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Weg met de ethiek! 

Rene Boornkens 

Toen ik klein was werd ik door mijn ouders altijd gewaarschuwd voor vieze man- 
netjes die snoepjes aanboden en voorstelden een ritje in hun automobiel te maken. 
Veel later, toen ik iemand uit mijn naaste omgeving vertelde dat ik van plan was 
filosofie te gaan studeren, antwoordde deze met grote nadmk, dat dat geen slecht 
idee was, maar dat ik uit moest kijken voor 'die ethici'. Dat was gevaarlijk volk! 
Sindsdien haal ik die twee steeds door elkaar en moet ik als ik iets van een ethicus 
lees onwillekeurig aan vieze mannetjes denken. 

Dacht ik tot voor kort dat zulke onkuise gedachten een hebbelijkheid waren die 
ik helaas, maar het zij zo, aan de vooroordelen van mijn opvoeders en naaste om- 
geving te danken had, de laatste tijd neig ik er veeleer toe mijn ouders en mijn 
goede vriend alsnog hartelijk te bedanken voor hun vooruitziende blik, want overal 
om me heen zie ik ze ineens: het viezemannetjesleger van de ethici rukt op. Ethici: 
ze zitten aan je. 

In het dagelijks leven ben ik een overtuigd fysionoom. Ik hen me bewust van 
de gevaarlijke kanten van de fysionomie als uitgewerkt ideologisch stelsel, maar 
op straat is het een prettig hulpje: zoals je de aard van het varken kunt bepalen aan 
de hand van de krulling van zijn staart, zo herken je ethici aan de kromming van 
hun rug en schouders. Zij torsen het complete gewicht van de moraal van alle an- 
deren en je ziet nu al hoe ze eraan toe zullen zijn wanneer ze grijs en bejaard zijn: 
dubbelgeklapt slepen ze hun door morele bemoeizucht topzwaar geworden neuzen 
door het stof, geheel wilsonbekwaam in afwachting van een door Heleen Dupuis 
zelf gefiatteerde euthanasie die hen zal bevrijden uit een tranendal waarvoor ze al- 
tijd al ongeschikt waren. 

Ik was niet lang geleden als fommlid aanwezig bij een dispuutsavond van Leidse 
filosofiestudenten waar het ging om de  beroepskansen voor filosofen. Twee din- 
gen vielen mij op. Allereerst natuurlijk de bezorgdheid van de filosofiestudenten 
omtrent hun toekomst. Die deelden zij met vele andere toekomstige wetenschap- 
pers, daar was niets opvallends aan, hoewel het al met al schrijnender was dan een 
decennium eerder (toen we allemaal, nou, allemaal, blijmoedig 'baanloos' werden 
in de stellige verwachting daar in ieder geval wijzer van te worden ... dommeriken 
waren we). Nee, wat hierbij vooral opviel was de defensieve houding van deze fi- 
losofiestudenten: zij waren bij voorbaat overtuigd van hun maatschappelijke onge- 
wenstheid. Het waren weeskinderen. Niemand wil ons. Filosofie is leuk, maar it 
doesn't pay. Wat nu? Lief forum, geef ons een handreiking! 



Toen deed zich het tweede opvallende feit voor: twee van de forumleden bleken 
'in de praktijk' werkzaam te zijn. Godallemachtig, het paradijs bestond nog. De 
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het Leidse dispuut bepaald niet en masse over de- 
ze echte werkers heenviel, maar toch leek het feit datje 'iets' kon 'doen' met filo- 
sofie de gemoederen in beweging te houden. Vooral de mevrouw die zojuist een 
heuse 'filosofische praktijk* had geopend, werd uitgebreid geraadpleegd. Naast 
mii in het forum zat een vriendeliike ex-filosoof. die nu werkzaam was als he- 
dmfstrainer bij Philips en trachttizoveel mogelijk 'filosofie' in zijn trainingen te 
stoppen. Nee, ik bevond mij bepaald niet tussen de Berendiens uut Wisp, maar 
toch moest ik onwillekeurig terugdenken aan de waarschuwingen van mijn ouders 
en mijn vriend. 

