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Is klonen onnatuurlijk en dus fout? Geldt hetzelfde voor homoseksualiteit? Horen koeien in de 

wei? In vele discussies duiken natuur en natuurlijkheid op als bron van morele richtlijnen. Hoe 

problematisch is dat en kunnen we er zonder? Een gesprek met ethici. 
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n discussies over de toelaatbaarheid van klonen en ge
netische manipulatie, maar ook in discussies over 
duurzaamheid en biodiversiteit wordt vaak een beroep 

gedaan op het argument van 'natuurlijkheid'. De natuur 
wordt gezien als een bron van morele richtlijnen. Maar is 
dit wel te rechtvaardigen? Kunnen we ons wel beroepen op 
de natuur wanneer we willen weten of iets wel of niet mag? 
Kunnen morele richtlijnen wel worden afgeleid uit de na
tuur? Hierover sprak TsjaHing Swierstra, techniek filosoof 
aan de universiteit van 'TWente, met twee wetenschappers 
die zich beiden al jaren bezig houden met deze vraag. Mi
chiel Korthals is hoogleraar toegepaste filosofie aan de uni-
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versiteit van Wageningen, en houdt zich onder andere be
zig met biotechnologie, dierenwelzijn en duurzaamheid. 
Hub Zwart schreef vele artikelen over natuurconcepties in 
de ethiek en doet onder andere onderzoek naar de morele 
toelaatbaarheid van dierexperimenten. Momenteel is hij 
hoogleraar filosofie aan de Faculteit Natuurwetenschap
pen in Nijmegen. 

Swierstra: Om enige orde aan te brengen in de veelheid aan 
morele vraagstukken waarin de natuur een rol speelt, wil ik 'de 
natuur' opsplitsen in drie delen: de natuur in onszelf, de ecosyste
men en de dieren . In deze volgorde wil ik de vraag behandelen of 
morele richtlijnen kunnen worden afgeleid uit de natuur. Ik wil be-



giKmen met de natuur in onszelf Ik leg jullie twee stellingen voor 
om kortop te reageren. De eerste stelling is: homoseksualiteit mag 
nilet omdat het onnatuurlijk is. 

Zwart: "Ofhomoseksualiteit 'natuurlijk' is, hangt af van 

de betekenis die je aan de term 'natuur' geeft. In de Griekse 
cultuur, die bij uitstek sprak over natuurlijk en onnatuur
lijk, werd het begrip 'natuurlijkheid' sterk geassocieerd 
met matigheid. Wat betreft alle aspecten van het leven 
moet het juiste midden gevonden worden tussen een te
veel en te weinig. Ook wat betreft de seksualiteit. Volgens 
deCrieken is het moreel relevante punt dus niet of iemand 
homo- of heteroseksueel is, maar of iemand in staat is het 
juiste midden te vinden. Er is dus een natuurlijke vorm van 
hOlll!l.oseksualiteit mogelijk, maar ook een onnatuurlijke, 
net zo als er ook een natuurlijke en onnatuurlijk vorm van 
h-eteroseksualiteit mogelijk is. 

Volgens de christelijke invulling van het begrip 'natuur' 
is homoseksualiteit wel onnatuurlijk. Het christelijke ge
bJTUik van het natuur-begrip is echter problematisch. Hier
aam liggen namelijk veel veronderstellingen ten grondslag. 
D:e natuur wordt in de christelijke traditie bijvoorbeeld be
grepen als een scheppingsorde. Dit is een heel specifieke 
opvatting van natuur, die niet iedereen accepteert. De 
christelijke ethiek is dus alleen verplichtend voor mensen 
die die veronderstellingen accepteren. Ik pleit daarom voor 
een terugkeer naar het Griekse natuurbegrip." 

Korthals: "Mensen die zeggen dat homoseksualiteit niet 
mag omdat het onnatuurlijk is, maken een categoriefout 
Een categoriefout maak je wanneer je een term uit een be
p8!ald gebied, bijvoorbeeld kleuren, toepast op een heel an
der gebied, bijvoorbeeld dat van smaken. Zeggen dat ho
rruoseksualiteit onnatuurlijk is, is net zo onbegrijpelijk als 
zeggen dat koffie groen smaakt. De term 'natuurlijk' hoort 
rillet thuis in het gebied van de relaties tussen mensen. De 
tenn 'respect' is wel geschikt om te spreken over het gedrag 
tUISsen mensen en dus over homoseksualiteit." 

