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Natuur en symbool
Arnold Burms*

Tijdens een colloquium dat in 2004 over zijn werk gehouden werd,1 reageerde
Herman De Dijn tegen enkele misverstanden betreffende zijn ideeën over biomedische ethiek. Zijn critici verweten hem dat hij in de verdediging van zijn conservatieve
standpunten een beroep deed op de notie van een onaantastbare of ‘heilige’ menselijke natuur en op ‘fundamentele principes’ die boven elke rationele betwisting zouden verheven zijn.
In zijn antwoord protesteerde De Dijn met klem tegen de gedachte dat hij zijn
opvattingen over biomedische ethiek zou baseren op een (quasi-)biologisch of teleologisch natuurbegrip. Hij zei dat de basis van de ethiek voor hem juist symbolischcultureel is en dat zijn verwijzing naar de menselijke natuur moet worden gesitueerd
binnen de context van zijn argumentatie tegen het instrumentalisme, dat bijvoorbeeld
in de discussies over klonen zo vaak op de voorgrond komt.
In wat volgt, zal ik twee punten behandelen; het is mijn bedoeling hier enkele
gedachten te ontwikkelen die overeenkomen met de strekking van De Dijns werk. In
de eerste sectie probeer ik uit te leggen welke betekenis binnen de context van de
biomedische ethiek kan worden gegeven aan de gedachte dat er een natuurlijke orde
bestaat die we moeten respecteren. Daarbij wil ik aantonen dat het respect voor de
natuurlijke orde of biologische gegevenheid alleen maar zin heeft voor zover het
reduceerbaar is tot een respect voor de symbolische orde. Binnen het hier verdedigde perspectief is er geen fundamenteel verschil tussen het eerbiedigen van de
natuur en het eerbiedigen van een cultuurgebonden gegeven. In de tweede sectie geef
ik een argument voor de stelling dat bepaalde fundamentele betekenissen die in de
biologische gegevenheid belichaamd zijn, zich op radicale manier onttrekken aan het
ideaal van rationele kritiek.
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1. Natuurlijke en symbolische orde
De term ‘symbolische orde’ duikt vaak op in De Dijns teksten over ethiek. Met deze
term refereert hij aan een historisch gegroeide en cultureel bepaalde samenhang van
betekenissen waarbinnen het leven van mensen zich afspeelt. Hoe mensen leven,
welke doeleinden ze nastreven, door welke rol, prestatie of verwezenlijking ze gelukkig worden gemaakt: dat alles hangt in hoge mate af van wat ze belangrijk, waardevol of betekenisvol vinden – het hangt af van een samenhangend geheel van betekenissen. Deze betekenissamenhang ligt niet als een vast gegeven in de menselijke
natuur besloten, maar heeft een veranderlijk, contingent en cultuurbepaald karakter.
Wat dit concreet betekent, kan worden toegelicht aan de hand van een voorbeeld
dat binnen de context van de biomedische ethiek erg relevant is: de waarde of betekenis van het ouderschap. Het is omdat het hebben van eigen kinderen nog steeds
tot de verbeelding spreekt en als betekenisvol wordt ervaren, dat veel mensen bereid
zijn tot het ouderschap met al zijn verplichtingen, opofferingen en onzekerheden.
De rol van vader of moeder is gekoppeld aan een reeks betekenissen die diep verankerd zijn in de collectieve verbeelding en daardoor een grote aansprekende kracht
hebben. Volgens een vaak vanzelfsprekend geachte opvatting is het verlangen om
eigen kinderen te hebben een biologisch gegeven dat primair zou zijn ten opzichte
van de concrete, cultuurbepaalde vormen die het ouderschap aanneemt: het verlangen zou zich door middel van die structuren realiseren. Binnen het perspectief van
De Dijn is het verlangen naar eigen kinderen reeds de respons op de aansprekende
kracht van een betekenisconstellatie. Wat hiermee vooral wordt beklemtoond is dat
het ouderschap als sociaal en cultureel gegeven geen instrument is waarvan een vooraf
bestaand verlangen zich bedient, maar dat het eerder de voedingsbodem vormt waaraan dat verlangen zijn bestaan te danken heeft.
Op die manier kan duidelijk worden gemaakt waarom De Dijn af en toe de term
‘natuurlijke orde’ gebruikt, wanneer hij eigenlijk over de symbolische orde wil spreken. Binnen de traditionele context waarin het concept ‘natuurlijke orde’ functioneerde, werd aangenomen dat de menselijke verlangens in harmonie zijn met iets dat
een transcendent karakter heeft en dat door de mens moet worden geëerbiedigd. Het
spreekt vanzelf dat de symbolische orde waarover De Dijn spreekt een heel andere
betekenis heeft. Maar toch blijft hier een belangrijk aspect behouden van de traditionele zienswijze die met de term ‘natuurlijke orde’ verbonden is. Wat behouden blijft,
is de gedachte dat menselijke verlangens een respons zijn op iets dat als indrukwekkend, fascinerend of ontzagwekkend wordt ervaren en dat hierdoor tot de verbeel-
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ding spreekt. Zo bijvoorbeeld wordt het verlangen om eigen kinderen te hebben
opgeroepen door de aansprekende kracht van een betekenisvolle samenhang waaraan men wil participeren en waaraan men voor het eigen leven betekenis wil ontlenen. Het bewust nagestreefde project heeft zijn oorsprong in iets dat zelf geen project is, maar dat als betekenisvol wordt ervaren en daardoor een greep heeft op de
verbeelding. Het is omdat men onder de indruk is dat men verlangt: het eren gaat
vooraf aan het streven.
