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Vandaag de dag blijkt onze maatschappij doordron-
gen te zijn van een “relativisme” dat ons allen aanbe-
langt, en dit op verschillende vlakken. Dit relativisme
vindt je overal, het beïnvloedt in aanzienlijke mate
onze culturen. Dit volgens de doctrine: “Behalve in
het domein van de exacte wetenschappen, wordt elk
individu vastgepind in zijn eigen overtuigingen en
niets overstijgt de subjectiviteit (1).
Het relativisme beperkt het terrein van de rede tot het-
geen experimenteel te controleren is en negeert zijn
metafysische capaciteit, met name de mogelijkheid de
diepe zin van het reële te  kennen. Zodoende aan-
vaardt het relativisme uw overtuigingen in de mate
dat ze van persoonlijke aard zijn, dat je ze beperkt tot
het privé domein, en dat je afziet daar iets anders in te
zien dan een overtuiging. Deze houding bespaart
zodoende een debat over ideeën.
Deze relativistische beïnvloeding kan ik niet beter
illustreren door uittreksels aan te halen van een merk-
waardige studie van François-Xavier Putallaz (1) met
als titel: “La tache aveugle de la Bioéthique”. Zijn
analyse betreft Zwitserland, maar is spijtig genoeg
toepasselijk op onze streken.

Een daad heeft in de moraal een objectieve waarheid
- m.a.w. hij kan “goed”, “slecht” of “neutraal” zijn -
omdat de rede, in haar praktische dimensie, het object
van de daad erkent, en daardoor het essentiële “goed”
of “kwaad”  (of de “neutraliteit”) van deze daad
waarneemt. Het object van de daad omvat “wat men
doen wil”. 
Het relativisme ontkent de mogelijkheid de funda-
mentele morele waarheid van een morele daad te pro-
clameren, zijn objectiviteit, in de zin van de kwaliteit
van een daad.

In de moraal dient een verantwoorde keuze rekening
te houden met volgende factoren:

° de intentie van degene die de daad stelt,
° de omstandigheden waarin de daad wordt ver-
richt,
° de voorspelbare gevolgen van zijn daad,
° het object van de daad, bron van zijn objecti-
viteit, naar gelang deze, in zich, goed, slecht of
neutraal is. Deze laatste fundamentele factor,
bovenop de andere, omvat de essentie van de
ethiek.

Helaas, stompt deze af, gesluierd door het RELA-
TIVISME.
Of, wanneer een van deze factoren verdwijnt,
wordt zijn plaats ingenomen door andere. Met als
resultaat:

- Uitwassen van subjectieve intenties, van de
oprechtheid, waardoor we geconfronteerd wor-
den met de “intentiemoraal”;
- Uitwassen van  omstandigheden, men spreekt
van “situatiemoraal”;
- Uitwassen van de consequenties, hetgeen ons
leidt tot het “utilitarisme”.

Deze drie ontsporingen dienen verder geanalyseerd
te worden, zowel op het theoretische vlak als op de
praktische toepassingen:

1. Uitwassen van de OPRECHTHEID: “DE
INTENTIEMORAAL”

A. In theorie:
Bij sommigen wordt de subjectiviteit opgehemeld
waardoor ze verabsoluteerd wordt. Men spreekt
van “ethisch individualisme” of van “filosofisch
liberalisme”. De vereiste van waarheid verdwijnt
enkel ten bate van oprechtheid.  Het gaat er niet
meer om zijn leven te oriënteren naar hetgeen in
wezen goed is, wanneer het volstaat een harmonie
te vinden met zijn intieme wensen. Het is de
geloofwaardigheid die het haalt.

B: praktische illustratie: de hulp bij zelfdoding.
In dit geval van ethisch individualisme is iedereen
vrij zijn eigen dood te kiezen. Bij zulk een per-
soonlijke zaak is er noch waarheid noch objecti-
viteit. De ethische individualist verleent u graag het
recht er anders over te denken, nooit hulp in te roe-
pen bij zelfdoding, maar hij ontkent u het recht  uw
argumentatie op te tillen tot een meer universeel
vlak; het zou getuigen van een ultieme INTOLE-
RANTIE  zijn morele overtuigingen op te dringen
aan anderen, die ze anders ervaren.
In dit geval is enkel de oprechtheid van tel. Het res-
pect voor de andere omvat geen begeleiding in
liefde, tijdens een palliatieve kuur, nog minder hem
op een delicate wijze de objectieve waarde te laten
ontdekken van het menselijk leven, te beginnen
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met het zijne, en de morele plicht nooit het leven te
ontnemen, ook het zijne. Het relativisme van menin-
gen maakt korte metten met een debat over ideeën.
Wanneer men de objectiviteit veronachtzaamt, schiet
er enkel de willekeur en het pragmatisme over. Op
deze wijze transformeert het relativisme en het sub-
jectivisme zich in een nieuw dogmatisme.