WONDER Een andere stelling dan: vrouwen hebben recht op 
zcweel IVF-behandelingen als zij willen, omdat de kinderwens 
dcror en door natuurlijk is. 

Korthals: "De term 'natuurlijk' past ook hier niet. Het 
lijkt mij opnieuw een categoriefout. De kinderwens is een 
umtermate belangrijke wens die mensen hebben, mis
scrhien wel de belangrijkste in het leven. Maar ik denk niet 
dat het een natuurlijk verlangen is. Als het inderdaad een 
natuurlijke drang zou zijn die iedereen heeft, dan kan je er . 
IllÎet van afzien. Er zijn echter genoeg mensen die er wel van 
afzien, om allerlei redenen. Bijvoorbeeld carrière. 

Op een andere manier kan de kinderwens wel natuurlijk 
g!Bloemd worden. Het begrip 'natuurlijkheid' heeft in de 
hllli.Ïdige moraal een subjectieve betekenis. Het duidt op 
zciets als een verlangen naar ongeremdheid en spontani
teit. En op een verlangen naar iets dat het mens-zijn over
sallrrijdt- dat hoeft niet iets religieus te zijn, maar iets dat 
hmel lang duurt. Het zonnestelsel bijvoorbeeld, in vergelij
k.iingwaarmee wij ons nietig voelen. In de keuzen die men
se:nnaken speelt dit verlangen naar ongeremdheid, spon
ta:miteit en ook het ontzagwekkende een rol. In die zin kun 
je de kinderwens natuurlijk noemen. Als een kind geboren 
wcmdt zeggen we vaak: 'het is een wonder'. De geboorte van 
eem kind heeft iets te maken met die nietigheid. Het na
tuiiHbegrip speelt dus wel een rol in de ethiek, maar een 

heel beperkte. Er kunnen geen morele geboden uit worden 
afgeleid, het maakt alleen begrijpelijk waarom mensen be
paalde keuzen maken." 

Zwart: "Deze stelling is een voorbeeld van een geval 

waar het begrip natuurlijkheid wel degelijk gebruikswaar
de heeft. Ik heb het dan niet over de vraag of de kinderwens 
natuurlijk is of niet, maar over het eerste deel van de stel
ling; ik spits hem toe: is er een leeftijdsgrens waarboven 
vrouwen geen gebruik meer mogen maken van IVF? Op de 
vraag of IVF boven de leeftijd van vijftigjaar nog moet war
den ingezet, zullen een aantal mensen 'nee' zeggen. Dat 
heeft met natuurlijkheid te maken. 

Er is iets geks aan de hand. Enerzijds zie je datereen gro
te weerstand bestaat om de begrippen natuurlijk en onna
tuurlijk te gebruiken. Dat heeft te maken met een geschie
denis van misgebruik van die begrippen, waar we van af 
willen. In de hedendaagse ethiek mag je daarom alleen 
maar praten over gezondheidsricico's en respect voor 
mensen. Anderzijds zie je dat het begrip 'natuurlijk' impli
ciet nog steeds een rol speelt. Achter begrippen als intrin
sieke waarde, integriteit, duurzaamheid, of andere ethi
sche concepten die op dit moment belangrijk zijn, schuilt 
een intuïtie die in de traditie vaak methet begrip 'natuur
lijkheid' is aangeduid. Als mensen zeggen dat er een grens 

Zwart: Natuurlijkheid heeft wél waarde als norm. Als 
mensen zeggen dat er een grens is aan de leeftijd waarop IVF 
mag worden toegepast, dan beroepen zij zich op de natuur. 

is aan de leeftijd waarop IVF mag worden toegepast, dan 
beroepen zij zich op de natuur. Zij vinden het niet natuurlijk 
om op zo'n hoge leeftijd nogkinderen te krijgen." 

Korthals: "Wat bedoel je met het woord 'natuurlijk'? Vol
gens mij kun je dit woord op deze manier niet gebruiken. Er 
zijn risico's verbonden aan zwangerschap op hoge leeftijd, 
bijvoorbeeld de vergrote kans een kind te krijgen met het 
syndroom van Down en de risico's voor het lichaam van de 
v~ouw. Die risico's veranderen echter voortdurend. 'TWintig 
jaar geleden was vijfendertig de grens waarop vrouwen 
maximaal kinderen konden krijgen, tegenwoordig ligt die 
grens bij veertig jaar. De stand van de wetenschap bepaalt 
waar de grens ligt. De natuur op zichzelf kan dus nooit 
grenzen stellen aan ons handelen. Want de natuur is altijd 
bemiddeld door de wetenschap." 