Met deze gedachtegang verbindt zich een bepaald type van conservatisme. Want
wellicht geldt in het algemeen het volgende: men zal des te sterker aangesproken
worden door een betekenisvolle samenhang, wanneer men die samenhang kan ervaren als de uitdrukking van een zekere bestendigheid die het toevallige van voorbijgaande verlangens en ambities transcendeert. In wat ons als echt belangrijk treft,
klinkt het ‘van weleer en van altijd’.
In contrast met deze conservatieve visie staat een type van progressief denken dat
aan de natuurlijke en culturele realiteit een instrumentele rol toekent: volgens dit denken is de natuurlijke en culturele realiteit waardevol voor zover ze op één of andere
manier bijdraagt tot het menselijke geluk of welzijn. Terwijl het progressieve denken
erop gericht is de uitwendige (natuurlijke en culturele) realiteit zoveel mogelijk te construeren of te reconstrueren en op die manier in overeenstemming te brengen met
de menselijke verlangens, is de conservatieve visie erop gericht een uitwendige realiteit te eren als transcendente oorsprong van die verlangens.
Waarom, zo zal men zich afvragen, moet het respect voor wat de ‘symbolische
orde’ wordt genoemd, niet alleen betrekking hebben op de culturele maar ook op de
biologische realiteit? Een symbolische orde is een constellatie van betekenissen en
moet worden opgevat als een historisch gegroeid, contingent en cultuurafhankelijk
gegeven. Indien dit juist is, zal men zich de vraag stellen waarom het eerbiedigen van
die symbolische orde zou moeten samengaan met het eerbiedigen van onze biologische gegevenheid. Want wat is de zin van een conservatisme dat zich vanuit een
respect voor de biologische natuur van de mens verzet tegen bijvoorbeeld bepaalde
vormen van technologisch bijgestuurde voortplanting? Waarom zou een zeker
cultuurconservatisme gekoppeld moeten zijn aan een respect voor de menselijke biologische gegevenheid?
Het biologische heeft uit zichzelf geen enkele morele relevantie. Toch voelen velen
een zekere huiver wanneer ze denken aan diepgaande wijzigingen van de menselijke
natuur, ook al is het hen niet zonder meer duidelijk welke grote nadelen of gevaren
uit die wijzigingen zouden voortvloeien. Het vooruitzicht dat mensen zouden
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worden gekloond of dat mannen zwanger zouden kunnen worden, roept vaak
afschuw of weerzin op. Sommigen blijven zich ook verzetten tegen nieuwe voortplantingstechnieken (zoals in vitro fertilisatie met donor inseminatie) of tegen het produceren van menselijke embryo’s als objecten van wetenschappelijk onderzoek.
Zijn deze negatieve reacties geïnspireerd door het traditionele geloof in het heilige
en onaantastbare karakter van de biologische gegevenheid? Ook al is dit traditionele
geloof nog niet helemaal uitgedoofd en speelt het in de huidige debatten nog enige
rol, het is in elk geval niet de basis voor het conservatieve standpunt dat De Dijn
inneemt. Wat vanuit dit conservatieve standpunt moet worden geëerbiedigd, is niet
een biologische gegevenheid, maar een geheel van vertrouwde betekenissen. Het biologische is niet op zichzelf van belang, maar alleen als aspect van datgene waardoor
een bepaalde betekenissamenhang een bestendig en vertrouwd karakter kan hebben.
Zo bijvoorbeeld is het geheel van affectieve en morele betekenissen waarnaar de termen ‘gezin’ en ‘familie’ verwijzen, verankerd in het biologische gegeven van de bloedverwantschap. In deze context is datgene wat in menselijke relaties significant is,
gekoppeld aan een biologische realiteit: het is alsof in de uitwendige realiteit van de
menselijke biologie iets weerspiegeld wordt van datgene wat in affectieve of morele
zin betekenisvol is. Het is deze samenhang die men wil beschermen wanneer men zich
verzet tegen bepaalde ontwikkelingen in de huidige voortplantingstechnologie. Iets
soortgelijks geldt voor het verzet tegen klonen van mensen. Wat door het klonen
lijkt te worden bedreigd is de vertrouwde samenhang tussen aan de ene kant de unieke
morele betekenis van elk individu en aan de andere kant een zekere uniciteit in het
biologische domein. En wanneer de meeste mensen momenteel een onbehagen of
afschuw voelen wanneer ze denken aan de mogelijkheid dat ook mannen zwanger
zouden kunnen worden gemaakt, dan is hun negatieve reactie gebaseerd op een
gehechtheid aan een vertrouwde samenhang van betekenissen.
