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ru di  t e v e l de

De norm van de natuur1

i n l e i di ng

De katholieke traditie heeft zich altijd sterk gemaakt voor 
een natuurwettelijke fundering van de ethiek. Het natuur-
wetsdenken staat veelal op de achtergrond van het kerke-
lijk spreken over met name bio-ethische vraagstukken. 
Nu heeft dit denken in termen van een ‘natuurlijke wet’ 
(lex naturalis) weliswaar oude papieren (Aristoteles, Stoa, 
Thomas van Aquino), maar het is in de moderne tijd steeds 
meer in het defensief geraakt door de opkomst van nieu-
we vormen van ethisch denken (Kant, utilitarisme). Een 
ethisch denken dat aan de (menselijke) natuur een zekere 
morele zeggingskracht toeschrijft, heeft moeite zich in de 
huidige cultuur verstaanbaar te maken. Het argument van-
uit de ‘natuur’ heeft in het gangbare morele discours niet of 
nauwelijks een plaats. Ter verklaring van dit feit kan men 
wijzen op de fundamentele veranderingen die in het begin 
van de moderne tijd hebben plaatsgevonden. Voor de mo-
derne mens is de natuur niet langer een omvattende bete-
kenisvolle orde waarin hij zich op passende manier heeft in 
te voegen. Het teleologisch (doelgericht) natuurbegrip van 
Aristoteles heeft in het begin van de moderne tijd plaats 
gemaakt voor een mechanistisch begrip van de natuur. De 
moderne natuurwetenschap begrijpt de natuur mechanis-
tisch, dat wil zeggen als een uitwendige functionele samen-
hang van stoffelijke delen, bestuurd door de wetten van de 
fysica. De natuur in deze zin houdt ons niet langer beteke-
nisvolle doelen voor, die richtinggevend zijn voor de mo-
rele ordening van ons leven. Wel leent zij zich ervoor om 
gebruikt, aangepast en gereconstrueerd te worden, om de 
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realisatie van onze vrij gekozen doelen mogelijk te maken. 
De natuur bepaalt misschien de feitelijke conditie van ons 
bestaan in de wereld – wij zijn immers ook ‘natuurwezens’ 
–, maar tegelijk kunnen we door wetenschappelijke verkla-
ring en technisch ingrijpen de natuur tot op zekere hoogte 
beheersen en aanpassen aan onze verlangens en wensen. 
Als er sprake is van ‘aanpassen’, dan niet zozeer wij aan de 
natuur, als betekenisvolle orde, maar eerder omgekeerd, de 
natuur aan ons, door haar dienstbaar te maken aan onze 
vrij gekozen doelen.

Het verlies van het morele betekenisgehalte van de ‘na-
tuur’ heeft paus Benedictus x v i , toen hij nog kardinaal 
Ratzinger was, verleid tot een kritische klacht aan het 
adres van de moderne mens:

 Er mag geen verklaring van de ‘natuur’ meer zijn; de mens 
moet zich naar believen kunnen vormen, de mens moet vrij 
zijn van alle grondbepalingen van zijn wezen. Hij maakt 
zichzelf tot wat hij wil, dan pas zou hij werkelijk ‘vrij’ en 
bevrijd zijn. Daar steekt een opstand van de mensen tegen 
de grenzen achter, die hij als biologisch wezen met zich 
meedraagt. In laatste instantie gaat het hier om een op-
stand tegen onze geschapenheid. De mens moet zijn eigen 
schepper zijn – een moderne versie van de oeroude poging 
zelf God – zelf als God – te zijn.2

