
Volksgezondheid 

Genetische manipulatie: 
waarwillen 
we ermee naar toe? 
prof. dr. H.M. Kuitert 

Middels recombinant-DNA-onderzoek tracht men in de 
wetenschap vat te krijgen op de fundamentele structuur van 
het Ieven en van de erfelijkheid. De zegeningen en dreigingen 
daarvan zijn in een aantal artikelen in 1984 (april, mei, 
september, oktober, november) en in juni 1985 a an de orde 
gesteld. Deze bijdrage sluit de reeks af. 

Prof. dr. H.M. Kuitert (1924) is hoogle
raar ethiek aan de facultert der Godge
leerdherd van de Vri1e Universiteit te 
Amsterdam. HrJ is lid van de Gezond
heidsraad en bestuurslid van het lnsti
tuut voor Gezondherdsethiek. 

In de afgelopen nummers van Christen De
mocratische Verkenningen zijn regelmatig 
ontwikkelingen op het gebied van de geneti
sche man1pulatie aan de orde geweest. Ter 
afsluiting een artikel dat de vraag stelt waar 
we ermee naar toe willen, in het bijzonder: 
welke doeleinden ons voor ogen staan als 
we het over het ingriJpen in de genetische 
code van de mens hebben. 

Experimenteren op het terrein van de geneti
ca is een d1ng. Het brengt Zljn eigen vragen 
mee over wat mag en niet mag, vooral als 
het om experimenteren met menselijk gene
t;sch materiaal gaat. Een ander ding is: 
waarvoor dienen d1e experimenten, waar wil
len we ermee naar toe? Ook dat is een vraag 
die bl1jkbaar zijn eigen problemen mee
brengt. Het duurt lang voordat hij gesteld 
wordt en nog Ianger voordat hij wordt beant
woord. 

Weten is beter dan niet weten 
Wat zit daar achter? Geen boos opzet maar 
veeleer de macht der gewoonte. Wij zijn 
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gewend wetenschappelijk onderzoek goed 
te vinden, want het vermeerdert kennis en 
kenn;s is goed; dus is meer kennis beter. Oat 
is een gedachte waaraan de mensheid sinds 
eeuwen geloof hecht, de wetenschappers 
voorop en onder hen weeer de natuurwe
tenschappers (inclusief de biologen). Ook ik 
zal die stelling verdedigen. Weten is beter 
dan niet weten. lk voer in het onderstaande 
dan ook geen pleidooi voor anti-technische 
(of technologische) en anti-natuurweten
schappelijke romantiek, op welke gronden 
(bijvoorbeeld relig;euze) men die ook verde
digt. Maar zonder problemen is de stelling 
niet en het voile gewicht daarvan laat zich 
eerst merken als we het hebben over onder
zoek in/aan de mens en zijn genetische uit
rusting. 
Maar vooraf nog de vraag: waarop rust die 
traditie, dat weten beter is dan niet weten? 
Primair op het gegeven dat in de eeuwen die 
achter ons liggen, weten(schap) bevrijdend 
heeft gewerkt, in die zin dat het mensen aan 
de druk van de natuur en de natuurlijke 
omstandigheden hielp te ontsnappen. We-
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ten heeft dan betrekking op de orde in de 
natuur, inclusief het mensel1jk lichaam, de 
wetmatige orde. Het is een verrassende ge
dachte geweest en is dat altijd nog: hoe 
meer wetten mensen ontdekten, des te gra
ter werd hun vrijheid. Want van wetten kan 
gebruik gemaakt worden om dat te bereiken 
wat we anders niet kunnen. Zo hebben we 
leren varen op water, leren vliegen in de Iucht 
en zo leren we vandaag dat het DNA voor 
ons een klein fabriekje kan worden dat stof
fen aanmaakt die we anders moeilijk konden 
produceren en met die stoffen kunnen we 
weer van alles doen wat vroeger bu1ten ons 
bereik lag, tot en met het diagnostiseren van 
erfelijke ziekten, waarvan we vroeger niet 
eens wisten dat ze erfelijk waren. En dat is 
het einde nog niet. Hoe meer wetten we 
kennen - dat 1s en bliJft een aardige paradox 
- des te meer vnjr.eid ons dat oplevert. 
Tenminste, zolang als Je in staat bent van de 
wetten gebruik te maken. Als Je dat n1et kunt, 
zit je natuurlijk 1n grote problemen. Meer 
weten betekent dan in elk geval niet. meer 
vnjheid, en het IS zelfs de vraag of meer 
weten dan nog gelukk1g maakt. Met name 
bij de kennis van de mechanismen van de 
erfelijkheid speelt dat een grote rol. Als er 
een veld is waarop tot nu toe het kunnen bij 
het weten achterblijft, dan op het veld van de 
kennis van het menselijk genoom. Het is 
mooi als een erfelijkheidsadviseur erachter 
komt dat iemand de chorea van Huntington 
onder de !eden moet hebben, maar hij kan er 
- althans vandaag - nog niets aan doen. 
Moet hij dan toch voor weten zorgen of is 
niet-weten 1n zo'n geval maar beter? 
Er zit dus wei een kleine wurm in deze 
juttepeer van het weten (Annie Schmidt). 
Weten maakt nog niet altijd vrij. Maar er is 
meer te zeggen. lk kan wei zeggen dat 
kennis van wetmatigheden vrij maakt en 
meer kennis nog vrijer enz., maar wat be
doelen we dan precies? Strikt genomen 
hebben we het dan over vrijheid op een 
bepaald niveau. Zonder het ingewikkeld te 
maken kun je zeggen: we komen altijd op 
twee niveaus het begrip vrijheid tegen, ni
veaus die je niet door elkaar moet halen 
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want dan haal je eigenlijk twee vrijheidsbe
grippen door elkaar, die alles met elkaar te 
maken hebben maar het begrip vrijheid ho
peloos verduisteren als je ze door elkaar 
gebruikt. Vrijheid kun je zetten tegenover 
dwang van instituten (staat, huwelijk, ar
beidsbestel) of ook: dwang van natuur en 
milieu. Meer vrijheid betekent dan: minder 
dwang, het openen van deuren en wegen. 
Of ook: het vermeerderen van het aantal 
keuzemogelijkheden, de alternatieven. 
Maar met vrijheid bedoelen we ook nog wat 
anders: dat iemand in staat is om temidden 
van de alternatieven waarbinnnen hij ver
keert, de weg te vinden die hij wil gaan, zodat 
zijn Ieven niet als een chaos verloopt maar 
naar zijn wens of keuze of diepste overtul
ging: vrijheid als spirituele capaciteit. 

