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Prof. dr. JA Los 

Beschermwaardig
heid van de levende 
mens 

lntuitie is een slechte raadgever in biologi
sche aangelegenheden. In de biologie is 
intuitie als argument ontoelaatbaar. Prof. 
Los reageert op het artikel van mr. A.K 
Huibers en drs. EM van de Meent-Nutma, 
getiteld 'Huidige abortuswetgeving val
doe! niet', dat eerder dit jaar verscheen in 
Christen Democratische Verkenningen. 
Met een naschrift van be/de auteurs. 

Onder de titel 'Huidige abortuswetgeving 
voldoet niet' concluderen drs. E.M. van de 
Meent-Nutma en mr. AK. Huibers dat de 
abortuspil de 'Wet Afbreking Zwanger
schap' (WAZ) onbruikbaar zal maken.' De 
mogelijke komst van deze abortuspil, maar 
ook de problemen rond prenatale dia
gnostiek evenals experimenten met men
selijke embryo's leiden huns inziens tot de 
noodzaak de discussie aangaande de 
morele status van het embryo nieuw Ieven 
tn te blazen' Deze ethische problemen 
vormen naar hun mening voor christen
democraten en andere politieke stromin
gen een zeer dringende uitdagmg om te 
komen tot goede regelgeving. Aan de dis
cussie betreffende de morele status var. 
het embryo leveren zij naar hun zeggen 
'een beperkte btjdrage door mtddel van 
het geven van een overzicht van de be
langriJkste theorieen die momenteel gang
baar ziJn'. 

Helaas is het biJ deze waardevolle biJ-
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drage, waarmee ik van harte kon instem
men, niet gebleven. lk betreur het dan ook 
ten zeerste dat de schriJvers gemeend 
hebben aan dit overzicht voor de aange
sproken politici hun onthutsende stelling
name voor een 'toenemende bescherm
waardigheid van het menselijke embryo' te 
moeten toevoegen. De argumentatie voor 
deze stellingname blijkt te berusten op een 
vermenging van begrippen ontleend aan 
de embryologie en termen afkomstig van 
metafysische beschouwingen. Deze se
manttsche potpourri verleent aan hun ethi
sche conclusie een, naar tk gaarne aan
neem onbedoeld misleidende pseudo-we
tenschappelijke status. Wanneer de 
auteurs zich, gezien de keuze van het 
maandblad waarin zij hun artikel publi
ceerden en de lezers tot wie zij zich rtcht
ten, als gids opwerpen op dit glibberige 
pad voor christen-democrattsche politict, 
is het niet denkbeeldig dat zij deze laat
sten meeslepen in hun uitglijden. Met fata
le gevolgen voor de samenleving welke 
mede van het inzicht van deze regelge
vende politict afhankelijk is. 
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Oat is dan ook de reden waarom ik de 
argumenten van deze collegae voor stel
lingname ten gunste van 'toenemende be
schermwaardigheid van het embryo· wil 
weerleggen 

De argumentatie 
In de paragraaf getiteld 'beschermwaar
digheid van de foetus' stellen de schrij
vers 'biologisch gezien begint het Ieven 
van een mens biJ de conceptie. In de dls
cussie aangaande de morele status van 
de foetus gaat het niet zozeer om de vraag 
wat precies het begin van het menseliJk Ie
ven is, maar veeleer om de vraag wanneer 
het menselijk Ieven beschermwaardig is'. 
Verder stellen zij dat in de ethische theorie
vorming 'vele antwoorden een zwaar ac
cent leggen op het 'persoon-ziJn' Wat het 
'persoon-zijn' betreft vermelden zij een 
Rooms-katholieke visie die, naar hun zeg
gen, aanneemt dat dit 'persoon-zijn' een 
aanvang neemt bij de conceptie, terwijl 
ethici dit 'persoon-zijn' plaatsen op veer
lien dagen of zes weken na de bevruch
ting, of op enkele maanden na de geboor
te, terwijl anderen een 'potentieel persoon
zijn', gekoppeld aan het bezitten van per
soons-rechten zouden toekennen. 

