelijk het waarschuwende en het schuldige geweten, geeft een ant-
woord op deze vraag. Ingeval van een schuldig geweten heeft C betrekking op 
het feit dat de persoon in strijd met de eigen morele principes heeft gehandeld. 
Daar komt bij dat ingeval van een knagend geweten de persoon dat ontkent ter-
wijl bij een straffend geweten de persoon dat erkent. En ingeval van het waar-
schuwende geweten heeft C betrekking op het feit dat de persoon in strijd met 
de eigen principes dreigt te handelen – een dreiging die bij het protesterende 
geweten bestaat uit externe druk en bij het alarmerende geweten uit interne 
druk. Dat het geweten slechts een sub-dispositie is van een intrinsieke binding 
aan morele principes blijkt dus niet alleen uit het feit dat het geweten zich ma-
nifesteert in een beperktere, specifieke groep van principe-emoties, maar ook uit 
het feit dat die manifestaties gekoppeld zijn aan een meer beperkte, specifieke 
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groep van omstandigheden. Niet alleen waar E voor staat is zogezegd beperkter, 
hetzelfde geldt voor C.

Refererend aan de analyse van Gilbert Ryle (1973; vgl. ook Kroon, 2006b) 
kunnen we de verhouding tussen een intrinsieke binding aan morele princi-
pes en het geweten ook als volgt verwoorden. Doorgaans zal iemand met zo’n 
binding zijn morele principes in acht nemen zonder dat zijn geweten iets van 
zich laat horen. Maar zodra die gebruikelijke manifestatie van zijn intrinsieke 
binding in moreel gedrag wordt belemmerd of gehinderd door tegengestelde 
motieven, begint zijn geweten te spreken. Anders gezegd, ons geweten is een 
dispositie die zich manifesteert op momenten dat wij door tegengestelde motie-
ven, zoals begeerten of de angst voor sancties, onze eigen morele principes drei-
gen te overtreden of dat reeds hebben gedaan. Deze spanning of inconsistentie 
tussen de eigen principes en (dreigend) eigen gedrag kan verklaren waarom wij 
het geweten kunnen ervaren als een instantie die ons van buitenaf toespreekt, 
terwijl we tegelijk beseffen dat het de stem van ons geweten is. Iets van onszelf 
plaatst zich zogezegd tegenover onszelf.

Enkele punten van kritiek

In de moderne filosofie is expliciete aandacht voor het geweten bepaald niet 
overweldigend. In veel geraadpleegde overzichtswerken op het terrein van de 
ethiek ontbreekt doorgaans zelfs in de index enige verwijzing naar het geweten. 
Niettemin zijn er in de afgelopen decennia enkele belangrijke publicaties ver-
schenen waarin het geweten aan een analyse wordt onderworpen. En in som-
mige van deze publicaties worden opvattingen over het geweten verdedigd die 
duidelijk in strijd zijn met de resultaten van onze analyse. Drie van deze opvat-
tingen, die naar onze mening het meest fundamenteel zijn, zullen we als pun-
ten van kritiek bespreken en proberen te weerleggen.

We hebben laten zien dat intrinsieke morele motivatie typerend is voor de 
stem van het geweten. Het geweten veronderstelt een intrinsieke binding aan 
morele principes en deze binding toont zich onder andere in principe-emoties 
die ons intrinsiek motiveren om het goede te doen of het kwade te laten. Som-
mige auteurs beweren echter dat de karakteristieke gewetensmotivatie niet in-
trinsiek is maar instrumenteel. De meest uitgesproken verdediger van dit stand-
punt is Larry May (1983). Volgens hem is de kern van de gewetenservaring zelfs 
“an egoistical motivation” (p. 61). Als ons geweten zich manifesteert, zo betoogt 
hij, beseffen we niet alleen dat een bepaalde daad moreel verkeerd is, maar ook 
dat het voltrekken van die daad de innerlijke harmonie of heelheid van het 
eigen zelf zal aantasten. En precies dat besef, het besef dat het voltrekken van 
die daad negatieve effecten zal hebben op onze psychische huishouding, mo-
tiveert ons om die daad niet te voltrekken. Het is dus niet het intuïtieve besef 
dat bepaald gedrag moreel verwerpelijk is dat ons als zodanig motiveert om van 
dat gedrag af te zien, maar de verwachting dat we, als we dat gedrag ten uitvoer 
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zouden brengen, “would violate the inner harmony or integrity of the self”  
(p. 59; zie ook Becker, 2003, pp. 259-260; Kroon 2006a, p. 39).