Precies op het snijpunt van deze beide bete
kenissen van vrijheid brengt ons de toene
mende kennis van de werk1ng van onze 
functies, organen, cellen, celkernen, chromo
somen en genen. Alternatieven waren er in 
veel gevallen voor onze grootouders nog 
weinig of geen. De natuur bepaalde of er 
kinderen kwamen of niet, en of die k1nderen 
gezond zouden zijn dan wei aan verborgen 
of openlijke aangeboren defecten binnen 
kortere of langere tijd ten onder zouden 
gaan. In het dorpje waarin ik ben opgegroeid 
verzorgden buren nog thuis een kindje met 
een waterhoofd; een paar jaar lang was de 
hele buurt ervan getuige, totdat het k1nd 
stierf. Niemand van die generatie heeft ooit 
bevroed dater aan dergeiiJke rampen (soms) 
wat te doen was. Oat het met erfelijkhe1d te 
maken had, wisten ze sedert onheugelijke 
tijd wei ('het zit in de fam1lie', heette dat) 
maar erfelijkheid was natuur, zelfs in de 
meest strikte zin natuur (en voor de gods
dienstige beleving: Gods hand) en daarom 
ook 1n de meest strikte zin zonder alternat1ef. 
Oat vereenvoudigde natuurlijk wei het Ieven. 
Wat het bracht, werd aanvaard, hoeveelleed 
of ongemak eraan vastzat. Vandaar het be
roep op Gods hand. Wat gewoon beteken
de: je kunt er niets aan doen en geloof nu 
maar dat daar desondanks Gods vaderlijke 
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goedheid achter zit, het leerstuk van de Hel
delbergse Catechismus (zondag 1 0) over 
Gods Voorz1enig Bestel. 
Oat leerstuk staat vandaag zeer laag geno
teerd: niks vaderlijke hand; die theologie 
hebben we gehad. lk ben er van overtuigd 
dat de dalende papieren van dit leerstuk te 
maken hebben met de opkomst van de 
alternatieven tot op het gebied van de erfe
lijkheid toe. en tegelijk ervan overtuigd dat de 
mensen die er niet meer van willen weten, 
zich nog maar eens moesten bedenken. Een 
oude volksw1jsheid zegt: goo1 geen oude 
schoenen weg voor je nieuwe hebt, en d1e 
nieuwe zie ik niet zo gauw komen. 