Woordvoerders van een verlicht, progressief standpunt zullen argumenteren dat
een dergelijke samenhang uiteindelijk niet echt essentieel is en dat onderscheidingen
die in moreel opzicht betekenisvol zijn, geen nood hebben aan een weerspiegeling in
de biologische realiteit. Zij zullen er bijvoorbeeld op wijzen dat de affectie die kenmerkend is voor de relatie tussen ouders en kinderen, niet gekoppeld hoeft te zijn
aan bloedverwantschap; de band die mensen met hun geadopteerde kinderen hebben,
lijkt niet wezenlijk verschillend van de band die ze hebben met hun natuurlijke kinderen. Verder zullen ze de stelling verdedigen dat de unieke waardigheid van elk menselijk individu niet gekoppeld hoeft te zijn aan de bestaande biologische realiteit; ze
zullen er trouwens op wijzen dat de unieke waardigheid van het individu niet in het
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gedrang wordt gebracht door het bestaan van identieke tweelingen. En tenslotte
zullen ze wellicht ook beweren dat we alleen uit onwennigheid aanstoot nemen aan
de gedachte van zwangerschap bij de man en dat we aan de werkelijkheid van mannen die zwanger worden en bevallen al snel gewoon zouden worden. Wat binnen het
verlichte, progressieve standpunt echt telt, is het welzijn van het kind en van diegene
die het kind op de wereld brengt; wat alleen maar bijkomstig belang heeft, is het
vertrouwde karakter van een bepaalde samenhang van betekenissen.
In de opvatting die ik in de vorige alinea beschreven heb, wordt een beroep gedaan
op een bekend denkpatroon. Men maakt het onderscheid tussen wat echt betekenisvol is en wat slechts een veruitwendiging is van dat betekenisvolle. Bovendien waarschuwt men tegen de neiging om het belang van de veruitwendiging te overschatten
of te verabsoluteren: betekenisvol is bijvoorbeeld dat een nieuw menselijk leven ontstaat, terwijl de manier waarop dit leven tot stand wordt gebracht, een bijkomstige
uitwendigheid zou zijn.
Een belangrijk gegeven waarmee men in dit vertrouwde denkpatroon geen rekening houdt, is het bestaan van sterk belichaamde betekenissen. Wanneer een betekenis nauw verbonden is met het uitwendige medium waarin ze uitgedrukt is, dan
kunnen we spreken over een sterk belichaamde betekenis. Zo bijvoorbeeld is de betekenis van een gedicht helemaal verweven met welbepaalde woorden in een welbepaalde volgorde: wat het gedicht te betekenen heeft, laat zich niet vervangen door een
vertaling of door een parafrase in proza. Zwak belichaamde betekenissen daarentegen zijn in hoge mate onafhankelijk van hun concrete belichaming: zo kan de betekenis van een wetenschappelijke uiteenzetting in hoge mate worden bewaard in een
vertaling of parafrase. Is een betekenis sterk belichaamd, dan laat de concrete
belichaming zich niet vervangen zonder dat er ook een betekenisverarming of
betekeniswijziging optreedt.
Welnu, dit laatste geldt ook voor de morele of affectieve betekenissen die
belichaamd zijn in onze biologische realiteit. Een dood menselijk lichaam is slechts
een symbool van een menselijk wezen dat geleefd heeft. Maar de betekenis van dit
symbool is sterk belichaamd: wat een menselijk lijk te betekenen heeft, laat zich niet
zonder meer vervangen door bijvoorbeeld een beeld dat naar dezelfde levende
persoon verwijst. En ook de betekenis die het ouderschap heeft, hangt nauw samen
met de biologische belichaming waaraan het altijd gekoppeld is geweest. Een grondige wijziging van die belichaming (bijvoorbeeld door toedoen van de voortplantingstechnologie) zal onvermijdelijk ook een wijziging van de betekenis van het ouderschap met zich meebrengen.
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Ten slotte kunnen ook de affectieve en morele betekenissen die met bloedverwantschap zijn verbonden niet helemaal van hun concrete, biologische belichaming
worden losgekoppeld. Vormen van affectie die op affiniteit zijn gebaseerd lijken door
bloedverwantschap te worden gesymboliseerd: de vertrouwde nabijheid van iemand
met wie we in veel opzichten ons leven delen, lijkt een parallel te vinden in de biologische nabijheid die de bloedverwantschap is. We kunnen dan zeggen dat bepaalde
types van affectie die met vertrouwdheid samengaan, worden gesymboliseerd door
een biologisch gegeven. Wat we daaruit echter niet kunnen afleiden is dat de gesymboliseerde betekenis ook in andere symbolen zou kunnen worden uitgedrukt zonder
dat ze daarbij enige belangrijke wijziging zou ondergaan. De betekenis is hier zo diep
met haar belichaming verstrengeld dat ze zich aan die belichaming blijft hechten, ook
wanneer er van een reële vertrouwdheid geen sprake is. Vandaar dat mensen meestal
erg emotioneel reageren wanneer ze het kind, de broer of de zus die ze nooit gekend
hebben voor het eerst ontmoeten; vandaar ook dat een op onwetendheid gebaseerde
overtreding van het incesttaboe hevige reacties bij de betrokkenen oproept wanneer
ze de waarheid ontdekken.