De feiten 
De embryologie, als wetenschap welke biJ 
uitstek de ontwikkeling van de mens biolo
gisch beziet, houdt zich in het geheel niet 
bezig met het begin van het Ieven van de 
mens. Tot Ieven kan de bioloog aileen be
sluiten op grond van zintuigelijk waar
neembare levensverschijnselen (zoals 
vormverandering en functieverandering). 
Biologisch gezien begint dan ook niet biJ 
de conceptie het Ieven van de mens, zoals 
de auteurs menen, maar na de versmelting 
van de kernen van spermatozoon en ovum 
is de bevruchte eicel de nieuwe mens-in
het -allereerste-beg i n-van-zijn-ontwikkel ing, 
een ontwikkeling die zich voortzet tot aan 
de dood. Geen moment is de mens gelijk 
aan een voorafgaand of een volgend mo
ment Want, ondanks dramatische functio-
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neel-morfologische veranderingen. zoals 
biJ de geboorte. wordt deze ontwikkeling 
geen moment onderbroken. zoals de au
teurs elders. in hun afweging van het po
tentialiteits-principe, terecht opmerken 

Het ware daarom wenselijk dat de dls
cussie rond de beschermwaard1ghe1d van 
het embryo zich zou concentreren op de 
beschermwaardigheid van de mens in 
plaats van op de beschermwaard 1ghe1d 
van menseiiJk Ieven. dat immers aanwezig 
IS in elke kernhoudende lichaamscel van 
de levende mens, zelfs in de geslachtscel
len met hun gereduceerd genoom. Het 
mens-zijn is geen ethische, maar een blo
logische constatering, en de biologie doet 
nu eenmaal geen uitspraken over ethische 
normen en waarden De bevruchte eicel 1s 
mens op grond van de aanwezigheid van 
de volled1ge menselijke genetische infor
matie, en conform de biologische eviden
tie: nimmer le1dde de fusie van de kern van 
menselijke spermatozo en menseliJk ovum 
tot het ontstaan van een ander species 
dan de mens. 

Uiteraard is per definitie de mate van 
ontwikkeling voor het mens-ZIJn totaal irre
levant. lmmers, de bevruchte eicel is een 
mens in het beg1n van zijn ontwikkeling en 
geen begin van een ontwikkeling t6t mens. 
En de n1euwe mens blijft mens na twee we
ken. na zes weken, na de geboorte, na 
honderd Jaar, als het hem gegeven is. Het 
mens-ziJn is dus onafhankelijk van het 'ont
wikkelingsstadium' De embryologie on
derscheidt weliswaar vele ontwikkelings
stadia, maar deze stadia zijn kunstmatige 
statische momenten uit een dynam1sch 
gebeuren, afspraken op grond van func
tioneel-morfologische criteria, en de aan 
sommige van deze 'stadia' toegekende 
namen (zoals pre-embryo, embryo, foetus 
en neonatus) berusten slechts op functio
neel-morfologische afspraken, en niet op 
ethische waarden. 

Het al dan niet aanwezig zijn van een tot 
bepaalde graad ontwikkeld orgaanstelsel 
(zoals het zenuwstelsel) is voor het mens
ziJn al evenzeer irrelevant. En ook het al 
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dan niet gelijken1s vertonen · met de ·vol
groelde mens· - wat dat ook moge beteke
nen is van geen enkele betekenis Nog 
afgez1en van de onzinnigheid van het cri
terium. hetgeen onm1ddelliJk bliJkt wanneer 
men het embryo 'dat zo op een mens lijkt' 
1n gedachten brengt op de ware grootte 
van d1e volgroe1de mens een proportlo
neel angstwekkend wezenl 

Wanneer de auteurs biJ hun afweging 
stellon dat de Rooms-kathol1eke vis1e dat 
bovruchte eicel en het pasgeboren kind 
een mens zijn met recht op Ieven. striJdiQ IS 
met hun intu1t1e. dan illustreren ziJ daarmee 
n1et aileen dat hun intu1t1e een slechte 
raadgever 1s in b1o1ogische aangelegen
heden. maar bovendien hanteren ZIJ zon
der toets1ng hun intu1tie als argument. het
geen. althans in de biolog1e. ontoelaatbaar 
IS. 