Meer vrijheid brengt meer problemen 
Terug naar de alternatieven, naar nieuwe 
wegen en naar deuren die vroeger gesloten 
waren en thans open. Hoe meer alterna
tieven, des te meer vnJheid, jawel, des te 
meer kanten die je heen kunt, vergeleken bij 
vroeger. Maar- en dat wil ik ermee zeggen
voor des te moeilijker beslissingen komen 
we te staanl Wie nu niet vrij is in die tweede 
zin van het woord: in staat te midden van 
allerlei nieuwe alternatieven zelf de weg te 
vinden in overeenstemming met zijn diepste 
wensen en overtu1gingen als mens - w1e 
daartoe niet capabel is, bijvoorbeeld omdat 
hiJ geen overtuiging heeft, voor hem bete
kent de toegenomen keuzevnjheid aileen 
een w1rwar van mogelijkheden waar hij hul
peloos tegenover staat. Oat 1s, denk ik, het 
punt waar wij ons bevinden. Leken, pa
tienten, artsen, eigenlijk heel onze samenle
VIng is door een fundamentele onzekerheid 
bevangen. De natuur wiJSt niet meer de weg. 
Door God- al dan n1et als natuur verkleed -
hoeven wij ons het lot niet meer in de schoot 
te Iaten werpen. Onvruchtbare vrouwen Ia
ten we toch k1nderen krijgen; voortplanting 
kan straks ook a-sexueel v1a cloning: Je 
maakt mensen v1a stekken, zoals we dat met 
wilgen of geraniums doen; via genchirurgie 
kan straks misschien een gehele of gedeel
telijke reconstructie van een individu worden 
ondernomen, kortom: een zee van mogelijk
heden doemt op, is af en toe al bere1kt en 
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soms nog niet verder dan het stadium van 
de indianenverhalen, maar de technische 
voorwaarden om ze te kunnen bedenken 
zijn aanwezig en ze dwingen ons om ons af 
te vragen waar we mee bezig zijn en waar 
we eigeniiJk naar toe willen met ons weten en 
met het experimenteel onderzoek dat nog 
meer weten aan weten toevoegt. 
Om de zaak in de hand te houden, is er het 
voorstel: je moet het natuurlijke intact Iaten, 
dan heb je tenminste een maatstaf die je 
enige terughoudendheid kan bezorgen. lk 
acht dit streven nobel (die terughoudend
heid dan) maar als maatstaf of handelingsdi
rectief heb jeer niets aan: wat is nog natuur
lijk? Meestal denken de mensen daarbij aan 
opa en oma, zoals die het deden en die 
hadden het rustiger dan WIJ, dat 1s waar. 
Maar natuurlijk ging het ook bij hen niet toe. 
Zolang er mensel1jke cultuur bestaat, bestaat 
menselijk handelen JUist in het manipuleren 
van wat natuur en milieu mensen als context 
bieden. 
Evenmin hebben we wat aan de waarschu
wing dat het ons niet geoorloofd is 'to play 
God'. Oat doen we allang: voor God spelen, 
we kunnen niet anders. Het eerste het beste 
kind 1s een schepsel Gods maar vader en 
moeder kwamen er wei aan te pas om dit 
schepsel Gods tot stand te brengen. God 
heeft ons 12 k1nderen geschonken, ja maar 
als vader en moeder van anti-conceptie 
hadden geweten, maar 6 of 4. Voor onze 
hu1dlge, kleine gez1nnen geldt de redenering 
natuurlijk in omgekeerde richting. Naar mijn 
overtuiging zijn dat allemaal dus goed be
doelde maar weinig verder helpende waar
schuwingen, of sterker: als je ze letterlijk zou 
nemen, zouden we nog verder van huis 
raken. 
Mijn eerste stelling, als het gaat om de vraag 
'hoe nu verder', blijft dan ook: toch is weten 
beter dan niet weten en is onderzoek, ook 