Wat heeft dit met ethiek te maken? En: wat is er font aan 'filosofische praktijken'? 
Antwoord: de ethici staan aan de bron van de huidiee foute 'vermaatscha~~elii- .. .. 
king' van de filosofie. En: die foute vermaaischappcli;king komt hel schrijnendst 
int uitdrukking i n  de praktijken van de kruidenvrouwijes en -miinnetjes van Je 'fl- 
losofische praktijken'. Dat laatste stelt nu nog niet veel voor, maar voor we het 
doorhebben, behoort filosofie met homeopathie en astrologie tot de ongevaarlijke 
gektes van onze postmoderne conditie, en sta ik voor paal als naaste verwante van 
de handleeskunde en de voetreflexmassage, en, sorry, daar heb ik geen zin in. 

Maar nu de ethici zelf. Zij zijn de laatste jaren doorgebroken als 'bedrijfsethici' 
(ordinariaat aan Nijenrode), als 'medisch ethici' (everywhere), als 'milieu-ethici' 
(her en der) en waarschijnlijk nog in andere specificaties, die ik gelukkig niet ken. 
Wat doen deze lieden? Bedrijfsethici leggen uit datje in het bedrijfsleven als auto- 
nome en gelijke individuen met elkaar moet samenwerken, want anders wordt het 
een potje. Ze onderzoeken de grenzen van het moreel toelaatbare bij het doen van 
nieuwe investeringen, zaken die buiten het bedrijfsleven door de burger zelf opge- 
lost worden, maar waarbij managers blijkbaar geholpen moeten worden. 'Medisch 
ethici' zullen keer op keer duidelijk maken, dat er ethisch en juridisch maar Ã©Ã in- 
stantie is: het autonome individu dat patiÃ«n heet en waar alles van afhangt. 'Mi- 
lieu-ethici' heb ik nog niet mogen ontmoeten, maar wat zij anders te melden heb- 
ben dan ikzelf over 'het' milieu kan verzinnen of wetenschappers mij wijs kunnen 
of willen maken, zal hoop ik altiid een raadsel voor me bliiven. Gelukkig ziin er - ,  
ook ethici die tegen dit soon praktijken ie keer gaan: A) verweet de Nijmeegse 
ethicus Ten Have 7ijn praktisch werkende collega's in een discussiesnik eigenlijk - - 
een soort techno-ethiek te bedrijven: ethiek als een kunstje, als formule. Erger nog 
is dat ethici de onuitroeibare neiging hebben maatschappelijke kwesties teindivi- 
dualiseren. Dat zit 'm al een beetje in het hele vak zelf, maar vooral in de prakti- 
sche toepassing van 'ethiek* lijkt deze neiging onuitroeibaar. De medisch ethicus 
mag dan zogenaamd democratischuitgaan van het onaantastbare principe 'de pa- 
tiÃ«n beslist', maar zadelt dat arme slachtoffer vervolgens wel op met complexe 
medische afwegingen, die vaak geheel buiten diens blikveld liggen. En die indivi- 
dualiserende houding onthult tegelijkertijd de cruciale zwakte van het ethische ver- 
tooe: het kan niet overwee met macht Zoiets als machtsverhoudineen. structurele - 
ongelijkheid of uitsluiting, om nog maar te zwijgen van structureel geweld, dat al- 
les staat niet op de agenda van praktisch werkende ethici en ethische commissies. 



Recht op leven en recht op sterven, daar moet een open gesprek over gevoerd 
worden, maar medische macht, de moreel dwingende macht van dearts, de gren- 
zen van de medische kennis en de macht van deskundigheid als zodanig - daar zijn 
ethici ondeskundig in. (Nu schijnt het zo te zijn, dat ze in de PvdA sinds kort een 
ethisch debat proberen te voeren over structuren en zoiets wat ze daar met de be- 
kende omhaal van woorden 'achtergrondinstituties 'hebben gedoopt, allemaal aan 
de hand van de beroemde ethicus Rawls - maar of dit ethici meer in de buurt van 
het machtsvraagstuk brengt, moeten we gezien de ervaringen van de sociaal-de- 
mocratie met 'de macht' met de nodige korrels zout nemen.) 