Het toekennen van waarden aan de 
mens l1Jdens ziJn ontwikkeling, al dan niet 

De mens is 
beschermwaardig vanaf de 
conceptie tot aan de dood. 

le1dend tot het beschermwaardig achten 
berust dan ook in het geheel niet op biolo
gisch-wetenschappeiiJke cr1tena, maar op 
levensbeschouwingen en ideolog1een die 
human1tair. ut1listisch of opportunistisch 
kunnen ziJn lk beperk miJ tot enkele voor
beelden 

Men kan op grond van zuiver human1ta1-
re levensbeschouw1ngen de mens, van 
w1e- het ziJ nogmaals gezegd onomsto
teiJk vaststaat dat hiJ mens IS en biiJfl van 
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concept1e tot aan de dood, aileen al om 
dat mens-zijn beschermwaard1g achten 
vanaf de conceptie tot aan zijn dood. 

Men kan ook de graad van bescherm
waardigheid afwegen naar een bonte sca
la van eigen gekozen criteria zoals de 
mate van zelfstandigheid, deelbaarheid, 
gezondheid, gelukk1g-zijn. schoonheid, 
nuttighe1d, begaafdheid, of de mate van 
aanwezig zijn van lichaamskenmerken of 
vermeende ras-kenmerken zoals de kleur 
van huid, van haren en ogen of de vorm 
van neuzen. AI deze criteria zijn cultuur- en 
ideolog1egebonden Ze hebben geen en
kele wetenschappelijke waarde. Ze ziJn 
per definitie discriminerend 

Normatief-ethische criteria 
Men kan ook de waarde van de mens af
meten naar normatief-eth1sche criteria. 
waarbiJ die norm ontleend word! aan niet 
zelfgekozen maar aan rel1g1eus bepaalde 
criteria. Waar de auteurs mede de chris
ten-democraten aanspreken beperk ik mij 
tot de christelijke rel1g1e die haar normen 
ontleent aan de Bijbel als woord van God. 
De Bljbel leert ons God kennen als de God 
van het Ieven, als Schepper en Onderhou
der van aile Ieven, die de mens schiep 
naar Zijn beeld en gelijkenis, en die daar
om doden van de mens verbiedt. Die voor 
de mens om Christus wil nog steeds een 
Vader w1l zijn Die het Ieven van ziJn kinde
ren reeds van v66r hun eerste begm kent, 
ontwikkel1ng leidt. hun levensloop bepaalt 
en d1e hen heeft v66rbestemd voor een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde wan
neer deze zal zijn voorbijgegaan D1e hen 
daartoe leidt voorbiJ dood en graf naar een 
eeuw1g Ieven met Hem 

Wie dat gelooft durft aan de mens vanaf 
zijn eerste begin geen toenemende be
schermwaardlgheid toekennen, gez1en de 
rechtmatige E1genaar. en zet vraagtekens 
biJ zaken als een 'morning-afterpil als mid
del tegen mislukte anticonceptie'. iets 
waartegen de auteurs geen bezwaar heb
ben, en hiJ heeft ziJn twiJfels over IVF met 

343 



rest-embryo's en hij wijst experimenten 
met embryo's ten stelligste af. 

In tegenstelling tot de weg van 'toene
mende beschermwaardighe1d van het 
menselijke embryo' wil ik christen-demo
cratische politici oproepen de discussie 
betreffende de morele status van het em
bryo aan te gaan vanuit hun christeliJk ge
loof in de beschermwaardigheid van de 
mens vanaf de conceptie tot aan de dood 
omdat die mens eigendom is van de God 
van het Ieven. 
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lk ben mij ervan bewust dat daar moed 
voor nodig is. Zeker wanneer niet aileen de 
communis opinio tegen is, maar ook de in
tultie van ongetwiJfeld goedwillende des
kundige gidsen 
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