In antwoord op dit eerste punt van kritiek moet er allereerst op worden ge-
wezen dat May expliciet stelt een beschrijving te willen geven van de ervaring 
van het geweten in het algemeen maar dat zijn analyse in feite beperkt blijft tot 
gevallen van het protesterende geweten. Dat is ons inziens niet helemaal toeval-
lig: zijn analyse van het geweten in termen van een “egoistic concern” heeft juist 
bij het protesterende geweten een zekere plausibiliteit. Uitspraken van gewe-
tensbezwaarden als “ik zou mezelf niet meer onder ogen durven komen” of “ik 
zou amper nog met mezelf kunnen leven” zouden inderdaad de indruk kunnen 
wekken dat angst voor verlies van heelheid of integriteit hun hoofdmotief is. 

Maar zelfs in geval van het protesterende geweten is het motief om niet voor 
de druk te bezwijken primair moreel en niet prudent. In zijn dissertatie over 
het geweten en gewetensbezwaren wijst Anders Schinkel er terecht op dat bij 
het protesterende geweten een analyse à la May een miskenning vormt van de 
manier waarop gewetensbezwaarden zichzelf begrijpen. Voor hen is het han-
delen uit geweten “primarily a matter of trying to do the right thing, without 
considering the consequences for one’s integrity” (2007, p. 340; zie ook pp. 341, 
637). Voorts zouden wij in aansluiting bij Schinkel willen verdedigen dat May 
de typische functie van het geweten verwart met de typische motivatie door het 
geweten. Verdedigd kan worden dat het geweten de functie heeft om de morele 
integriteit of heelheid van de persoon te beschermen (bij het waarschuwende 
geweten) of te herstellen (bij het schuldige geweten). Als de stem van het gewe-
ten niet wordt gevolgd heeft dat onder normale omstandigheden tot gevolg dat 
de persoon wordt geplaagd door innerlijke conflicten of innerlijke disharmonie. 
Maar het vermijden van zulke effecten is niet het motief van degene die haar 
geweten laat spreken: wat zij als zodanig wil is het goede doen of het kwade la-
ten. De bovengenoemde uitspraken van gewetensbezwaarden zijn dan ook niet 
bedoeld om anderen duidelijk te maken wat hun motivatie is om te weigeren 
bepaalde daden te voltrekken, maar om hun gehoor ervan te overtuigen met 
hun bezwaren rekening te houden. Als morele argumenten onvoldoende over-
tuigen kan wellicht het wijzen op de eigen psychische schade de ander bewegen 
om van druk of dwang af te zien.

Principe-emoties worden vaak onderscheiden van een andere groep van mo-
rele emoties, de zogenoemde emoties van medemenselijkheid, waartoe onder 
andere medelijden, sympathie, compassie, generositeit en genegenheid worden 
gerekend (zie bijv. Spiecker, 1991, hfdst. 2). Anders dan principe-emoties im-
pliceren deze emoties geen intrinsieke binding aan morele principes maar een 
intrinsieke betrokkenheid bij het wel en wee van de medemens. Als zodanig 
worden ook emoties van medemenselijkheid gekenmerkt door een intrinsieke 
motivatie om het goede te doen en het kwade te laten, zoals hulp bieden aan 
mensen in nood en vermijden dat het welzijn van de ander wordt geschaad.

Wij hebben de stem van het geweten beperkt tot principe-emoties, maar in 
een verhandeling over het geweten van Huckleberry Finn verdedigt Schinkel 
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(2011a; zie ook 2007, pp. 356-360) de opvatting dat het geweten zich ook kan 
manifesteren in gevoelens van medemenselijkheid. Schinkel verwerpt de ge-
vestigde interpretatie van het innerlijk conflict waardoor Huck geplaagd wordt, 
namelijk als een conflict tussen zijn geweten en zijn gevoelens van sympathie. 
Volgens hem kan die spanning beter worden uitgelegd als een conflict tussen 
twee aspecten van Hucks geweten, die beide tot uitdrukking kunnen komen in 
gevoelens van sympathie. Het ene aspect van zijn gespleten geweten manifes-
teert zich onder andere in gevoelens van sympathie voor slavenhouder Miss 
Watson, het andere aspect in gevoelens van sympathie voor de slaaf Jim.