Zwart: "De risico's voor de vrouw en het kind als be
zwaar tegen het ongelimiteerde beschikbaar stellen van 
IVF vind ik discutabele argumenten. Ook een vrouw van 
twintig loopt veel risico's als zij zwanger wordt. En een 
moeder van zestig kan een fantastische moeder zijn. Dit 
zijn schijnargumenten, waaronder een ander argument 
verborgen zit, namelijk: het is onnatuurlijk. De natuur is 
blijkbaar een verborgen norm, die ons nu nog steeds moti
veert." 

CULTUUR k wil naar het tweede thema . Moeten wij de na
tuur buiten ons, zoals ecosystemen en landschappen, respecte
ren? 

Zwart: "Ik denk dat er een intuïtie is die dat bevestigt. Ik 
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geef een voorbeeld waaruit blijkt dat die intuïtie nog steeds 
een rol speelt: de Oosterscheldedam. Door afsluiting van 
die zeearm zou een zoutwater-ecosysteem veranderen in 
een zoetwater-ecosysteem, met alle gevolgen van dien. 
Met een doorlaatbare dam konden we zowel recht doen 
aan het verlangen van de mens naar veiligheid als aan de 
eigen dynamiek van het ecosysteem. Wij hebben gekozen 
voor het laatste. 

De intuïtie die aan deze keuze ten grondslag lag, kan ver
helderd worden met het natuurbegrip van Aristoteles. Ik 
vind dat natuurbegrip nog altijd heel plausibel, omdatAris
toteles natuur en techniek niet tegenover elkaar plaats als 
tegendelen. De wereld waarin wij leven is één grote synthe
se van natuur en techniek. Cultuur is vormgeving aan na
tuur. Dus beide elementen, natuur en cultuur, tref je aan in 
alles wat wij maken en alles wat wij tegenkomen. Elk land
schap dat we betreden is het resultaat van een lange reeks 
menselijke interventies. Wij laten overal onze sporen na. Er 
is geen ijskap te vinden waar je niet iets van menselijke ac
tiviteit kunt aantreffen. Dit geldt ookvoor dieren. Een koe is 
niet puur natuur en ook niet puur een artefact, maar is het 
resultaat van eeuwenlange cultivering van natuur. On
danks dat blijft de natuur zich manifesteren als iets dat 

Korthals: De natuur stelt geen grenzen, dat doet de 
wetenschap. Voorheen was de grens voor vrouwen om 

kinderen te krijgen 35, nu is dat 40. 

zich aan ons voordoet, als iets wat er al is .Als wij een land
schap betreden dan treffen we iets aan. We willen niet dat 
dieren puur artefacten worden. Een wereld die puur tech
nologie zou zijn is niet aantrekkelijk. Wij willen dingen blij
ven ontdekken die we nog niet kennen en dingen blijven 
tegenkomen die we niet zelf gemaakt hebben. Dat is na
tuur, het niet-gemaakte, het andere. Datgene wat weer
stand biedt aan ons streven naar controle. En dat moeten 
wij in onze toekomstige vormgeving van het landschap en 
in onze omgang met dieren zoveel mogelijk respecteren." 

Korthals: "Ik ben met je eens dat alles in de natuur door 
mensenhanden is aangeraakt. Als je deze stelling echter 
werkelijk serieus neemt, dan moet je tot de conclusie ko
men dat alles, of dat nu mosselen of zeehonden zijn, pro
ducten zijn van mensen. Als wij een landschap betreden 
dan treffen we dus helemaal geen natuur aan, maar de in
grepen van de mens in de natuur. De natuur stelt dus geen 
grenzen aan ons handelen. Dat betekent echter niet dat we 
met ecosystemen kunnen doen en laten wat we willen. We 
moeten wel respect hebben. Niet voor de eigen dynamiek 
van de natuur, want daar zitten de menselijke keuzen al in, 
maar voor de keuzen die mensen vroeger gemaakt hebben 
om het landschap op een bepaalde manier in te richten." 

