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Opvallend is dat prof. dr. L. Bosch het 'gekloon van mensen' af

wijst en tegelijk een lans breekt voor de toepassing van de tech

niek van het klonen op menselijke embryo's. Het 'nee' tegen klo

nen van mensen maakt het 'ja' voor het klonen van embryonale 

(stam)cellen tot een bijkans onmogelijke opgave. 

V
ia een kriti-,ch artikel in het 

lhgh\ad Trouw' en een 

door de EC) georgani-,ecrd 

radiodehat mel de ,chrijver 

v<1n deze hijdrage ,., prot dr I llmch 

he land in deze kolommen. I )at i'> op 

zichzell ee11 gocde zaak, want thema en 

aard van zi)ll kritiek zijn gediend met 

mini<,ter \lor-,t, die hct onderzoek <1<111 

die embryo\ wilde hepnken tot ken

ni-,vcrwcrving inzakc 1 on lvruchthaar

hcid, kun .... unatigc voortplont1ng en cr

lclijke ot <1angehorcn atwl)kingen 

Tekenend i-, overigell'>. dat mini,ter 

Bor-;t cr nog -,rccdo.., nict in gc...,laagd 1-.. 

ecn wehvoor<,tel inzake handelingcn 

een inhoude\ijke di-,cu'>'ie 

over de voor~ en tcgcno.., 

van grcn~vcrlcggcnd on

derzoek. Wetemchapper 

llmch kie<;t 111 navolging 

van de Cezonclheid,raad 

voor een ja-m1h benade

ring, terwijl zijn pJrliJ -

zowcl in het 1 onrwerp 1-

vcrkiczi ngo..,prog ran1 n1a 

I'J'JH-2002 a\-, in de '>lel

lingn<:lme van de C:])A 

1\vcede Kamer! ,·act1e Or. AC WJ Lmsi11k 

met men-,elijke ge-,\acht'>

cellcn en embryo\ 111 te 

dicnen En dat terwiJI hct 

onder verantwoordeliJk

heid van min,.,ter l-lir-,ch 

llallin en qaah<,ecrctari-, 

Simom ingcdiendc weh

voor<,te\ al kort na de bhi

net-,lorm<:lrie in I 'J'J.+ were! 

ingetrokken. I )c weerhar

'>tigheid van de matcrie ,., 

kennell)k groter dan op 

grond van de adviczcn van 

uitgaat van de ncc-tcnZtl-lijn. 

De nee-tenzij-benadering 
Opvallcnd i'>. dat de <:!llleur hct 'gc

kloon van mcn-,cn' atwij'>l en tegcliJk 

een ian-, hreekt voor de loepa<,<,ing van 

de techniek van het klonen op meme

il)ke embryo\ llij gaal ook verder dan 

de Cczondheid'>r<:!<:!d mocht worden 

verwacht. Dat blcek onl<:!ng'> ook in de 

Twcede Kamer", toen mini-,ter \lm<,t 

n1oc..,t kon1cn uitccnzcttcn waaron1 zij 

het internationalc verdr<1g' inzake hio

gence<,kunde 111et wilde ondertekencn 

In dar ve1·drag wordt her klonen v<1n 

memen vcrhoden 
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Achtcrgrond van de mint<,tericlc terug

houdendhcid wa'> de spanning met hct 

nog in tc dicncn wct.:.,voor~tcl, oangc

zicn door hct vcrdrag via ecn adden

dum ondcrzock aan cmbryonaal wed

sci onmogclijk zou worden. 

Dar daarbij vooral de otmchrijving '111t

'"d" J,cilu;' het ondcnverp van intcrprcta

ticverschillen i'>, laat zich radcn. 

Waarmcc de di'>LLI'>'>ic tcruggcbracht 

li)kt tot de vraag· wannccr hcgint hct 

mcmclijk Ievene 

lk opqelling van hct CDA, dat hct 

embryo bc,chcrmwaardtg i<. vanaf hct 

prilstc hcgtn houdt zo gcen ahsoluut 

nee, dan loch ccn nce-tcnziJ-benade

ring in. De door Lecndcrt Hosch aan de 

Cezondheid'>raad ontlcende '>telling

name, dar "mcmclijkc embryo\ aileen 

mogcn worden gcbruikt voor ondcr

zock \VJarn1cc ccn Z\vaar gczondhcid<..,

hclang i..., gcdicnd,, i~ zo open gcfornlu

lccrd. dat de loutere alwcging van hct 

belang voor de gczondhcid van andere 

pcr,onen dan de men'> in wording vol

docnde lqkt om kloontcchnickcn en 

andere middclcn toclaatbaar tc achten. 

J)c tocvocging van de term /zwaar 

doct nict<, al aan hct kit. dat hct cnc 

doc! her andere middel hciligt, zcll, al'> 

dat middcl ecn men'> in wording is. Hct 

zoeken naar de achtergrond van funda

mcntclc mcchanismcn pa'>t zckcr bin

t1en hct kadcr van her rcntmce<,ter

'chap. t\ 1aar her gchruik van methoden 

en de tocpa-,..,ing van vcrvvorvcn kcnni-.; 

op ccn wijzc. die <,tnjdig is met de 

men'>ci!Jkc waardigheid, staat op ge

<,panncn voct met datzclfde rentrnecs

lcr'>chap. 

Daar ligt de kern van mij11 hczwaar re

gen de open formulcrtng van Jlo,ch, die 

- ovcrigens met de bc<,lc hcdoelingcn

de dcur opcnt voor tocpassingen, die 

ethi'>ch en maatschappelijk ontoclaat

haar moetcn worden geacht. 
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Borst en het verdrag inzake 
biogeneeskunde 
!-let 'nee' tegen het klonen van men'>en 

maakt hct 'ja' voor hct klonen van cm

hryonale ( stam )cell en tot een bijkans 

onmogelijke opgave, ook voor me

di'>ch-ethische commissic'> krachtens de 

Wet mcdisch-weten<,chappelijk ondcr

zoek, cite immer'> hct ja ol nee moctcn 

toetscn aan wettelijkc randvoorwaarclen 

en criteria. ,'v1ini'>tet· llor'>l hedt inmid

del'> de Kamer toegezegd hct ge

noemde vcrdrag wei te willen onderte

kenen, onder de voorwaarde, dat 

Nederland via ecn aantckening een 

voorbehoud kan maken inzake het 

grcnsvcrleggend onderzock aan cmbry

onalc ('>tam)ccllen. Llit een nog met de 

Twcede Kamn tc voeren ovcrlcg moet 

blijkcn, ol ccn lormulcring kan worden 

gevonden, die een breed politiek 

draagvlak vindt. Lukt dat niet, dan hlijlt 

ondank'> de ccn'>gczindheid over her af

wijzcn van het klonen van mcn<.en on

zekcrheid hcstaan over de toebathaar

heid van het gehruik van memelijkc 

embryo\ voor (wetenschappelijk) on

derzoek, en over de vraag of en in 

wclke mate Nederland ecn ge't\olcerd 

standpunt inneemt in internationaal ver

band. De enc kloon i'> de andere niet. 

1\ 1aar zovcel is zeker, dat hoc dan ook 

de grens van de mensel ijke waardigheid 

dichtcrbij is dan menigccn denkt. 

/)r AC. WI L1111illk is TiPmlr K<1111frlid uoor 

hrt CDA 
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