experimenteel onderzoek op het vlak van de 
genetica beter dan met onderzoek ophou
den. Maar dan met aantekening dat wij niet 
weten wat de uitkomst is van al dat weten, 
op lange termijn gezien. Neem de prenatale 
en perinatale gezondheidszorg die we geex-
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porteerd hebben heel de wereld over. Prima, 
maar zoals de zaak er nu bijstaat, kan onze 
wereld wei eens aan haar gezondheid - in 
de vorm van ongeremde vruchtbaarheid -
ten onder gaan. Je weet niet wat je op de 
lange duur uitricht met je weten, je hoopt er 
het beste van. En je weet een ander ding wei 
heel zeker: als we ermee ophouden, vaart 
het schip zeker lek. lk heb dan een hele 
praktische noodzaak om verder te gaan op
genoemd. Voeg daaraan toe dat de natuur
wetenschappen ook in haar zo verfijnde ver
takkingen van celbiologie en biochemie, een 
relatieve autonomie vertonen; de motor ach
ter de ontwikkelingen zijn de eigen vragen 
die ze beantwoord willen z1en en niet aileen 
vragen van maatschappe!ijk belang (dat wil 
zeggen: die de samenleving beantwoord wil 
zien), dan is het duidelijk dat we de mam
moettanker van wetenschap en onderzoek 
niet kunnen tegenhouden en het ook niet 
zouden moeten willen. Zelfs de oproep dat 
we 1ets natuurlijks moeten overhouden of de 
waarschuwing dat we niet voor God moeten 
spelen, zijn m.i.- al wijzen ze twee wezenlij
ke problemen aan - niet van voldoende 
overtuigingskracht om ons daartoe over te 
kunnen halen. Maar we kunnen wei wat 
anders, en bij wat ik nu ga zeggen, heb ik 
dan met name het weten op het gebied van 
de erfelijkheid op het oog alsmede het on
derzoek, met name het experimentele on
derzoek, zonder hetwelk dat weten niet kan 
bestaan. 
Er zijn twee simpele waarheden die ons 
moeten en kunnen helpen om bij de kennis
verwerving van de erfelijkheid en bij de toe
passing ervan de goede richting te bewaren. 
Met goede richting bedoel 1k een richting 
waarbij wij, dat wil zeggen: onderzoekers, 
artsen, patienten, kortom heel de samenle
ving, niet afglijden - al dan niet ongemerkt
naar een niveau van onmenselijkheid. Je 
kunt dan natuurlijk verder vragen en zeggen: 
wanneer is een mens onmenselijk bezig? 
Daarop zou een lang antwoord te geven zijn, 
dat veel discussie vergt, maar dat kan hier 
niet. Kortheidshalve ga ik ervan uit dat onze 
Westeuropese cultuur nog zoveel gemeen-
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schappel1jks heeft, dat ik op bijval kan reke
nen als ik de beide controle-punten noem 
die ons voor onmenselijk (beneden de maat 
dus) handelen kunnen en moeten bewaren. 
Het eerste controlepunt is: wij moeten het 
kunststukje dat mens heet, niet bederven, en 
dat houdt in dat er grenzen zijn aan wat op 
het terrein van het experimenteel onderzoek 
geoorloofd is alsmede grenzen aan de toe
passing van onze vondsten. 
Het tweede controlepunt is de vraag waar
mee ik begon: hebben we, heeft de arts, de 
onderzoeker, de erfelijkheidsadviseur of de 
verpleegkundige een antwoord op de vraag 
waar hij met al die kennis en haar toepas
singsmogeliJkheden naar toe wil of weet hij 
dat eigenlijk zelf niet? lk zal de rest van de 
ruimte aan het verhelderen van deze beide 
toetsen wijden. 