De moderne mens heeft geen boodschap meer aan de ‘na-
tuur’, aldus Ratzinger. De ‘wet’ van de natuur wordt niet 
langer gehoord. Als een nieuwe Prometheus komt de mens 
in opstand tegen de grenzen van zijn natuur; hij wil vrij 
zijn, vrij van alle beperkingen die niet vanuit de vrijheid ge-
kozen en gerechtvaardigd zijn, maar waar de natuur hem 
mee heeft opgescheept. Het moderne vrijheidsideaal is 
volgens Ratzinger doorgeslagen naar de miskenning van 
de grenzen die met het menselijk bestaan gegeven zijn; 
vrijheid wordt opgevat als een ‘zichzelf maken’ (causa sui), 
de Godsidee die het moderne paradigma van soevereine 
vrijheid is geworden.
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Men kan natuurlijk de klacht van Ratzinger afdoen als 
een wat pathetische uiting van een cultureel achterhoede-
gevecht. Dat zou evenwel jammer zijn, want zijn observatie 
raakt mijn inziens wel degelijk een gevoelige plek van onze 
moderne conditie. Het diskwalificeren van de klassieke 
betekenis van natuur, in de betekenis van ‘betekenisvolle 
orde’, als iets dat thuishoort in de voormoderne tijd die wij 
modernen achter ons zouden hebben gelaten, acht ik een 
iets te makkelijke reactie die het probleem van de ‘natuur 
die wij zelf zijn’ miskent. Onder natuur (inclusief de biolo-
gische natuur van onze lichamelijkheid) wordt vaak begre-
pen: de geobjectiveerde natuur waartoe we ons verhouden 
als iets dat buiten ons (eigenlijke) zelf ligt. Deze houding 
impliceert een dualisme van – enerzijds – een vrij subject 
dat zich radicaal onderscheidt van alle bepaaldheden van 
zijn natuurlijk leven, en – anderzijds – dat natuurlijke en 
lichamelijk geconditioneerde leven, dat in toenemende 
mate het terrein blijkt te zijn van de genen en de hormo-
nen. Is ons lichaam nog wel van onszelf? Zijn wij zelf nog 
wel ons lichaam? Meer dan ooit horen we de huidige neu-
robiologie zeggen: vergeet het maar met die vrijheid!3 Die 
vrijheid kunnen we natuurlijk niet vergeten, want we zijn, 
zoals Sartre zegt, veroordeeld tot de vrijheid. We moeten 
wel degelijk onze keuzes maken en zelf bepalen hoe we wil-
len leven, op grond van wat we een goed of menswaardig 
leven vinden.

Natuur als betekenisvolle orde… kunnen we er nog iets 
mee? Of is alles wat ons rest een natuur als ‘bouwpakket’, 
ingrediënten waarmee we zelf aan de slag kunnen voor 
een permanent project van refashioning en enhancing? In 
deze bijdrage wil ik aandacht vragen voor de ‘natuur’ van 
de klassieke natuurwetsethiek. Een juist begrip van dit 
 natuurwetsdenken wordt vaak bemoeilijkt, zo blijkt, door 
typisch moderne vooronderstellingen ten aanzien van  
de verhouding tussen natuur en vrijheid. Daarom is het 
wellicht nuttig om eerst te verkennen wat de typische pro-
blemen zijn die de moderne mens ondervindt met de ‘na-
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tuur’. We zullen dat doen aan de hand van twee voorbeel-
den van hedendaagse morele kwesties, waarbij geprobeerd 
wordt de ‘natuur’ opzij te schuiven. Vervolgens geven we 
een globale beschrijving van hoe Thomas van Aquino de 
lex naturalis opvat en uitlegt. Om de abstracte uiteenzet-
ting te concretiseren, zullen we tot slot ingaan op de ‘na-
tuurlijke neiging’ tot zelfbehoud en ons de vraag stellen 
wat dit betekent voor het eventuele recht om zelf zijn leven 
te beëindigen.

mode r n e  probl e m e n m e t de ‘nat u u r’

Er zijn nogal wat morele vraagstukken in de moderne 
samenleving die te maken hebben met de hierboven aan-
gestipte lastige verhouding van natuur en vrijheid. In de 
gangbare liberale ethiek van individuele vrijheid en gelijke 
rechten zijn natuurlijke verschillen eigenlijk niet van be-
lang – ze horen, zo vinden veel mensen, geen moreel ge-
wicht in de schaal te leggen. Maar die natuur dringt zich 
soms op en kan de vraag hoe we ons leven moeten inrich-
ten onverwachts compliceren. We zullen twee voorbeel-
den bespreken van morele kwesties waarbij de ‘natuur’ een 
problematische rol vervult.