Er is wel eens gesteld dat de ethici zo in opmars zijn, omdat er her en der in deze 
samenleving sprake zou zijn van zoiets engs als een morele leegte. Daarvoor moet 
je al helemaal niet hij de PvdA zijn, dat is meer iets voor de gemoderniseerde man- 
nenbroeders binnen het CDA. We weten het met zijn allen niet zo goed meer, om 
het eens op zijn Elco Brinkmans te zeggen. Er is geen band meer tussen de men- 
sen, we zijn allemaal calculerende burgers geworden, die iedere avond in hun 
huishoudboekje noteren wat ze die dag weer van de verzorgingsstaat hebben op- 
gestreken. Op straat spreken we elkaar niet meer aan, en we kopen allemaal een 
pitbull om ons te beschermen tegen de pitbull van de buren. Verloedering, noemde 
de schotschrijver Herman Vuysje dat. Het ontbreekt aan sociale controle, dat wil 
zeggen aan zingevende verbanden. In de theoretische ethiek is dit vraagstuk aan de 
orde gesteld door de zogeheten communitarians, onder aanvoering van Alasdair 
Macintyre. Zij stellen dat de radicale zegetocht van het moderne utilitarisme elk 
zinvol beroep op collectief gedeelde waarden en normen hij voorbaat onderuit 
haalt. Evenmin echter als de communitarians een werkbaar alternatief te bieden 
hadden voor de utilitaristisch calculerende burger, zonder tegelijk met het utilitaire 
badwater het kind van de vrijheid weg te spoelen, net zomin hebben de Vuysjes en 
de zorgzame-samenleving-aanhangers Ã la Brinkman een reÃ«l oplossing voor de 
gesignaleerde morele leegte, die het propagandistische niveau van een Ethisch Re- 
veil i la Dries van Agt te boven gaat. Dus springen de ethici in dit morele gat? 

Ja, de ethici neigen dat te doen. Als medisch ethici of als hedrijfsethici gaan zij 
makkelijk fungeren als het geweten-ad-interim van de artsen en de managers. En 
die hebben inderdaad last van zoiets als morele leegte. In de medische wetenschap 
is steeds minder plaats voor een debat over de morele of politieke implicaties van 
het werk. De arts is verlengstuk geworden van een hoogontwikkeld technologisch 
apparaat en de beslissingen liggen dan ook maar al te vaak al vastgeklonken in de 
mogelijkheden die de apparatuur of de specifieke klinische condities te bieden 
hebben. In plaats van een reÃ«le politieke discussie aan te gaan over medische 
technologie en medische macht, zoals die in de jaren zestig en zeventig in gang 
werd gezet door patientencollectieven, door critici als Van der Berg, Illich, Ach- 
terhuis, en anderen, worden medisch-ethische commissies ingesteld, die de artsen 
als via een aflaat moeten verlossen van de meest netelige kwesties van morele aard. 
Door de patiÃ«n daarbij centraal te stellen wordt tegelijk het laatste restje morele 
verantwoordelijkheid van de schouders der medici afgenomen. We kunnen weer 
rostig gaan slapen. 

Managers hebben ook morele nood. Ze willen vaak graag weten hoe ver ze 



kunnen gaan, zowel wat het hoeken van bepaalde orders of het doen van bepaalde 
investeringen aangaat, als op het vlak van de belasting van het personeel. Ook daar 
is voor ethici een hoop aflaten uit te delen. Van klassenstrijd of arbeidsconflicten 
horen we hier liever niet. Ethici werken liever mee aan het expliciteren van normen 
en waarden die gehanteerd worden door de diverse partijen, die tezamen een be- 
drijf uitmaken -om zo een bijdrage te leveren aan een harmonieuze bedrijfscultuur, 
een 'wij'-gevoel of 'corporate-feeling', zoals MSSAN dat graag ziet. 

Maar het meer algemeen-maatschappelijke leed, de morele leegte van de doorsnee- 
burger? Is daar dan geen ethische mond-op-mond-beademing vereist? Heb ik wel 
genoeg oog voor de diepe morele nood en vertwijfeling, de catastrofale eenzaam- 
heid van moderne mensen, die hen ieder ethisch perspectief uit handen slaat en hen 
doet verworden tot verwilderde dierentuindieren, noch thuis in gevangenschap, 
noch in vrijheid? Heb ik eigenlijk wel enig begrip voor de Ander? 