Dat bepaalde betekenissen sterk in de biologische gegevenheid belichaamd zijn en
dus niet totaal onafhankelijk van die belichaming kunnen worden omschreven, heeft
belang voor de discussies over bepaalde problemen van de biomedische ethiek. Het
fenomeen van sterk belichaamde betekenissen is binnen de context van deze discussies namelijk relevant voor zover het een veronderstelling ondermijnt die vaak aan de
basis ligt van het progressieve, verlichte standpunt. Vanuit dit standpunt neemt men
gemakkelijk aan dat bijvoorbeeld de eigenlijke betekenis van het ouderschap niet in
essentiële zin afhankelijk kan zijn van de biologische gegevenheid: men meent dat bijvoorbeeld de zin van het verlangen om eigen kinderen te hebben losgekoppeld kan
worden van de gangbare, zogezegd ‘natuurlijke’ manier waarop de menselijke voortplanting verloopt. Men neemt dus aan dat een technologisch bijgestuurde voortplanting helemaal geen afbreuk kan doen aan de waarde of betekenis die het ouderschap
heeft. Een reflectie op het fenomeen van de sterk belichaamde betekenissen reveleert
dat deze opvatting minder vanzelfsprekend is dan ze op het eerste gezicht lijkt.
Hieraan moet echter onmiddellijk worden toegevoegd dat het conservatieve standpunt daarmee niet op afdoende en globale manier gerechtvaardigd is. Dat er belangrijke betekenissen in de biologische gegevenheid belichaamd zijn, is een relevant gegeven, maar het biedt geen concrete criteria om te oordelen over een aantal problemen
waarmee men in de biomedische ethiek worstelt. Het zou verkeerd zijn te geloven
dat de bloedband of het dode menselijke lichaam reduceerbaar zouden zijn tot
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neutrale gegevens, en dus om te vergeten dat in deze gegevens bepaalde betekenissen in uiterst sterke mate belichaamd zijn. Maar dat het verkeerd is om de rol van
sterk belichaamde betekenissen in deze context te verwaarlozen, hoeft natuurlijk niet
te verhinderen dat wetenschappelijk onderzoek op lijken of orgaantransplantatie en
adoptieouderschap moreel waardevol zijn. Stelt men naar aanleiding hiervan de vraag
op welke manier – volgens welke criteria – met de rol van sterk belichaamde betekenissen in de context van de biomedische ethiek rekening moet worden gehouden,
dan moet het antwoord zijn dat dergelijke criteria niet bestaan of in elk geval niet door
een algemene filosofische reflectie kunnen worden gevonden.
Een verwijzing naar het fenomeen van sterk belichaamde betekenissen kan belangrijk zijn omdat ze herinnert aan iets dat vaak vergeten, miskend of verwaarloosd
wordt. Dit fenomeen levert echter geen criteria op en volstaat dus niet om op
afdoende manier een conservatieve positie te rechtvaardigen in verband met een aantal problemen uit de biomedische ethiek. Toch mag het belang van het fenomeen van
sterk belichaamde betekenissen in de concrete ethische debatten niet worden onderschat. Het is omdat men voor dit fenomeen weinig aandacht heeft, dat men gewoonlijk ook blind is voor bepaalde tegenstrijdigheden. Bijvoorbeeld bij de toepassing van
in vitro fertilisatie met donor inseminatie veronderstelt men dat het belangrijk is tegemoet te komen aan het verlangen van bepaalde mensen om een eigen kind te hebben. Door dit verlangen als vanzelfsprekend te beschouwen, veronderstelt men meteen ook de relevantie van bloedverwantschap. Maar tegelijkertijd is de praktijk erop
gericht die relevantie te ontkennen: men moet er namelijk voor zorgen dat de donor
er zelf zo weinig mogelijk belang aan hecht dat hij kinderen zal hebben die hij wellicht nooit zal leren kennen of die hij zal leren kennen zonder te beseffen dat het zijn
kinderen zijn. De praktijk staat in dienst van een verlangen dat berust op de betekenis van bloedverwantschap maar is er tegelijkertijd op gericht die betekenis te ontkennen of te ondermijnen.