Enige tijd geleden stond in de krant een bericht over het 
voornemen van Noordhoff, uitgeverij van schoolboeken, 
om in het vervolg ook homostellen, en niet alleen tradi-
tionele heteroparen, te gebruiken als illustratie bij vraag-
stukken en opdrachten in schoolboeken. De directeur gaf 
daarbij de volgende toelichting: ‘Het onderwerp homosek-
sualiteit wordt al lang behandeld in de biologieles, of in de 
geschiedenisboeken. Maar in de reguliere voorbeelden in 
lesboeken zijn het tot nu toe altijd een vader en moeder 
geweest die naar de winkel gingen om boodschappen te 
doen. Dat worden binnenkort ook eens een vader en een 
vader.’4 De directeur vergeleek zijn initiatief met de intro-
ductie van Nederlanders van allochtone afkomst, die ook 
geleidelijk hun intrede hebben gedaan in de schoolboe-

René Munnik (red.), ‘God, mens en techniek.  
Over religieuze existentie in een technologische cultuur’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2011 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 99.1)



82

ken. Ik citeer: ‘Het is heel belangrijk dat in de lesboeken 
de volledige Nederlandse samenleving terug te vinden is. 
We willen zo ook homoseksualiteit op een heel natuur-
lijke manier herkenbaar maken voor kinderen.’ Het bleek 
echter dat niet iedereen in het onderwijs gelukkig was met 
dit plan. Sommige christelijke scholen hebben moeite met 
schoolboeken waarin homoseksuele paren als iets van-
zelfsprekends en normaals worden voorgesteld, op één 
lijn met het traditionele huwelijk. Het is een voorbeeld van  
de in onze cultuur aanwezige spanning tussen de liberaal- 
humanistische mensvisie en de meer traditioneel-religieu-
ze mensvisie waarin het natuurlijke verschil tussen man en 
vrouw ook morele betekenis heeft voor die specifieke sa-
menlevingsvorm die gericht is op het verkrijgen en opvoe-
den van kinderen.

Laten we de casus analyseren om te kijken wat daarin 
precies aan de hand is. De directeur zegt: schoolboeken 
moeten een weerspiegeling zijn van de moderne samen-
leving. Het traditionele gezin van vader, moeder en kind/
kinderen heeft niet langer het vanzelfsprekende monopo-
lie. Het traditionele patroon is niet langer maatgevend. Er 
doen zich allerlei variaties voor, en die variaties – vader en 
vader, moeder en moeder – worden ook door brede lagen 
van de bevolking als gelijkwaardig geaccepteerd. Een ge-
zin, als samenlevingsvorm waarin kinderen worden groot-
gebracht, heeft niet langer een ‘natuurlijke’ vorm, maar is 
wat mensen ervan maken.

Er speelt vermoedelijk méér dan alleen het argument 
van de afspiegeling van de samenleving. Er bestaat bij de 
uitgeverij blijkbaar ook de behoefte om de liberale visie op 
de gelijkwaardigheid van samenlevingsvormen uitdrukke-
lijk te bevestigen en uit te dragen via schoolboeken. Toe-
passing van het liberale gelijkheidsbeginsel in dit geval be-
tekent dat de natuurlijke verschillen tussen man en vrouw 
worden ontkend of als niet ter zake doende verklaard. 
De boodschap is: eigenlijk maakt het niets uit – mag het 
niets uitmaken – of je nu een traditioneel gezin hebt met 
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een vader en een moeder, of een gezin met twee vaders, 
of twee moeders. Het is maar net waar mensen zelf voor 
kiezen; de biologische gegevens van de voortplanting doen 
er niet toe. Mensen kunnen daar vrij en autonoom mee  
omgaan, door volgens eigen keuze het eitje van de een te 
combineren met het zaadje van de ander. Het gaat in dit 
voorbeeld van de schoolboeken niet, althans niet primair, 
om homo-emancipatie. Het gaat ook om een ideologie die 
stelt dat mensen helemaal niet aan hun natuur gebonden 
zijn; dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven dat ze 
naar eigen inzicht vormgeven. Waarom noem ik dat ideo-
logie? De term ideologie wordt vaak gebruikt in de beteke-
nis van een verhullende representatie van de werkelijkheid. 
Er wordt iets weggemoffeld wat niet in het mooie beeld 
past. Wat weggemoffeld wordt in dit geval, is het gegeven 
dat je, hoe je het ook wendt of keert, toch een man en een 
vrouw nodig hebt om een kind te verwekken. Het is niet 
louter een contingent feit dat een kind geboren wordt uit 
de vereniging van man en vrouw. Twee vrouwen of twee 
mannen kunnen samen wel een kind opvoeden en groot-
brengen, maar niet samen een kind verwekken. Homo-
seksualiteit en heteroseksualiteit zijn enkel gelijkwaardig 
onder de conditie dat de seksualiteit losgekoppeld wordt 
van de voortplanting, met als gevolg dat de techniek van de 
voortplanting een loutere productietechniek wordt. Dus 
een kind dat opgevoed wordt door een homopaar, blijft 
altijd een andere vader of moeder houden, al dan niet be-
kend, buiten het gezin.