Dit tweede punt van kritiek op onze analyse lijkt echter twee dingen met 
elkaar te verwarren, namelijk een mogelijke conditie waaronder het geweten be-
gint te spreken en het sprekende geweten zelf. Gevoelens van sympathie of 
compassie kunnen zogezegd bepaalde principe-emoties genereren. Zo kunnen 
gevoelens van medelijden met degene die we iets hebben aangedaan tot schuld-
gevoelens leiden. En compassie met een persoon of groep kan ons geweten 
doen protesteren. Maar sympathie of compassie zijn niet zelf manifestaties van 
het geweten. Dat komt omdat zulke emoties datgene missen wat definiërend is 
voor de stem van het geweten, namelijk de betrokkenheid op het eigen gedrag. 
Typerend voor de cognitieve component van emoties van medemenselijkheid 
is juist dat die component betrekking heeft op anderen, meer in het bijzonder 
op de staat van hun welzijn. Zo bestaat de cognitieve inhoud van gevoelens van 
sympathie (sympathetic distress) ruwweg in het besef dat het slecht gaat met de 
ander, en vaak ook dat de ander dat niet valt te verwijten en daarom dat lijden 
niet heeft verdiend (zie Hoffman, 2000, p. 95). Zeker, als we door gevoelens 
van compassie worden aangedaan zullen we doorgaans gemotiveerd zijn om 
de slechte toestand waarin de ander verkeert te verbeteren. In zoverre is er een 
verband tussen die emotie en ons gedrag. Maar de cognitieve component van 
zulke emoties heeft geen betrekking op ons eigen gedrag – en dat is precies wat 
vereist is om de stem van het geweten te kunnen zijn. Soms echter lijkt Schinkel 
zich aan te sluiten bij onze kijk op de relatie tussen sympathie en het geweten, 
met name wanneer hij schrijft dat de “manifestations of [Huck’s] conscience are 
supported by (some form of) sympathy” (p. 516).

En dan nu een laatste punt van kritiek. We hebben de stem van het geweten 
uitgelegd als een particulier moreel oordeel betreffende het eigen gedrag. We 
hebben ook gezien dat het geweten een intrinsieke binding met morele prin-
cipes veronderstelt. Dat betekent dat het geweten niet kan worden beschouwd 
als een instantie die onafhankelijk van onze morele principes ons gedrag beoor-
deelt. Integendeel, het particuliere gewetensoordeel is in feite een non-reflec-
tieve toepassing van onze principes in de concrete situatie. Of, anders en mis-
schien beter gezegd, uit de particuliere oordelen van ons geweten blijkt welke 
morele principes wij zijn toegedaan. Als zodanig is het gewetensoordeel een 
vorm van moreel buikspreken. Maar het is niettemin een inhoudelijk moreel 
oordeel, meer precies de claim dat bepaald gedrag moreel onacceptabel is.
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Sommige auteurs (Fuss, 1973; Sulmasy, 2008; zie ook de kantiaanse concep-
tie van Hill, 2002) verwerpen deze interpretatie van de stem van het geweten. 
Volgens hen geeft het geweten geen oordeel over de morele kwaliteit van het 
eigen gedrag maar wijst het geweten ons louter op het feit dat wat we deden, 
doen, of geneigd zijn te doen in strijd is met onze eigen principes. Met andere 
woorden, het geweten geeft geen moreel oordeel over ons gedrag in termen van 
onze principes, maar geeft alleen een oordeel over de verhouding tussen ons ge-
drag en onze principes, namelijk dat er een discrepantie is of dreigt tussen deze 
twee factoren. Zo betoogt Peter Fuss (1973, p. 44) dat het geweten ons slechts 
één dictaat oplegt, namelijk de formele verplichting om datgene te doen wat 
volgens ons eigen oordeel moreel juist is. Het is alleen aan dit formele principe 
dat het geweten ons doen en laten toetst. Als ons gedrag aan deze verplichting 
voldoet laat het geweten niets van zich horen; maar als ons gedrag met deze 
verplichting in strijd is trekt ons geweten aan de bel of straft het ons met on-
aangename gevoelens.