KOE Hoe zien jullie het onderscheid tussen mens en dier? Ligt 
daar een hele scherpe grens of niet? 

Zwart: "Filosofen hebben in de traditie altijd gezegd dat 
er een scherp onderscheid is tussen mens en dier. Dat lijkt 
mij heel problematisch geworden. Psychologisch onder
zoek laat zien dat het gedrag van mensen ook door heel an-
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dere factoren dan redelijkheid gestuurd wordt. En etholo
gisch onderzoek laat zien dat dieren ook cultuur hebben. 
Dieren ontwikkelen codes om met elkaar te communice
ren. Vogels ontwikkelen dialecten in hun zang. Apen ont
wikkelen technieken om aan voedsel te komen. Wij filoso
fen hebben de continuïteit tussen mens en dier vaak ver
onachtzaamd, en het is goed om dat te corrigeren. Ander
zijds is er ook sprake van discontinuïteit. Dolfijnen zijn in
telligent, maar de intelligentie van mensen is werkelijkvan 
een andere orde. Apen ontwikkelen instrumenten, vogels 
ontwikkelen dialecten, maar dat is iets anders dan de bere
keningen die mensen maken, gesprekken die mensen voe
ren." 

Korthals: "Dieren, zeker de zoogdieren, hebben ook cul
tuur. Die cultuur is noodzakelijk voor ze. Ze zijn veel min
der door de genen vastgelegd dan wij dachten. Dieren leren 
hun prooi te vangen en op te eten. Dieren hebben boven
dien veel meer vermogens dan wij hebben. Honden kun
nen op een ongelooflijke manier ruiken. Duizend keer be
terdan wij ." 

Kunnen we dieren nog wel gebruiken voor wetenschappelijke 
experimenten als zij, net als mensen cultuur hebben? 

Zwart: "Wat cruciaal is, is dat mensen morele subjecten 
zijn en dieren niet. Een moreel subject mag je alleen gebrui
ken als er sprake is van toestemming. En alleen mensen 
kunnen op een zelfbewuste wijze toestemming geven of 
onthouden. Pas als wetenschappelijk onderzoek zou aan
tonen dat een chimpansee wel in staat is om toestemming 
te geven, vervalt het morele verschil tussen mensen en 
chimpansees." 

Korthals: "Dierenexperimenten kun je rechtvaardigen. 
]e kunt nagaan of het wel voorzichtig genoeg gebeurt en of 
ze niet onnodig gedaan worden. Als dierproeven echter 
noodzakelijk zijn, dan vormt het graduele verschil tussen 
mens en dier de rechtvaardigingvoor de dierproeven." 

Het schijnt economisch efficiënter te zijn om koeien binnen te 
houden. Stel dat dit niet ten koste gaatvan het welzijn van de die
ren, mogen koeien dan inderdaad het hele jaar door op stal staan 
of toch niet? 

Zwart: "Dit is een heel goed voorbeeld van een geval 
waar mensen eigenlijk over natuurlijkheid willen spreken. 
Want ze vinden een koe die niet meer buiten komt onna
tuurlijk. Maar dat begrip is zo problematisch geworden dat 
andere begrippen worden bedacht, zoals intrinsieke waar
de en integriteit. Het woord dat we eigenlijk willen gebrui
ken is 'onnatuurlijk' . Kennelijk speelt dit begrip in de intuï
ties van mensen nog steeds een rol. Een koe of schaap moet 
in zijn gedrag, zijn omgeving, in hoe hij eruitziet, een koe of 
schaap blijven. Dat wil zeggen: de vraag wat we met dieren 
mogen doen, kunnen we niet reduceren tot kwesties als 
dierenwelzijn en maatschappelijk belang." 

Korthals: "Er zitten wel problematische kanten aan het 
op stal houden van koeien. Die liggen niet bij zoiets als in
trinsieke waarde, maar hebben te maken met risico's. Een 
muis met een doorzichtige huid is op zich niet problema
tisch. Problematisch zijn de risico's die er mee verbonden 
zijn. Het is bijvoorbeeld onduidelijk hoe zo'n beestje met 
zonlicht omgaat. Als de koeien nooit meer buiten lopen, 
gaat ons landschap eraan. We beschadigen onze eigen 
vroegere ingrepen als we dit soort dingen gaan doen." 

• 