2. Uitwassen van de OMSTANDIGHEDEN:
“SITUATIEMORAAL”

A. Theorie:

Het ethisch relativisme vindt een geliefkoosd terrein
in de uitwassen van de omstandigheden met als
gevolg het ontkennen van de universaliteit van de
menselijke natuur en het ontkennen van zijn verplich-
tingen. We moeten hier in acht nemen dat alle geval-
len verschillend zijn.

De verschillen tussen mensen zouden zo uitgesproken
zijn, en de verscheidenheid van de omstandigheden
zo divers, de subjectieve wensen  zouden zo incom-
patibel zijn en de afzonderlijke gevallen zo onherleid-
baar, dat niets de casuïstische verschillen kan over-
stijgen. De situatiemoraal is gebaseerd op de onmete-
lijke variëteit van gedragingen, de verscheidenheid
van zeden, de evolutie van mentaliteiten, de ver-
nieuwing van de instellingen, zodat het bestaan van
universele morele standaarden kan worden verloo-
chend.

De multiculturele evolutie van onze maatschappij,
gesterkt door veelzijdige religieuze overlappingen,
bevordert de indruk dat er geen waarheid bestaat, dat
er geen universele waarden zijn, hoogstens dient een
“modus vivendi” gevonden te worden om te beletten
dat men elkaar zou benadelen.

De universele waarden herleiden zich tot contractuele
waarden; ze zijn niet gegrond op een reële menselijke
natuur, maar wel op een brede consensus die groepen
wensen te respecteren.

B. Praktische illustratie

Twee voorbeelden: het embryo in het ouderlijk pro-
ject en de preïmplantatiediagnostiek, bewijs van
opflakkering van eugenisme.

° Het embryo in het ouderlijk project.

De vrijheid is dermate absoluut, dat ze niet alleen
de kwaliteit heeft van een menselijke handeling, zij
omvat datgene waarmee de mens de wereld  schept
die hem omringt. Er is dus geen sprake van een uni-
verseel menselijk statuut, geen menselijke natuur.
Dit brengt ons naar de natuur van het menselijk
embryo: wat ermee aangevangen? Wat  is de aard
van het embryo?
Het antwoord is van wetenschappelijke aard. Ze
gaat uit van de filosofische antropologie en niet
vanuit de ethiek. Nochtans vergroot de situatiemo-
raal de vrijheid en de omstandigheden om de
natuur van het embryo te bepalen.
Volgens deze moraal hangt de natuur van het
embryo af van de willekeur van de ouders tegen-
over steeds wisselende omstandigheden.

Volgens Jean-Marie Thevoz (2) leidt dit tot:
“Indien het ouderlijk project verdwijnt, verliest de
bescherming van het embryo haar bestaansreden,
zonder dat het embryo  het verschuldigd respect
verliest,  dat hem onderscheidt van gewoon biolo-
gisch weefsel”.

Tweede illustratie:
° De opflakkering van eugenisme et de preïm-
plantatie diagnostiek:

We onderscheiden voorafgaandelijk drie types
eugenisme: een eerstegraads eugenisme die de kop-
pels selectionneert om een kind voort te brengen
met bepaalde karakteristieken, een tweedegraads
eugenisme dat ingrijpt op het embryo om alle kin-
deren uit te schakelen met afwijkende genetische,
seksuele of raciale karakteristieken, die van de
norm afwijken; een derdegraads eugenisme dat het
genetisch patrimonium van het kind wijzigt om het
aanvaardbaar te maken.

Zo komt het dat de “preïmplantatie diagnostiek”
een vorm van eugenisme is van de tweede graad.
Het is de bedoeling cellen te preleveren van en
door in vitro fertilisatie verwerkt embryo om de
genetisch kenmerken te onderzoeken met de
bedoeling elk menselijk embryo te verwijderen dat
“niet conform” wordt geacht, met name wanneer
het een mogelijke drager is van een ernstige aan-
doening. Het ligt voor de hand dat het drama berust
op een abusief gebruik van de vrijheid.
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3. Uitwassen van  CONSEQUENTIES: “UTILI-
TARISME”.

A. Theorie:

Het ethisch individualisme of het filosofisch libera-
lisme geeft de voorkeur aan het utilitarisme, deze
stroming van praktische ethiek  die een daad op
moreel vlak enkel evalueert op grond van de gevolgen
die ze induceert.

Het beoordelen van goed of kwaad gaat niet meer uit
van een objectieve beoordeling van de daad, maar wel
van het bevorderen van het welzijn en van het ver-
mijden van lijden voor zoveel mogelijk levende
wezens. Nu volgen twee praktische toelichtingen:

B. Praktische toelichting:

° Het omzetten van het minste kwaad voor de
“overtollige” embryo’s.

