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In zijn nieuwste boek bespreekt Herman De Dijn de relatie tussen ethiek 
en wetenschap. Ethiek en wetenschap zijn radicaal van elkaar verschil-
lende vormen van weten en praktijk. De Dijn verwerpt dan ook de veel-
gehoorde stelling dat ethiek voortdurend achteroploopt op nieuwe 
wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Nieuwe technologische ontwikkelingen leiden tot nieuwe ethische vragen. 
Dat is altijd zo geweest. De snelle technologische veranderingen van vandaag 
leiden er volgens sommigen echter toe dat de ethiek achteropraakt. Onze ethi-
sche besluitvorming zou niet genoeg ‘up to date’ zijn om de vraagstukken rond 
de nieuwe technologische mogelijkheden moreel te omkaderen. Denken we 
bijvoorbeeld aan hoe de digitale economie vandaag ons denken over privacy 
uitdaagt.

Verschillende domeinen
Dat ethiek gelijke tred moet houden met de wetenschap is echter onzin, stelt 
moraalfilosoof Herman De Dijn (KU Leuven) in zijn recente boek ‘Drie vormen 
van weten’ (Polis, 2017). Ethiek en wetenschap zijn niet tot elkaar te herleiden 
domeinen. De wetenschap velt rationele en empirische oordelen over de werke-
lijkheid. Bijvoorbeeld het vaststellen van een doodsoorzaak. Dat je de doden 
ook eervol hoort te begraven, is dan weer een ethisch oordeel. Het tonen van 
respect valt immers niet af te leiden uit wetenschappelijk onderzoek, maar komt 
voort uit onze morele intuïtie. Dáár liggen volgens De Dijn de echte wortels van 
de ethiek. Ethiek is een praktisch weten geworteld in emoties, cultuur en de 
collectieve morele verbeelding van een gemeenschap.

Als wetenschap, waaronder technologische innovatie, en ethiek totaal van 
elkaar verschillende domeinen zijn, is het ook onzin te beweren dat ethiek 
achteroploopt, aldus De Dijn. Net zoals zingeving of erotiek is ethiek geen voor-
uitgangsdiscipline maar een zijnskwestie. We hebben geen ethiek of erotiek, 
maar we zijn ethische en erotische wezens.

Rationalisering van de ethiek
Vanuit die gedachte verzet de auteur 
zich tegen wat hij de ‘rationalisering 
van de ethiek’ noemt. De poging om 
op basis van ‘neutrale’ en ‘objectieve’ 
denkkaders morele oordelen te vellen. 
Zo verwijst hij onder meer naar de 
principe-ethiek die vandaag gang-
baar is in bio-ethische kwesties zoals 
genetische manipulatie. De principe-
ethiek beperkt zich tot het navolgen 
van enkele strikt rationele principes 
zoals het te allen tijde ‘respecteren 
van de menselijke autonomie’ of ‘het 
vermijden van lijden’.

Dergelijke abstracte rationele prin-
cipes negeren volgens De Dijn 
de emotionele en culturele basis 
van ethiek. Ze gaan voorbij aan de 
collectief beleefde impact van een 
handeling en volstaan dus niet om 
(nieuwe) ethische kwesties ten volle 
te begrijpen. Zo kan het debat over 
genetische verbetering niet louter 
bekeken worden vanuit het principe 
van autonomie. Ook de bredere maat-
schappelijke beleving dient mee in 
rekenschap gebracht te worden. Wat 
is bijvoorbeeld de waarde van intel-
ligentie of schoonheid wanneer ze 
genetisch maakbaar wordt? Wat met 
de ongelijkheid die ontstaat wanneer 
rijke ouders hun kinderen een geneti-
sche voorsprong kunnen geven?

Interessante inzichten voor de 
bedrijfswereld
Niettegenstaande ‘Drie vormen van 
weten’ een filosofisch boek is met een 
focus op bio-ethiek, biedt het boek 
ook interessante inzichten voor de 
bedrijfswereld. De aanklacht tegen 
de rationalisering van de ethiek kan 
ook doorgetrokken worden naar de 
bedrijfsethiek. Zo hanteren heel wat 
bedrijven morele codes en ethische 
charters die het gedrag van hun 
medewerkers moeten normeren. 
Hoewel goed bedoeld, leiden ook zij 
tot een zekere rationalisering van de 
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ethiek. Ze reduceren ethiek tot een set van regels die in alle omstandigheden 
moeten worden gevolgd. Wat de facto onmogelijk is, want veranderende situ-
aties dagen bestaande regels steeds weer uit.

Het fundamentele probleem is echter dat een pure regelethiek de morele intuïtie 
van de medewerker het zwijgen oplegt. Daar ligt volgens De Dijn nu net de basis 
van ons ethisch denken en handelen. Die morele intuïtie, het aanvoelen van 
goed en kwaad, komt voort uit een collectief betekeniskader en een gedeelde 
waardencontext. Het belang van gedeelde cultuur voor ethiek kan dus niet 
onderschat worden. De Dijn verwijst daarvoor naar Hume en Wittgenstein, die 
zo’n cultuur definiëren als een leefwereld georganiseerd rond betekenissen 
en waarden “waarin niet de ratio, maar de combinatie van verbeeldingen en 
emoties (het hart) het uiteindelijk fundament vormt”.

Vertaald naar de bedrijfswereld zal ethisch ondernemerschap dus nooit slagen 
zonder een doorleefde waardencultuur in het bedrijf. Een cultuur waarmee 
elkeen zich persoonlijk en emotioneel betrokken voelt. Regels kunnen helpen 
waarden naar gedrag te vertalen, maar ze volstaan niet om de waarden in het 
hart van elk individu te laten leven. Niet zozeer de beschreven codes, maar de 
beleefde waarden vormen het hart van ethisch ondernemerschap.
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