Maar, zal men zeggen, wat doet dat ertoe? Geeft het 
niet blijk van morele vooruitgang dat we ons niet langer 
de wet laten opleggen door de biologie, en dat individuen 
zelf nu de vrijheid genieten om hun leven in te richten in 
overeenstemming met hun gevoelens en wensen? Door de 
zegeningen van de medische vruchtbaarheidstechnieken 
kunnen we ons in toenemende mate bevrijden van de be-
perkingen van de natuur, kunnen we steeds meer kiezen 
wie en wat we willen zijn, en hoe we ons leven willen in-
richten, al dan niet met kinderen.
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Is dat dan verkeerd? Het is verkeerd, inzoverre wezen-
lijke betekenissen rondom seksualiteit, verwekken, ge-
boorte, nieuw leven en ouderschap aangetast dreigen te 
worden. Wat hier weggedrongen wordt is het idee dat sek-
sualiteit een gave is, bedoeld om in wederzijdse liefde en 
trouw nieuw leven voort te brengen, en daaraan verbon-
den de oproep om dat nieuwe leven in je huis te ontvangen 
als iets dat niet in het verlengde ligt van jouw levensproject. 
In de liberale visie wordt de natuur – de natuur die we zijn 
– op afstand gezet en gereduceerd tot een feitelijk gegeven  
(‘de biologie’) dat je naar believen kunt veranderen of aan- 
passen. In deze visie kan het natuurlijk gegevene geen  
morele aanspraak op mij maken; als vrij en onafhankelijk 
individu ben ik zelf verantwoordelijk voor mijn leven, kies 
ik zelf voor mijn relaties, voor kinderen, enzovoort. In de 
traditionele visie daarentegen is de aard van de samenle-
vingsvorm die men ‘huwelijk’ noemt, niet toevallig. Men 
mag de ‘biologie’ niet willekeurig naar zijn hand zetten in 
de vrije vormgeving en inrichting van menselijke relaties. 
Kinderen zijn niet iets dat men biologisch produceert of 
laat produceren, om vervolgens, afhankelijk van wens en 
behoefte, ze op te nemen in het ‘project’ van je eigen leven. 
Het minste wat je toch zou moeten zeggen, is dat kinderen 
geen project zijn.

Het tweede voorbeeld gaat over de ondertussen al oude 
discussie over een meer gelijke verdeling van de zorgtaken 
in het gezin. Al geruime tijd bestaat er in de samenleving 
onvrede met de traditionele rolverdeling van de vader die 
buitenshuis voor het inkomen zorgt, en de moeder die de 
zorg voor de kinderen voor haar rekening neemt. Deze 
rolverdeling werkt niet meer goed, ze beknot met name 
de mogelijkheden van vrouwen om meer, en op voet van 
gelijkwaardigheid, deel te nemen aan het maatschappe-
lijk arbeidsproces, en op basis daarvan maatschappelijke 
erkenning te genieten. Maar de combinatie van gezinsta-
ken thuis met een (behoorlijke) baan buitenshuis, is een 
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last die in de praktijk onevenredig veel op de schouders 
van vrouwen komt te liggen. Idealiter zouden mannen en 
vrouwen in gelijke mate de zorgtaken binnenshuis voor 
hun rekening moeten nemen, zodat vrouwen optimaal de 
mogelijkheid krijgen om een eigen arbeidscarrière op te 
bouwen, en zich daarin als vrij en onafhankelijk individu 
te verwerkelijken. Maar de werkelijkheid blijkt weerbarsti-
ger te zijn dan gedacht. Ouderschapsverlof voor mannen 
komt slechts aarzelend van de grond, mannen blijken ook 
anders om te gaan met specifieke zorgtaken, en vrouwen 
kunnen maar moeilijk de zorg voor (kleine) kinderen over-
laten aan hun mannelijke partner. Er is dus aan de ene kant 
het ideaal van een gelijke verdeling van verantwoordelijk-
heden tussen twee als vrije en onafhankelijke individuen 
gedachte mensen, aan de andere kant is er sprake van een 
man en een vrouw, die de relatie tot hun kind (moeder-
schap, vaderschap) blijkbaar niet geheel vrij en autonoom 
kunnen bepalen. Wij denken enerzijds ons eigen leven vrij 
te kunnen inrichten volgens normen en morele waarden 
die passen bij mensen als vrije en autonome individuen, 
anderzijds blijken we in ons doen en laten afhankelijk te 
zijn van de biologie, ook als we het betekenisvolle kader 
waarbinnen die biologische afhankelijkheid een plaats kan 
krijgen verwerpen. Zo verscheen enige tijd geleden in de 
krant een bericht over wetenschappelijk onderzoek waarin 
aangetoond was dat vrouwen onder invloed van hormo-
nale processen in de tijd volgend op hun zwangerschap een 
versterkte drang voelen tot verzorging van hun kind. De 
natuur (d.i. de ‘natuur’ van de evolutie en de biologie) heeft 
het zo ingericht dat de vrouw na de geboorte de drang voelt 
voor haar kind te zorgen.