Geformuleerde argumenten ten bate van hun gebruik:
° Om de medische vooruitgang niet te hinderen,
Omdat bijvoorbeeld sommige de hoop koesteren
aandoeningen van het ruggenmerg te kunnen
“repareren”,
Omdat de embryonale stamcellen zouden kunnen
aangewend worden om neurologische aandoenin-
gen te behandelen, zoals de ziekte van Parkinson;
Omdat deze research ten bate kan komen aan de
behandeling van diabetes;
Omdat het enten van embryonale stamcellen
mogelijks het beschadigde hartweefsel zou kun-
nen regenereren;
° Omdat een verbod de research en de econo-
mische impact zou benadelen,
° Omdat onze kennis en onze know-how onze
enige grondstof is;
° Omdat men de vrijheid van onderzoek van de
universiteiten niet mag hinderen.

Het utilitarisme brengt in zijn kruideniersweegschaal
al deze voordelen ten berde met als besluit:”aange-
zien deze embryo’s gedoemd zijn om vernietigd te
worden kun je ze beter opofferen voor het algemeen
belang. 

° Een tweede illustratie betreft het menselijk
wezen tegenover de persoon.

Volgens Peter Singer (3) kan de term “menselijk”
betrekking hebben op twee verschillende begrippen:

-lid van de soort “homo sapiens” of
-een persoon (4)

Het leitmotiv is het “nut”, basis van het ethisch
denken, van leed tot genot. De zin van het mense-
lijke verdwijnt uit het ethisch horizon en meer in
het algemeen uit de cultuur.
De mens maakt vandaag de dag aanspraak op een
totale autonomie. Ziehier nochtans enkele gevol-
gen van deze houding:

1. Een afname van het concept “ratio”. Het
objectief denken bestaat niet meer.
2. Een afname van het imago van de “vrijheid”.
De vrijheid omvat uitsluitend het loslaten van
het ik, ten bate van een impulsieve reactie, van
een opwelling van het instinct, de verbeelding,
de opinievorming.
3. Een beperking van het “gewetensbegrip”. In
het geweten worden criteria gevormd en beslis-
singen tot actie: ze is de autonome bron van de
ethische norm.
4. Een afname van het begrip “cultuur”. Indien
de mens opgevat wordt als maatstaf en waar-
heid, wordt de cultuur een menselijke projectie
op de werkelijkheid om deze in te palmen.
De cultuur, in de zin van “hebben”, gebruikt de
wetenschap en de techniek als een doel op zich,
om des te meer de realiteit te bevatten, in de
plaats van ze aan te wenden als specifieke func-
ties van een totaal organisme waarin de mens
méér zou kunnen “zijn”.
Op die manier wordt cultuur geen fenomeen
meer tot humanisering van de mens, en omvat
vanaf dat ogenblik niet meer het “zijn” van de
mens (5).

Door de “waarden” variabel en afhankelijk te
maken van de omstandigheden, ondergraaft en
ontledigt dit omvattend “relativisme” de mense-
lijke gedragingen.

Om dit te illustreren wil ik besluiten met een
beschouwing over het schilderij: “Het meisje met
de parels” van Jan Vermeer, Hollandse schilder van
de XVIIe eeuw.
Bij het aanschouwen van dit schilderij schijnt de
tijd stil te staan om de droom van het meisje niet te
storen. Alles concentreert zich op  het kloppen van
de ziel; zijzelf geeft verder de indruk zich te con-
centreren,  levendig te worden of zich te symboli-
seren in de waardevolle glans van de parel, van-
waar uit een zacht licht straalt.
Het jonge meisje en de parels vertonen een trans-
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parante luciditeit, de muren zijn melkwit, de atmos-
feer is sereen.
Twee jaar later heeft Pieter de Hooch dit schilderij
geïmiteerd!
Hij hernam de bouw van de ruimte, de ligging van het
raam… de vrouw, de gebaren, de kleding… Maar
alles wat verborgen was in de ziel, de taal van de
ziel, dat heeft de namaker niet gesnapt.
Hij heeft de kalmte van de wand niet ontdekt; hij heeft
deze ruimte doorbroken met een deur voor de nieuws-
gierige. Hij heeft de intimiteit niet gevat van de  kalk-
witte muur. Hij heeft hem vervangen door een rijke
lederen bekleding. Hij heeft de betekenis niet gevat
van het gesloten venster als afscherming van wat bui-
ten gebeurt. Hij heeft ze voor iedereen geopend. De
discrete “blauwgele” kleuren worden verraden in
“oranjerood”. Het schilderij met het Laatste Oordeel
waar ook met een weegschaal gewogen wordt,  is ver-
dwenen. Het essentiële heeft hij niet gevat. Munten
vervangen  parels.
Het broze kristallen gedicht is gebroken. Waar het
kunstwerk van Jan Vermeer  doorheen het materiële
van zijn schilderskunst (een daad), een zin, een bood-
schap (intrinsiek doel van de daad) brengt, levert het
werk van Pieter de Hooch slechts een samenspel van
pigmenten, de zakelijkheid van een schilderij waar-
van we de zin niet meer ervaren.
Het gaat om een verschrompeling door  relativisme.
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