Deze formele of meta-morele (Sulmasy, 2008, p. 138) interpretatie van de 
stem van het geweten levert echter een lastig probleem op. Het komt namelijk 
veelvuldig voor dat we het gewetensoordeel van anderen in twijfel trekken of 
van de hand wijzen, terwijl we, als we uitgaan van de formele interpretatie, de 
betrouwbaarheid of juistheid van het gewetensoordeel van de ander juist zou-
den moeten erkennen. Neem bijvoorbeeld een gemeenteambtenaar die als or-
thodox katholiek fel gekant is tegen het homohuwelijk. Bang als hij is voor ont-
slag besluit hij op een kwade dag toch over te gaan tot het sluiten van homohu-
welijken. Zijn geweten straft hem ogenblikkelijk met schuldgevoelens. Volgens 
de formele uitleg zouden we die schuldgevoelens terecht moeten vinden, ook 
al is het zo dat we geen enkel moreel bezwaar hebben tegen het homohuwelijk. 
Immers, de cognitieve component van het schuldgevoel van de ambtenaar zou 
dan bestaan in de formele claim dat zijn gedrag in strijd was met zijn principes. 
En wie kan dat ontkennen? Maar in feite vinden we, als verdedigers van het ho-
mohuwelijk, het schuldgevoel van de ambtenaar niet terecht. In onze ogen zou 
hij zich helemaal niet schuldig hoeven voelen! Dat echter veronderstelt dat we 
de cognitieve component van zijn schuldgevoel juist niet formeel interpreteren 
maar opvatten als de inhoudelijke claim dat hij iets gedaan heeft wat moreel ver-
keerd is. Precies omdat we dit oordeel van zijn geweten verwerpen, vinden we 
zijn schuldgevoelens onterecht. In het algemeen gesteld: onze beoordeling van 
de stem van andermans geweten veronderstelt niet de formele maar de inhou-
delijke uitleg van het geweten.

Tot slot

Tot besluit willen we heel beknopt enkele andere pedagogisch relevante vragen 
over het geweten aan de orde stellen. Een analyse van het alledaagse begrip van 
het geweten kan op deze vragen geen antwoord geven. Maar zo’n analyse vormt 
wel een onmisbaar uitgangspunt voor een adequate beantwoording ervan.
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In de eerste plaats geeft onze analyse geen antwoord op de vraag naar de oor-
sprong van het geweten. Zeker, het zou vreemd zijn om te ontkennen dat de ont-
wikkeling van het geweten door opvoeding kan worden beïnvloed. Bovendien 
laat onze analyse zien hoe dat proces zal verlopen, namelijk via de cultivering 
of stimulering van een intrinsieke binding aan morele principes. Aangezien het 
geweten een sub-dispositie is van een dergelijke binding, is de ontwikkeling 
en vestiging van het geweten zogezegd een epifenomeen van de ontwikkeling 
en vestiging van een intrinsieke binding aan principes. Maar hoe belangrijk 
de rol van opvoeding in de gewetensvorming ook moge zijn, en hoe duidelijk 
ook onze analyse laat zien dat het geweten een binding aan morele principes 
veronderstelt, over het ontstaan of de oorsprong van zo’n intrinsieke binding 
zegt onze analyse niets. In logisch opzicht is onze analyse niet alleen compati-
bel met socialisatietheorieën en cognitief-structuralistische verklaringen, maar 
evenzeer met opvattingen die de rol van omgevingsinvloeden marginaliseren, 
zoals religieuze en natuurlijke verklaringen van het ontstaan van het geweten. 
De winst van onze analyse zit niet in het bieden van verklaringen maar in meer 
inzicht in datgene wat moet worden verklaard.