Respect voor het kunstwerkje mens 
De verbazing die ons bevangt als wij chips 
ter grootte van een vingernagel een comple
te machine zien dingeren is groot, maar zij 
zinkt in het niet bij de verbazing die je be
vangt - moet bevangen - als je ziet hoe de 
hersenen van een mens functioneren en niet 
aileen de hersenen maar het totaal van zijn 
organen en functies, te beginnen bij het DNA 
met een ingebouwde code voor de ontwik
keling van een compleet mens met alles 
erop en eraan. Artsen die zich over het 
kunststukje mens niet nog meer verbazen 
dan over de chips zijn eenvoudig geen goe
de artsen. Goede artsen moet op zijn tijd het 

' Artsen die zich over het 
kunststukje mens niet nog 
meer verbazen dan over 
de chips zijn geen goede 
artsen. ' 
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gevoel bekruipen: 1k voel me een kleine jon
gen of een klein meisje, en dat niet aileen als 
je machteloos moet toezien hoe een Ieven je 
ontglipt dat je had wlllen bewaren maar ook 
als je z1et dat het wei lukt wat je beoogde. 
Dan hebben we het over de biologische 
basis van ons bestaan. Hoe groot moet de 
verbazing niet zijn als je ziet hoe elk mens op 
die basis zich ontplooit tot een compleet 
universum, een wereld van ervaringen, van 
vreugde, lijden, wan hoop, moed, een zelf met 
eigen 1dentiteit, waardoor hij zich onder
scheidt van anderen; zelf een wereld. zei ik, 
en tegelijk in staat om zich een wereld te 
ontwerpen. Wat is respect voor het kunst-

. werkje 'mens' op het niveau van de geneti
ca? Wat moet je daar respecteren? lk for
muleer voor de vuist weg: de 1ndividualite1t 
van een mens in de vorm van ZIJn/haar e1gen 
uniek genetisch garn1tuur. Het heeft veel 
voeten in de aarde om de implicatie en de 
vooronderstelling van deze stelling uit de 
doeken te doen. lk kom binnen de toegeme
ten ruimte nog het verste, denk 1k, door de 
vraag negatief te formuleren. Als het kunst
werkje mens moet respecteren, wat mag je 
dan op het niveau van de genetica niet 
schenden, en waarom mag dat dan n1et? 
De 'waarom n1et' -vraag heeft in de ethiek 
altiJd twee benaderingswijzen opgeroepen. 
Het mag niet vanwege de gevolgen die een 
handeling heeft: slechte gevolgen voor een 
of meer mensen betekent 'ongeoorloofd'. 
En daarnaast, als tweede het mag niet om
dat het n1et mag, het 1s een verboden hande
ling afgezien van het voordeel of het nadeel 
dat aan de gevolgen vastz1t. Het kan voorde
lig ziJn mij te martelen: zo kom je achter de 
gehe1men die 1k meedraag, maar het is een 
verboden handeling en dat blijft het, ook al 
zouden de gevolgen goed zijn. 
Beide redeneringen hoeven elkaar niet te 
bijten, ook n1et als het om de vraag gaat 
waarom je iemands un1eke genetische garni
tuur niet mag aantasten. Je kunt zeggen: het 
mag niet omdat het niet mag: het is een 
verboden handeling, net als martelen. Je 
vergnjpt je aan een mens, als je aan zijn 
genoom komt. 
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Maar 'het mag niet' kun Je ook formuleren in 
termen van gevolgen die ingrijpen in het 
genoom heeft voor het kunststukje mens. 
lemands genoom veranderen houdt in hem/ 
haar schade toebrengen in de biologische 
basis die voorwaarde is voor en instrument 
van zijn of haar unieke ontplooiing. 
Wanneer gebeurt dat? Niet als je met een 
gen experimenteert of met een strengetje 
genen. Oat laat zich vergelijken met het be
zig zijn met menselijke cellen: daarvan kun je 
(onder voorwaarde van toestemming) 
kweekjes maken zoveel als je wilt, zonder 
dat daarmee een mens wordt beschadigd. 
Oat laatste gebeurt wei als er geexperimen
teerd wordt met het menselijke genoom. 
Een gen is, zeg maar, een letter, maar het 
genoom is een unieke combinatie van letters 
die samen een betekenis vormen, zeg maar: 
een regel of een zin of een heel boek en deze 
unieke combinatie (in de vorm van een 
unieke genetische informatie) 1s de biologi
sche basis voor de mogelijkheden van men
selijke individualite1t. 
Schade op micro-niveau zou zijn dat we de 
un1eke combinatie die iemand is, wegnemen 
en hem of haar daarmee beroven van de 
voorwaarden om op eigen wijze een mens te 
zijn. Schade op macro-niveau (ik zeg het 
voorzichtig) zou kunnen zijn dat de menselij
ke spec1es er niet wei bij vaart. Mogen we de 
evolutie-biologen geloven, dan overleeft de 
soort mens juist door haar oneindig variabe
le nieuwe combinaties. Voor dit laatste sta ik 
niet in, wei voor het eerste: iemands combi
natie van genen aantasten is niet geoorloofd 
omdat je hem/haar daarmee aantast in het 
uniek-zijn van zijn/haar persoon. 