2. Het symbolische en het arbitraire
Aanhangers van een progressieve of verlichte opvatting met betrekking tot biomedische problemen zullen gewoonlijk geneigd zijn het belang van sterk belichaamde
betekenissen te onderschatten of te miskennen. De gedachte dat het echt waardevolle
of belangrijke onlosmakelijk gekoppeld zou zijn aan welbepaalde vormen van symbolische veruitwendiging, is moeilijk verenigbaar met de gedachte dat de uitwendige
werkelijkheid zoveel mogelijk in overeenstemming moet worden gebracht met wat de
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mens verlangt of nodig heeft. Maar ook degenen die een eerder traditionele opvatting toegedaan zijn, zullen meestal niet graag een beroep doen op de notie van sterk
belichaamde betekenissen. Ze zullen eerder beweren dat bijvoorbeeld de band
tussen ouderschap en de biologische gegevenheid behoort tot een objectieve, onveranderlijke orde. De stelling dat die band van symbolische aard is en dat de biologische gegevenheid ‘slechts’ het medium is waarin bepaalde betekenissen uitgedrukt
zijn, zal vanuit hun standpunt wellicht vooral subversief lijken.
Ook voor veel conservatieven is er iets verontrustends in de gedachte dat belangrijke waarden of betekenissen sterk belichaamd zijn. Want wie beweert dat sterk
belichaamde betekenissen voor de ethiek belangrijk zijn, geeft daarmee aan het arbitraire of het niet-rechtvaardigbare een rol binnen de ethiek.
De belichaming, of het medium waarin een sterk belichaamde betekenis is uitgedrukt, kan namelijk vanuit deze betekenis niet worden gerechtvaardigd. De reden is
eenvoudig: een sterk belichaamde betekenis kan niet onafhankelijk van haar belichaming worden omschreven. Het is dus niet mogelijk om uit de betekenis zelf af te
leiden welk medium geschikt is om haar op adequate manier tot uitdrukking te
brengen: dit is onmogelijk omdat de sterk belichaamde betekenis niet onafhankelijk
van haar medium kan worden gedefinieerd.
Deze eenvoudige redenering heeft niets verontrustends wanneer ze wordt toegepast op de sterk belichaamde betekenis van een gedicht. Het lijkt evident dat de betekenis van een gedicht niet kan worden losgemaakt van de concrete, onvervangbare
constructie die het gedicht zelf is. Hieruit volgt iets dat iedereen heeft ervaren die probeert de diepere zin van een treffend gedicht in algemene gedachten uit te drukken:
de concrete vorm die het gedicht heeft aangenomen laat zich uit deze gedachten niet
afleiden. Een gelukt gedicht treft ons in zekere zin als noodzakelijk (‘zo moet het
zijn’); maar tegelijkertijd laat het zich niet uit iets anders afleiden en is het dus als uniek
betekenisgeheel ook niet-rechtvaardigbaar. Dat het gedicht een sterk belichaamde
betekenis heeft/is, wil zeggen dat we niet kunnen uitleggen waarom het geschikt is
om de betekenis uit te drukken die het heeft.
Waarom moet datgene wat ons in een concreet gedicht raakt of ontroert en ons
in aanraking lijkt te brengen met een diepe waarheid, gekoppeld zijn aan concrete
woorden in een welbepaalde volgorde en afhankelijk zijn van de klankwaarde van de
woorden van een contingente taal? Deze paradox kan ons misschien treffen, maar lijkt
niet storend of aanstootgevend. Een vraag van hetzelfde type wordt echter wel verontrustend wanneer ze wordt toegepast op betekenissen die in biologische gegevens
belichaamd zijn. De betekenissen die in bloedverwantschap zijn belichaamd, kunnen

Ethische Perspectieven 18 (2008)3, p. 334

1567-08_EthPersp_05_Burms

10-10-2008

12:06

Pagina 335

niet helemaal van hun biologische belichaming worden losgemaakt. Maar al evenmin
kan voor deze belichaming een rechtvaardiging worden gegeven. Het significante van
bloedverwantschap is onbetwistbaar, maar laat zich niet rechtvaardigen. De analogie
met het voorbeeld van in poëzie belichaamde betekenissen is hier verhelderend. Net
zoals er over de diepere betekenis van een treffend gedicht heel wat kan worden
gezegd, zo ook kan iets worden gezegd over de redenen waarom bloedverwantschap
significant is (we kunnen bijvoorbeeld spreken over treffende, genetisch bepaalde
gelijkenissen en affiniteiten). Maar net zoals een gedicht niet kan worden afgeleid uit
of gerechtvaardigd door de manier waarop we het bespreken, zo ook kan de rol van
bloedverwantschap niet worden gerechtvaardigd door de algemene betekenissen of
waarden die we er aan kunnen toeschrijven. Er is een onvermijdelijke kloof tussen
enerzijds de greep die bloedverwantschap op ons heeft en anderzijds het geheel van
betekenissen waarnaar we verwijzen in onze poging om het belang van dit biologische gegeven te interpreteren.
Dat die kloof onvermijdelijk is, kan ook nog op een andere manier worden aangetoond. In sommige gevallen hecht een betekenis zich aan de discontinuïteit zelf die
kenmerkend is voor sommige biologische gegevens. Ook dit punt kan worden toegelicht aan de hand van het voorbeeld van de bloedverwantschap.