Nee. Dat heb ik niet. ik ben misschien minder bijgelovig dan de gemiddelde 
animist, minder schuldbewust dan de gemiddelde christen, en ik ben zeker uitge- 
rust met meer comfort en keuzemogelijkheden dan vele van mijn voorgangers, 
maar voor het overige geloof ik niet dat ik me 'als mens' beter of anders gedraag 
dan de eerste de beste nomade uit de tijd van Mozes of Toetanchamon: ik bezie de 
ander met een mengeling van nieuwsgierigheid en-wantrouwen, een mix van gast- 
vrijheid en begeerte, een amalgaam van interesse en jaloezie. Op t?&n punt slechts 
ben ik radicaal anders dan mijn nomadische tegenvoeter: ik lijd aan de wet der 
grote getallen. Ik kom zeer veel meer anderen tegen dan hij of zij. Dat komt omdat 
ik niet langer in een tent in de woestijn leef, maar in een grote stad. Dat noemt 
Vuijsje verloedering, maar een kleine eeuw eerder legde Georg Simmel het veel 
beter uit: bewoners van de grote stad hebben uit pure noodzaak een blast?-houding 
geadopteerd. Ze sluiten zich daarmee in hoge mate af voor het bombardement aan 
sociale prikkels, dat hij voortduring op hen wordt afgevuurd. Het zijn met andere 
woorden mensen, die er een zeker belang bij hebben hun buren niet al te goed te 
kennen. Dat verloedering noemen staat gelijk aan het totaal afwijzen van de mo- 
derne samenleving, en vooral van de door die samenleving geÃ¯mpliceerd vrijheid. 
Die vrijheid is een probleem, zeker, en ze betekent ook eenzaamheid. Maarjuist 
die eenzaamheid is nu juist een belangwekkende verworvenheid. Dat is wat noch 
politici noch ethici kunnen inzien. Politici stralen pas bij heel veel zon, en ethici 
gingen altijd al uit van het autonome individu, zodat eenzaamheid voor hen geen 
categorie kan zijn. Voor hen bestaat het probleem in het vinden van een antwoord 
op de vraag hoe in beginsel autonome individuen op rationele wijze verbanden met 
elkaar kunnen aangaan, die enerzijds gemeenschapsstichtend zijn, en anderzijds 
geen afbreuk doen aan de oorspronkelijke autonomie van het individu. Zonder het 
eerste zou er van zoiets als 'samenleving' geen sprake zijn, zonder het tweede zou 
de vrijheid geweld worden aangedaan. En, inderdaad, zoals Manen Toonder nu 
zou zeggen: de oplettende lezertjes hebben natuurlijk allang door waar we heen 
willen. Waar we heen willen is de vaststelling dat het probleem van de ethici een 
zuiver academische kwestie is. Sterker en kwaadaardiger uitgedrukt; het probleem 
bestaat in het vak ethiek zelf. Alleen ethici brengen de morele impact van menselijk 
gedrag terug tot het rationeel reconstrueerbare deel van het doen en laten van ato- 



maire individuen. Nou, niet alleen ethici, ookjuristen doen dat. Maar die hebben te 
doen met de (vaak strafbare) uitzonderingen. Ethici hebben daarentegen te maken 
met het nonnale of normaal geachte, alledaagse gedrag van ons allen. Wij staan 
echter niet de hele dag voor een zelf geconstrueerd tribunaal na te gaan of we wel 
precies voldoen aan alle ethische en juridischevereisten die aan ons gedrag worden 
gesteld. Ons enige alledaagse tribunaal is de samenleving waar we (nu eenmaal) 
deel van uit maken. En zie daar: daarover hebben sociaal en politiek filosofen veel 
interessantere dingen te zeggen dan de ethici. 