Wat moet men met dat gegeven? Natuurlijk, de biologie 
schrijft ons niet de wet voor en kan niet de rechtvaardiging 
bieden voor een sociaal arrangement waarbij vrouwen 
thuis de zorgtaak vervullen. Aan de andere kant kunnen 
we ook niet straffeloos de werkelijkheid negeren om ons 
leven in te richten volgens ideële principes die ons vertellen 

René Munnik (red.), ‘God, mens en techniek.  
Over religieuze existentie in een technologische cultuur’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2011 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 99.1)



86

hoe het zou moeten. Men zou kunnen overwegen om in te 
grijpen in de biologisch-hormonale processen van zwan-
gere vrouwen, bijvoorbeeld met farmaceutische middelen, 
teneinde hun zorgprikkel af te zwakken. Maar gesteld dat 
zoiets mogelijk is, dan blijft de vraag of het ook wenselijk 
is om onze eigen biologische werkelijkheid als mens aan te 
passen en als het ware te recreëren volgens ideële principes 
van gelijkheid.

 

de  nat u u r l i j k e z e de n w e t

Wat wordt er bedoeld met de ‘natuurlijke zedenwet’? In 
welke zin kan de ‘natuur’ de grondnorm bieden voor het 
morele handelen van de mens? In de christelijke traditie 
bestaat er een belangrijke stroming die de mens een zeker 
natuurlijk normbesef toekent en stelt dat de menselijke 
rede in staat is om, onafhankelijk van de bijbelse openba-
ring, de algemene beginselen van een goed en menswaar-
dig leven te onderkennen. We kunnen het zo formuleren: 
de mens verneemt in het innerlijk van zijn geweten een wet 
die hem oproept het goede te doen en het kwade te laten. 
En wat dat ‘goede’ voor de mens is, krijgt zijn aanvanke-
lijke bepaling vanuit de natuur van de mens, dat is, de in-
tegrale menselijke werkelijkheid zoals deze dynamisch uit-
staat naar haar doel. 

Het klinkt nog tamelijk vaag. Natuurlijk normbesef…  
algemene beginselen van een goed en menswaardig leven…  
een wet ‘in ons’… Twee dingen lijken tegelijk bedoeld te 
zijn. Ten eerste, een natuurlijk (onmiddellijk, spontaan, 
niet verworven) besef van normen; het besef van een mo-
rele wet die verplichtend is voor ons handelen. Ten tweede 
ook al een zekere inhoud, hoe algemeen ook, ontleend 
aan onze ‘natuur’. Voor een nadere kennismaking met dit 
idee van een natuurlijke wet, richten we ons tot Thomas 
van Aquino, in wiens Summa Theologiae (met name i-iiæ 
94,2) de klassieke formulering van de lex naturalis te vin-
den is.5 Deze tekst is in de traditie bijzonder vruchtbaar 
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gebleken, niet in de laatste plaats vanwege het fundamen-
tele karakter van het betoog dat tegelijk nog schetsmatig 
blijft en daarom om verdere doordenking vraagt. Wat is 
nu volgens Thomas de inhoud van de natuurlijke wet? Wat 
schrijft deze wet aan het handelen voor? Het gaat om zeer 
algemene voorschriften die alle gegrond zijn in één eerste 
zelf-evident principe: het goede moet gedaan worden en 
het kwade vermeden. Hiermee wil Thomas tot uitdruk-
king brengen dat het menselijk handelen, voor zover het 
redelijk en vrij gewild handelen is, onder de norm van het 
goede staat. Het is een norm die niet van buiten komt, 
maar die a priori door de praktische rede gevat wordt. Men 
zou kunnen spreken van een formele eis van de praktische 
rede. Deze rede is er immers op uit handelingen te regu-
leren… Maar zonder vervulling van een doelgerichtheid, 
zonder een willen realiseren van iets dat als goed gevat 
wordt, is geen handelen mogelijk.