Dat het biologische gegeven waarover het hier gaat, door discontinuïteit wordt
gekenmerkt, houdt concreet in dat bijvoorbeeld binnen het biologische kader dat
in het verleden als ‘normaal’ of onveranderlijk werd beschouwd, slechts één vrouw
mijn moeder en slechts één man mijn vader kan zijn. De vraag of persoon X een
vriend van mij is, zal ik in sommige gevallen kunnen beantwoorden met: “in zekere
mate wel”. Vriendschap is een kwestie van gradatie en dus van continuïteit: ik kan
in mindere of meerdere mate met iemand bevriend zijn. Maar op de vraag of persoon X mijn vader is, kan ik alleen maar een ja/nee antwoord geven. Het vaderschap is als biologisch gegeven geen kwestie van gradatie of continuïteit. Het interessante is nu dat de eigenschappen aan de hand waarvan we de waarde of betekenis
van het vaderschap beschrijven, zelf wel worden gekenmerkt door continuïteit. De
houding die een man tegenover iemand anders aanneemt kan in mindere of meerdere mate ‘vaderlijk’ worden genoemd. En sommige mannen hebben meer dan
andere mannen iets dat we als ‘vaderlijk’ karakteriseren. Wat het waardevol of significant maakt vader te zijn, wordt dus uitgedrukt door te verwijzen naar eigenschappen die door continuïteit (gradatie) worden gekenmerkt, terwijl het vaderschap als biologisch gegeven gekenmerkt wordt door discontinuïteit (en dus niet als
graduele eigenschap bestaat).
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Dit zou onproblematisch zijn, was er niet het ontegensprekelijke feit dat de affectieve en morele betekenis van het vaderschap niet helemaal samenvalt met de affectieve en morele betekenis van de zogenaamde ‘vaderlijke’ eigenschappen. Wie voor
het eerst de man ontmoet die zijn echte (biologische) vader is, zal daar, normaal
gezien, niet onverschillig op reageren. In een dergelijke situatie heeft het vaderschap
een affectieve betekenis, ook al is het losgekoppeld van de eigenschappen waarmee
men de waarde van het vaderschap beschrijft. Nog duidelijker zijn in dit verband de
voorbeelden van onbedoelde overtreding van het incestverbod. Wanneer een man,
zoals in het verhaal “L’Ermite” van Maupassant, ontdekt dat de jonge vrouw met wie
hij seksueel contact heeft gehad, de dochter is van wie hij niet meer dan het bestaan
kende, zal hij diep geschokt reageren; in die emotionele schok komt tot uiting dat het
vaderschap een betekenis heeft die niet samenvalt met de betekenis van een ‘vaderlijke’ omgang. Wat uit deze voorbeelden blijkt, is dat de affectieve en morele betekenis van het vaderschap (of van bloedverwantschap in het algemeen) niet samenvalt
met de betekenis van de eigenschappen waarmee we de waarde van het vaderschap
(of bloedverwantschap in het algemeen) proberen te beschrijven. En daaruit volgt dat
er geen rationele rechtvaardiging te geven valt voor het belang dat we aan bloedverwantschap hechten. Voor zover we de biologische bepaalde discontinuïteit zelf in
morele of affectieve zin belangrijk vinden (en dat doen we duidelijk), geven we aan
een vorm van discontinuïteit een belang dat per definitie niet door een beroep op graduele eigenschappen kan worden gerechtvaardigd.
Een gelijksoortige gedachtegang kan worden toegepast op de man/vrouw discontinuïteit. Elk menselijk wezen – afgezien van randgevallen – is ofwel man ofwel vrouw
(discontinuïteit), terwijl mensen in mindere of meerdere mate de eigenschappen kunnen hebben die men ‘typisch mannelijk’ of ‘typisch vrouwelijk’ noemt (continuïteit).
Het is evident dat het belang dat wordt gehecht aan het onderscheid man/vrouw
niet reduceerbaar is tot het belang dat wordt gehecht aan het onderscheid tussen het
onderscheid ‘mannelijke’/‘vrouwelijke’ eigenschappen. Er zijn allerlei omstandigheden waarin het je iets uitmaakt dat de persoon die je boeit, charmeert of indruk op
je maakt, een vrouw is en waarin het je zou ontgoochelen, storen of schokken mocht
je ontdekken dat diezelfde persoon eigenlijk een man met enkele opvallend vrouwelijke eigenschappen is. Net zoals iemand die moeder is wel eens minder ‘moederlijke’
eigenschappen kan hebben dan een vrouw die geen moeder is, zo ook kan een of
andere vrouw wel eens minder zogenaamd ‘vrouwelijke’ eigenschappen hebben dan
één of andere man. Maar net zoals het belang van de vraag “Is deze vrouw mijn moeder?” niet hetzelfde is als het belang van de vraag “Heeft deze vrouw zich tegenover
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mij als een moeder gedragen?”, zo ook is het belang van de vraag “Is deze persoon
een vrouw?” niet altijd hetzelfde als het belang van de vraag “Heeft deze persoon
sterk vrouwelijke eigenschappen?”