Die samenleving plaatst ons doorgaans voor een paradoxale opdracht. Aan de ene 
kant overstelpt ze ons met een overdaad aan impliciete normen en regels (dat wat 
filosofen als Arendt en Foucault 'normalisering'noemden), waaraan we ons 
slechts ten koste van een gemaltraiteerde identiteit kunnen onttrekken; anderzijds 
biedt zij zichzelf aan als een domein van algehele vrijheid voor de haar bevolkende 
individuen. Ethici zijn geneigd het eerste te negeren en het tweede slechts op te 
vatten als een formeel recht, als een principe waaraan allerlei mogelijkheden kun- 
nen worden ontleend. Dat is onzin. Die vrijheid doet zich veeleer voor als (nood)- 
lot. Voor velen onder ons is ze even belastend als genoemde overdaad aan normen 
en regels, bepaald geen onuitputtelijk vat van mogelijkheden, eerder een bodemlo- 
ze put vol onvermogens. Het enige type vrijheid dat bestaat als een vat vol moge- 
lijkheden is de rijkdom, anders gezegd: is de afwezigheid van enige materiÃ«l be- 
lemmering. Alle overige vrijheid bestaat vooral als probleem of als opdracht, zoals 
een filosoof die verder dacht dan de ethici doen, het ooit zei. 

Het is om die reden dat ik de eenzaamheid aan de orde stelde. Behalve de rijkdom 
is er de eenzaamheid, die ons enige verhchting biedt in het voortdurende pogen iets 
van die vrijheid te maken, er iets mee te doen. Als er sprake kan zijn van zoiets als 
een 'ethische uitdaging', dan zou die nu kunnen bestaan in de eenzaamheid als 
verworvenheid, als uitdaging aan onze mogelijkheidszin: bevrijd van alle klem- 
mende banden van de sociale controle (Berlins 'negatieve vrijheid'), losgelaten in 
een labyrinthische omgeving - en waar is de tijd dat we in een doolhof nog esthe- 
tisch genoegen vonden? De eenzame en de ethicus zijn echter voor alles elkaars 
uitersten. In het doen en laten van de eerste is de tragische dimensie van het be- 
staan enigermate bewaard gebleven - iets dat juist de communitarians zou moeten 
aanspreken - , of anders gesteld: in de moderne eenzaamheid leven de beperkende 
dimensies van de premoderne gemeenschapsvormen op nieuwe wijze voort. Voor 
Antigone bestond de tragedie in de onmogelijke keuze tussen famihe en staat - 
twee vormen van 'gemeenschap' of 'sociale controle'. Twee vormen van Ueber- 
Ich. Voor ons zijn familie en staat hooguit enigszins ongelijke mogelijkheden in 
een reeks van even ongelijke, maar altijd toch vergelijkbare andere opties. Geen 
van beide staat voor een uiterste keuze. Wij ervaren de waarde van 'gemeenschap' 
misschien alleen nog maar als we echt alleen zijn. Die eenzaamheid is een uiterste 
zonder tegenpool, en daarin zit haar tragiek wellicht: een weg terug naar de moe- 
derkerk bestaat niet langer, een vlucht in traditie en gemeenschap is een illusie. 
Maar juist in eenzaamheid beseffen we dat onze identiteit weinig van doen heeft 
met het autonome subject, dat we in theorie heten te zijn. De ethicus loopt dit 



voortdurend te ontkennen. Als een echt vies mannetje ontwerpt hij steeds nieuwe 
algemene formules voor intennenseliike gemeenschap, zonder een moment te be- 
seffen dat onze vrijheid van dat soort formules voortdurend gehakt maakt; zonder 
te begrijpen dat die vrijheid het ons slechts toestaat om elkaars verhalen te vergelij- 
ken om daaraan eventueel een houding te ontlenen, die we - inderdaad vergelij- 
kendenvijs - 'ethisch' zouden kunnen noemen. 

Intussen snak ik de laatste tijd meer en meer naar de voordelen van de eenzaamheid 
- mijn toevluchtsoord in een wereld die al te overbevolkt raakt met steeds weer 
nieuwe ethici en praktisch filosofen, receptenmakelaars van het ergste soort, men- 
sen met een filosofisch diploma die ten onrechte denken dat filosofen hulpverle- 
ners zijn. Laat in godsnaam de medische ethiek aan de artsen en verpleegkundigen! 
Laat de hedrijfsethiek aan de werknemers en werkgevers! En laat alle anderen de 
vrijheid om al dan niet hun leven op een 'filosofische' wijze in te richten. Laat me 
alleen! Bemoei je met je eigen euthanasie! 
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