Het eerste beginsel van de praktische rede is als zoda-
nig nog abstract en formeel. Het houdt ons alleen voor 
het goede te doen. Het kan slechts inhoud krijgen indien 
het betrokken wordt op fundamentele strevingen van de 
mens. De rede moet het ‘goede’ concretiseren door het te 
bemiddelen met de menselijke natuur en de fundamente-
le dynamiek die zich in die natuur manifesteert. Wat een 
goed of ‘menswaardig’ leven kan heten voor de mens, heeft 
volgens Thomas vanzelfsprekend iets met die natuur van 
de mens te maken. Thomas formuleert dit als volgt: ‘Alles 
waartoe de mens vanuit zijn natuur een neiging heeft, ziet 
het verstand van nature als goed, als iets dat nagestreefd 
moet worden’ – levensbehoud, het verwekken en opvoe-
den van kinderen, het leven in gemeenschap, het zoeken 
naar waarheid, en dergelijke. Nog steeds is het algemeen, 
maar wat nu naar voren komt, zijn wel onbetwist ‘basis-
goederen’ die bij het menselijk bestaan horen en die niet 
straffeloos miskend kunnen worden. Thomas spreekt 
hier van inclinationes naturales: fundamentele gerichthe-
den die uit de natuur van de mens voortvloeien. Als ieder 
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ander natuurlijk wezen (substantia) is de mens gericht op 
zelfbehoud, als ieder ander dierlijk en levend wezen (ani-
mal) op soortbehoud, als redelijk wezen (rationalitas) op 
gemeenschapsvorming en op kennis. Leven, vruchtbaar-
heid, waarheid, gemeenschap: dat zijn fundamentele en 
constitutieve waarden van een menswaardig bestaan, die 
de rede ‘van nature’ als goed vat indien de mens zichzelf, 
zijn volkomenheid, tot doel van zijn vrije handelen maakt.

Onlosmakelijk verbonden met de idee van een natuur-
lijke zedenwet is het begrip ‘natuurlijke neiging’ (inclinatio 
naturalis), dat tot veel misverstand leidt. Wanneer men niet 
op zinvolle wijze kan spreken van een ‘natuurlijke neiging’, 
dan verliest het hele idee van een natuurlijke wet zijn be-
tekenis. Maar het is tevens een problematisch begrip. Bij 
wijze van tegenwerping zou men immers kunnen zeggen 
dat het feit dat mensen ‘van nature’ een neiging tot zelfbe-
houd hebben, deze neiging nog niet vanzelfsprekend goed 
maakt. Het is heel goed denkbaar, zo luidt de objectie, dat 
mensen, gedreven door hun drang tot zelfbehoud, tot mo-
reel verwerpelijk gedrag komen. Andersom eist de morele 
plicht soms van ons dat we tegen de drang tot zelfbehoud 
in handelen, door bijvoorbeeld ons leven op te offeren. Dus 
er kan uit die (feitelijke) drang tot zelfbehoud geen morele 
plicht tot zelfbehoud afgeleid worden.

Dat laatste is natuurlijk waar, maar doet niet echt ter 
zake. Thomas wil geen morele plicht afleiden uit een na-
tuurlijke inclinatie. Voor Thomas heeft het streven naar 
zelfbehoud zijn geldigheid in het feit dat het ‘bestaan’ of 
‘leven’ een ontologisch goed is, en dat in dat streven het 
‘goed’ van het eigen bestaan of leven bevestigd wordt. Het 
ontologische streven naar het behoud van het eigen be-
staan krijgt in de mens een zelfbewuste en vrije gestalte, 
en pas daarmee een normerende zin inzoverre de prakti-
sche rede het leven als een fundamenteel goed erkent en 
opneemt in zijn morele voorschriften.