De vraag of de verschillen tussen mannen en vrouwen biologisch dan wel cultureel bepaald zijn, wordt door wat voorafgaat in een ander licht geplaatst. Het blijkt
namelijk dat we nu eenmaal aan het biologische verschil een waarde of belang hechten dat nooit kan worden gerechtvaardigd door een verwijzing naar het enige type
van eigenschappen dat voor dit soort rechtvaardiging in aanmerking komt. Wanneer
men het belang van het onderscheid tussen de geslachten probeert te rechtvaardigen,
kan men alleen maar een beroep doen op relevante eigenschappen. Eigenschappen
zijn relevant wanneer ze zich in de intermenselijke omgang manifesteren en wanneer
ze die omgang ook op één of andere manier bepalen. Intelligentie, geestigheid, inlevingsvermogen, spontaneïteit, alertheid, de capaciteit om aandachtig naar iemand
anders te luisteren… zijn in die zin relevante eigenschappen. Tot deze categorie behoren ook de zogenaamde ‘mannelijke’ of ‘vrouwelijke’ eigenschappen: zo bijvoorbeeld
kan zachtaardigheid, die men vaak als een typisch vrouwelijke eigenschap ziet, worden gewaardeerd als een eigenschap die de omgang met iemand aangenaam maakt.
Welke relevante eigenschap men in dit verband ook moge vermelden, steeds zal het
volgende gelden: de eigenschappen hebben een gradueel karakter en komen niet overeen met het discontinue karakter van het biologische geslachtverschil. Dus het affectieve belang dat we hechten aan dat biologische verschil zelf kan niet worden gerechtvaardigd in termen van relevante eigenschappen. Het type van rechtvaardiging dat
hiermee is uitgesloten, is ook het enige denkbare type. Dus het belang dat we hechten aan het man/vrouw verschil is niet-rechtvaardigbaar. Vanuit de waarde die kan
worden gehecht aan relevante eigenschappen zal het belang dat wordt gehecht aan
het biologische verschil onvermijdelijk arbitrair lijken.
Het laatste voorbeeld waarmee ik deze fundamentele vorm van arbitrariteit wil
illustreren, is voor de ethiek ook het meest relevante. Sinds enkele decennia wordt er
in de filosofie veel gediscussieerd over de morele status van het dier. Voorstanders
van de opvatting dat we tegenover dieren morele verplichtingen hebben die veel verder reiken dan we op basis van traditionele denkpatronen geneigd zijn te geloven,
doen gewoonlijk een beroep op een eenvoudig argument. Ze betogen dat een onderscheid tussen de morele status van mensen en dieren moet kunnen worden gerechtvaardigd in termen van relevante eigenschappen. Om aan te tonen dat we dieren op
een geheel andere manier dan mensen mogen behandelen, moeten we kunnen aantonen dat mensen bepaalde belangrijke, relevante eigenschappen hebben die dieren
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niet of veel minder hebben. Welnu, voor om het even welk relevante eigenschap
waarop we een beroep zouden willen doen, geldt het volgende: er zullen altijd levende
wezens zijn die tot de menselijke soort behoren, maar niet over die relevante eigenschap beschikken of er in elk geval in mindere mate over beschikken dan bepaalde
dieren. Pasgeboren baby’s, mensen met een zware vorm van oligofrenie of een
extreme vorm van dementie bezitten in mindere mate dan sommige dieren de relevante eigenschappen waarop de morele status van de mens zou gebaseerd zijn. Hieruit wordt dan – binnen diezelfde gedachtegang – afgeleid dat we geen goede redenen hebben om een strikte scheidingslijn te trekken tussen de morele status van de
mens en de morele status van het dier en dat we bijgevolg moreel verplicht zijn dieren anders en beter te behandelen dan we dachten te kunnen doen.
Over de belangrijke stelling dat we vanuit moreel standpunt genoopt zijn tot een
radicale wijziging van onze houding tegenover dieren, wens ik hier niets te zeggen. Ik
beperk me tot de klassieke gedachtegang waarmee men deze stelling gewoonlijk probeert te verdedigen. Men betoogt terecht dat het niet mogelijk is om het morele belang
van het biologische onderscheid mens/dier te rechtvaardigen in termen van relevante
eigenschappen. De biologisch bepaalde discontinuïteit komt nu eenmaal niet perfect
overeen met de graduele relevante eigenschappen; in dit opzicht zien we hier dezelfde
structuur die we ook hebben aangetroffen in verband met bloedverwantschap en het
man/vrouw onderscheid. Er is geen rationele rechtvaardiging voor de overtuiging dat
elk menselijk wezen over een waardigheid beschikt waarover geen enkel dier kan
beschikken. Tegenover deze juiste conclusie staat echter een belangrijk feit. Dat we aan
het onderscheid mens/dier een morele en affectieve waarde hechten die niet door
relevante eigenschappen te rechtvaardigen valt, is namelijk zelf een gegeven dat diep
verankerd is in de morele ervaring. Onze morele houding tegenover menselijke wezens
is geen houding tegenover relevante menselijke eigenschappen; het is een houding
tegenover mensen (net zoals onze houding tegenover vrouwen (mannen) geen houding is tegenover vrouwelijke (mannelijke) eigenschappen). Men voert dikwijls terecht
aan dat het biologische onderscheid zelf niet in morele zin relevant kan zijn. Inderdaad: het biologische onderscheid tussen mens en dier is geen fundering voor het
morele onderscheid dat we nu eenmaal maken. Maar wat daaraan moet worden toegevoegd is dat zich op de biologische discontinuïteit een morele discontinuïteit heeft
geënt. Om te begrijpen hoe het onderscheid mens/dier in morele zin relevant kan
zijn, moeten we inzien dat het hier gaat om een sterk belichaamde betekenis. De
morele betekenis is hier in het biologische onderscheid (als discontinu gegeven) zelf
belichaamd en kan niet onafhankelijk van die door discontinuïteit gekenmerkte
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belichaming worden gedefinieerd. En daarom is het onmogelijk om het morele belang
van het biologische onderscheid in termen van relevante eigenschappen te rechtvaardigen.