Een tweede belangrijke pedagogische vervolgvraag is die naar het goed ont-
wikkelde geweten. Het geweten van iemand kan in meerdere opzichten gebre-
ken of tekorten vertonen. Zo kan het geweten te zwak zijn of juist te sterk, of 
te ruim zijn of juist te smal, of gekoppeld zijn aan dubieuze morele principes 
(denk aan de gemeenteambtenaar). Bij een goed ontwikkeld geweten zijn zulke 
tekorten afwezig. In een opvoedingstheorie waarin de ontwikkeling van het 
geweten een centrale plaats wordt toegekend, functioneert het goed ontwik-
kelde geweten als een einddoel van morele opvoeding (zie Schinkel, 2011b). De 
vraag naar de criteria waaraan het geweten moet voldoen om een goed ontwik-
keld geweten te zijn is een normatieve vraag die als zodanig buiten het bestek 
van onze analyse valt. Maar om een adequaat antwoord te vinden op de vraag 
wat een ontwikkeld geweten is, zal toch eerst een antwoord moeten worden 
gegeven op de vraag wat het geweten als zodanig is. Onze analyse biedt zo’n 
prealabel antwoord. 

En dan is er nog de pedagogisch relevante vraag naar de verhouding tussen 
het alledaagse begrip van het geweten en het al dan niet geëxpliceerde begrip 
van het geweten dat in pedagogisch en ontwikkelingspsychologisch onderzoek 
een rol speelt. Is dat ‘wetenschappelijke’ begrip hetzelfde als ons huis-, tuin- en 
keukenbegrip? En als dat niet zo is, worden dan overtuigende argumenten ge-
geven om van het alledaagse begrip af te wijken?

Neem bijvoorbeeld het gewetensbegrip in de belangwekkende bundel The 
Development and Structure of Conscience (Koops et al., 2010). Het eerste hoofdstuk 
biedt onder andere een beknopte uitleg van het geweten. Deze uitleg is volgens 
de auteurs gebaseerd op C.D. Broads (1940) componentenanalyse van het ge-
weten en sluit bovendien mooi aan bij “the layperson’s view of conscience” 
(p. 4). Probleem is echter dat Broads conceptie van het geweten veel ruimer of 
meeromvattend is dan het alledaagse begrip (zie ook Fuss, 1973, pp. 40, 43). 
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Zo betoogt hij dat het typerend is voor iemand met een geweten dat zo’n per-
soon kritisch heeft nagedacht over de morele kwaliteiten van zijn daden, zijn 
motieven en emoties, alsook over verschillende karakter-idealen. Maar zoals 
uit onze analyse blijkt is het vermogen tot kritische reflectie, hoe waardevol op 
zichzelf ook, geen component van het geweten volgens het alledaagse begrip. 
Het is dus nogal verwarrend om te suggereren dat de analyse van Broad mooi 
aansluit bij “the layperson’s view of conscience”. Daar komt bij dat het begrip 
van het geweten dat door Koops et al. wordt verondersteld zelfs nog breder 
blijkt te zijn dan dat van Broad. In elk geval op één punt doet Broad recht aan 
de omgangstaal, namelijk daar waar hij schrijft dat gewetensmanifestaties be-
trekking hebben op de eigen daden en motieven. Koops et al. verbinden echter 
de kritisch-reflectieve component met de stadiumtheorieën van Piaget en Kohl-
berg (pp. 5-9). En die theorieën hebben duidelijk ook betrekking op de morele 
beoordeling van het gedrag van anderen, zoals alleen al uit het Heinz-dilemma 
blijkt. Hun begrip van het geweten omvat dus ook kritisch-morele reflectie op 
het gedrag van anderen – waarmee we nog weer verder zijn verwijderd van de 
“layperson’s view”.

Abstract

A concept of conscience is presupposed in every educational theory that focuses 
on the development of conscience – if not in all theories and practices of moral 
education. This paper analyses the ‘ordinary’ concept of conscience, that is, the 
concept as used according to the rules of ordinary language. First, four types of 
situations in which our conscience speaks to us are described and distinguished. 
Next, the characteristics of the voice of conscience are explicated. In all the in-
dicated situations, conscience speaks to us in the form of a moral judgment that 
is negative, intuitive and particular. Moreover, it is a judgment that only applies 
to our own behavior and that constitutes the cognitive component of a certain 
class of emotions of principle. On this basis, conscience can be explained as a 
disposition that normally shows itself in emotions of principle under particular 
conditions, namely if we violate our own moral principles or threaten to do so. 
Finally, several points of critique are discussed and some additional educational 
questions concerning conscience are delineated.
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