Een andere tegenwerping zou zijn dat de mens goede en 
slechte neigingen heeft. Wanneer we zogenaamde goede 
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neigingen ‘natuurlijk’ noemen, dan laden we de verden-
king op ons dat we onze cultureel en historisch bepaalde 
opvattingen over goed en kwaad projecteren in de ‘natuur’, 
en ze zodoende immuun maken voor iedere vrije en rede-
lijke discussie. Dit leidt bijvoorbeeld tot de bekende pseu-
do-argumentatie van de ‘natuurlijke rol’ van de vrouw, 
waarbij cultureel bepaalde (en dus veranderlijke) rolpatro-
nen die de verhouding tussen man en vrouw regelen, een 
onveranderlijke grondslag in de natuur toegewezen krij-
gen. ‘Natuur’ heeft dan de connotatie van ‘het staat vast’, 
of ‘zo moet het voor altijd zijn, want dat is door de natuur 
(en indirect door God) gewild’. Maar het feit dat de notie 
‘natuurlijke neiging’ openstaat voor de mogelijkheid van 
een zekere willekeur (wat stopt men in de ‘natuur’?), en als 
een nog niet moreel gerechtvaardigde neiging het morele 
als zodanig ook niet kan funderen (waarom zou de ‘natuur’ 
goed zijn), wil niet zeggen dat dit begrip in het geheel geen 
zinvolle normatieve betekenis kan hebben. Dit precies wil-
len we in de laatste paragraaf laten zien.

de ‘nat u u r l i j k e n e igi ng’  t o t be hou d 
va n  l e v e n

Een cruciaal onderdeel van de klassieke leer van de lex na-
turalis, zo hebben we hierboven gezien, is het begrip ‘na-
tuurlijke neiging’. En dit begrip roept allerlei problemen 
op. Het spreken over ‘natuurlijke neiging’ is kwetsbaar 
voor de verdachtmaking van willekeur (wat stopt men in 
de ‘natuur’?). Ook is het vanuit een modern perspectief 
niet duidelijk waarom de ‘natuur’ goed zou zijn. Het is 
misschien eerder omgekeerd; onder invloed van het au-
gustijns-protestantse motief van de natura corrupta heb-
ben we geleerd – dat laat zich bij Kant nog goed aanwijzen 
– ‘natuurlijke neigingen’ met een zekere argwaan te be- 
naderen, want zo’n natuurlijke neiging belooft weinig 
goeds, aangezien ‘de mens van nature geneigd is tot alle 
kwaad’.
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Toch wil ik ook een mogelijke positieve zin van het be-
grip ‘natuurlijke neiging’ verdedigen. Ik doe dat aan de 
hand van een voorbeeld. Vanuit het perspectief van de lex 
naturalis kan men zeggen dat de natuurlijke neiging tot 
levensbehoud – de neiging die wij delen met alle levende 
wezens – het veld van waarden opent die met het leven 
verbonden zijn. Het leven is een fundamenteel goed. In de 
natuurwet wordt dit respect voor het leven geformuleerd 
in het verbod ‘gij zult niet doden’. Waarom behoort dit 
verbod tot de natuurwet? Is het leven een goed dat onvoor-
waardelijk gerespecteerd, behoed, bevorderd moet wor-
den, ook indien het gaat om het eigen leven? Of is het leven 
een goed omdat het mijn leven is, waar niemand anders dan 
ikzelf over beschik? In dit laatste geval heb ik de morele 
plicht het leven van ieder ander te respecteren en niet te 
schaden… niet omdat het leven in zichzelf een ‘goed’ zou 
zijn, maar omdat de ander recht op zijn eigen leven heeft. 
Het verbod om mensen te doden, zo kan men verder re-
deneren, geldt dan echter niet voor het eigen leven, omdat 
het toevallige feit dat ik leef mij geen morele verplichting 
kan opleggen. Dit is een typisch moderne liberale manier 
van redeneren, die aan de basis van de overtuiging ligt dat 
mensen in bepaalde omstandigheden het recht hebben zelf 
een einde te maken aan hun leven. Natuurwettelijk gerede-
neerd is het echter niet geoorloofd zichzelf van het leven te 
beroven; het verbod op het doden van mensen omvat dan 
ook de mens die men zelf is.