In wat voorafgaat, heb ik geprobeerd aan te tonen dat enkele distincties die in
affectief of moreel opzicht erg fundamenteel zijn, zich onttrekken aan datgene wat
men gewoonlijk ‘rationele fundering’ of ‘rationele rechtvaardiging’ noemt. De onderscheidingen tussen bloedverwant/niet-bloedverwant, man/vrouw en mens/dier hebben een belang dat niet helemaal door relevante eigenschappen te rechtvaardigen valt
en dat vanuit die relevante eigenschappen arbitrair lijkt. Dat een zekere vorm van
arbitrariteit een rol speelt op cruciale domeinen van de morele ervaring is een verwarrend feit waarvan de onvermijdelijkheid kan worden aangetoond, maar waarvan
de volledige draagwijdte niet onmiddellijk duidelijk is. Met de beschrijving van dit feit
wordt dus ook een probleemgebied voor verdere filosofische reflectie aangewezen.
Tijdens het colloquium waarnaar ik bij het begin van dit artikel heb verwezen,
kwamen vooral twee types van kritiek op De Dijns denken aan bod. De eerste vorm
van kritiek hield in dat De Dijn zijn conservatieve ethische visie baseert op het geloof
in een onveranderlijke, objectieve, natuurlijke orde. Herman De Dijn heeft tegen deze
interpretatie van zijn denken geprotesteerd; zelf heb ik geprobeerd zijn protest met
verdere redenen te staven. Het conservatisme dat door De Dijn wordt verdedigd, is
juist ten nauwste verbonden met het besef dat de betekenisconstellaties waaraan we
het diepst gehecht zijn, in een fundamentele zin contingent en kwetsbaar zijn.
De tweede vorm van kritiek die enkele keren te horen was, had betrekking op De
Dijns nadrukkelijke weigering om te zoeken naar een rationele fundering voor een
aantal morele distincties en morele grenzen die volgens hem binnen de common sense
als intuïtief dwingend worden ervaren. Men meende dat de afwijzende houding tegenover het ideaal van rationele kritiek uiteindelijk neerkomt op filosofisch defaitisme en
op ontrouw tegenover wat de opdracht van de filosoof zou moeten zijn. Het past een
filosoof niet, zo meende men, kritiekloos de opvattingen te aanvaarden die een beroep
doen op de zogenaamde vanzelfsprekendheid van intuïties of belevingen. Maar ook
wie deze mening is toegedaan, moet toegeven dat de weigering om naar een welbepaalde rationele fundering te zoeken zelf rationeel is, wanneer kan worden beargumenteerd – wat ik heb proberen te doen – dat deze fundering onmogelijk is.
De Nederlandse historicus E. H. Kossmann2 heeft ooit betoogd dat het conservatieve
denken diepgaand verbonden is met een abstracte, metafysische visie, meer bepaald
met de overtuiging dat er een harmonie bestaat tussen de menselijke samenleving en
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een duurzame natuurlijke of kosmische orde. De gedachtegang die Kossmann hierover
ontwikkelt, is intrigerend, maar niet van toepassing op de opvatting van De Dijn. Het
conservatisme van De Dijn ligt niet in de lijn van een geloof in metafysische garanties,
maar sluit veeleer aan bij het illusieloze denken van Hume en Wittgenstein. In 1986 hield
Herman De Dijn voor het Wijsgerig Gezelschap te Leuven een inspirerend betoog
over een ervaring die volgens hem fundamenteel is voor het begrijpen van Wittgensteins
denken en die hij omschrijft als de ervaring van de grondeloosheid van onze betekenissen. Al wat betekenis en waarde voor ons heeft, is contingent en kwetsbaar. Het besef
hiervan kan storend of ontstellend zijn, maar het kan ook de bron zijn van een vreugdevolle intensiteit. Herman De Dijn besloot zijn uiteenzetting hierover met een citaat
van Wittgenstein: “Bij het filosoferen moet men in de oude Chaos afdalen en zich daar
goedvoelen.”3
Noten
1. Herman DE DIJN. “Symposium over biotechnologie en bio-ethiek.” Tijdschrift voor Filosofie 66 (2004): 649-730.
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