Deze consequentie zal niet iedereen onmiddellijk wil-
len aanvaarden. Waarom zouden mensen niet het recht 
hebben over hun eigen leven te beschikken? Waarom zou 
het niet moreel geoorloofd zijn om in bepaalde gevallen, 
wanneer de last van het leven te zwaar is geworden, zelf 
een einde aan het eigen leven te maken? Welnu, volgens het 
natuurwetsdenken moet men zeggen dat in de zelfdoding 
een praktische contradictie besloten ligt. Het leven is im-
mers geen beperkte waarde die men kan afwegen tegen an-
dere waarden. Men kan niet zeggen: omwille van een ho-
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gere waarde, waar ik meer belang aan hecht, kies ik ervoor 
het eigen leven op te heffen, inzoverre het feitelijk karak-
ter van dit leven de verwerkelijking van die hogere waarde 
(welbevinden, autonomie, het hebben van betekenisvolle 
menselijke relaties, enzovoort) onmogelijk maakt. Met het 
opheffen van het eigen leven hef ik namelijk tegelijk alle 
andere waarden op. Want alle andere waarden zijn slechts 
waarden in de mate waarin ze het leven zin en vervulling 
geven. Men wil niet langer zo leven, en in een poging het 
‘zo’ van dat leven op te heffen, heft men het leven als zoda-
nig op. Daarom heeft een zelfgekozen dood vaak iets treu-
rigs, iets waarvan men aanvoelt dat het strikt genomen niet 
echt gewild kan zijn. In de keuze voor de eigen dood heft 
men op wat als grond en zin van iedere keuze noodzakelij-
kerwijze gewild wordt. Het leven is een basiswaarde die in 
ieder menselijk streven en handelen geaffirmeerd wordt en 
door de praktische rede, die immers het streven en hande-
len dient te reguleren, a priori als een te respecteren goed 
gevat wordt. Als men in deze context spreekt van een ‘na-
tuurlijke’ neiging tot levensbehoud, dan verwijst ‘natuur’ 
niet naar een al dan niet vermeende neiging die buiten mijn 
vrij gewilde daad ligt en die mijn vrijheid op uitwendige 
(dus toevallige) wijze zou binden. Maar het is een natuur-
lijke neiging die in iedere vrij gewilde daad opgenomen is 
als ‘mijn’ neiging en wil tot leven, een wil tot leven waar-
voor ik niet gekozen heb, maar die toch mijn eigen wil is.

Het lijkt me dat we hier op een cruciaal punt zijn aanbe-
land: een wil waarvoor ik niet gekozen heb maar die toch 
mijn eigen wil is, als iets dat in mijn vrije willen noodzake-
lijk voorondersteld wordt. Hier zien we het antagonisme 
tussen ‘natuur’ en ‘vrijheid’ verdwijnen. Natuur is niet lan-
ger extern aan mijn vrije wil, iets van het karakter van een 
feitelijk gegeven, maar heeft betrekking op wat ik zelf (al-
tijd al) ben en wil, een soort dieptedimensie van mijn vrije 
subjectiviteit.

De natuurlijke wet is de wet van de rede. Een wet is pas 
een wet, bindend voor het handelen, indien uitgevaardigd 
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door de rede, want het is de rede, in de klassieke opvatting, 
die regulerend optreedt ten aanzien van het handelen. De 
praktische rede ordent menselijke handelingen op hun 
doeleinden en stelt hiervoor regels en voorschriften op. 
Waarom dan toch ‘natuur’? Heeft de rede in haar norm-
stellende functie niet alleen met zichzelf te maken? Nee, 
zou Thomas zeggen, de praktische rede dient in haar wet-
gevende taak te luisteren naar de ‘aard van het beestje’, naar 
hoe de mens, in haar geestelijke en lichamelijke dimensies, 
in elkaar steekt. Morele ervaring betekent ook: openstaan 
voor wat de werkelijkheid – die integrale werkelijkheid die 
het mens-zijn uitmaakt – je te zeggen heeft, het respecte-
ren en erkennen van die dimensie van je ‘zelf’ waarvoor 
je niet in vrijheid hebt gekozen. Ethiek is het werk van de 
vrijheid, en in dat werk van de vrijheid dient de ‘bedoeling’ 
van de mens tot haar recht te komen, wil er sprake kun-
nen zijn van een goed en menswaardig leven. Daarom is 
het voor iedere ethiek van essentieel belang om te luisteren 
naar hoe de werkelijkheid van jezelf in elkaar zit, naar wat 
je van nature altijd al bent en wilt. Menselijke vrijheid, in 
al haar spontaniteit en soevereiniteit, zoekt toch ook altijd 
het gegeven leven te reguleren en te affirmeren door het 
op te nemen in een betekenisvol kader, waarin het pas als 
menselijk leven kan verschijnen. 
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