Unieke genetische informatie 
Waar moet je dus grenzen trekken, om het 
nu maar praktisch te houden? Niet bij de in 
vitro fertilisat1e. Op zich is dat trouwens geen 
sleutelen aan het genetisch garnituur. Maar 
wei kan deze techniek heel goed gebru1kt 
worden - nu ze eenmaal ontdekt is - voor 
genetisch manipuleren in de slechte zin van 
het woord. lk denk bijvoorbeeld dat 1k het 
klieven van een bevruchte eicel na de vierde 
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reproduktie op grand van mijn zopas toege
lichte toets zou afwijzen. Afgezien nog van 
aile problemen rond draagmoederschap die 
ik er h1er buiten laat. Weliswaar z1jn acht 
identieke genomen een te verwaarlozen klei
nigheid op de 4,5 miljard van de wereldbe
volking. Maar het is een opzettelijke aantas
ting van de uniekheid van de individuele 
mens en het is niet in te zien welk argument 
ik nog over zou hebben om mij tegen het 
clonen te verklaren (als dat ooit een moge-

' Zoals theologen de neiging 
hebben een mens tot zijn 
ziel te reduceren, zo I open 
genetici de kans hem te 
herleiden tot een samenstel 
van genen. ' 

lijkheid wordt). Waarom je een mens niet 
mag stekken, is niet omdat er dan geen 
mens uitkomt maar omdat er dan mensen 
uitkomen met een identleke genetische in
formatie en dus zonder unieke biologische 
basis. lk heb daarmee dus ook gezegd dat 
het verwisselen of verwijderen van celkernen 
uit menselijke geslachtscellen en daarmee 
dan meer of minder ver te experimenteren 
mij een hachelijke ondernemng lijkt, hoe ver
der men gaat, des te hachelijker. lk praat dan 
niet eens over hybridisaties waarbij menselij
ke geslachtscellen betrokken zijn. 
De begeerte om alsmaar verder te sleutelen 
aan het menselijk genoom, zal wei samen
hangen met een vakmatige blikversmalling 
van genetici. Zoals theologen de neiging 
hebben (of hadden) een mens tot zijn ziel te 
reduceren (als het met de ziel maar in orde 
is), zo lopen genetici de kans hem te herlei
den tot een samenstel van genen waarmee 
gespeeld kan worden. Of erger nog: een 
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samenstel van genen die voor verbetering 
vatbaar zijn, onder het motto: prima genen, 
prima mens. Tegelijk weet elke geneticus 
wei beter. Ons genoom is de biologische 
voorwaarde voor onze ontplooiingsmogelijk
heden, meer niet (en ook niet minder). Hoe 
wij ons als mens ontplooien hangt nog van 
veel meer (en hele andere) voorwaarden af. 

Voor ik naar mijn slotopmerkingen ga, kom ik 
nog even terug op 'voor God spelen'. Als ik 
zeg dat je de unieke combinatie die elk 
genoom nu eenmaal is, niet mag aantasten, 
betekent dat voor gelovige mensen dan dat 
Gods hand in de roulette van de genetische 
combinatie verstopt zit en dat je werkelijk 
voor God speelt als je overgaat tot recon
structie van een menselijk genoom? lk zou 
zeggen voor God spelen doen we vaker en 
moeten we ook doen maar als we tot recon
structie van menselijk genoom overgaan, 
doen we het op een punt waar het niet mag. 
Niet omdat we de gevolgen van ons hande
len dan niet meer kunnen overzien (dat komt 
vaker voor) maar omdat we het proces wat 
we 1n gang gezet hebben niet meer kunnen 
stoppen als de gevolgen verkeerd uitpak
ken. Oat is 1nderdaad 'playing God', deAl
machtlge spelen, op een man1er die onze 
menselijke grenzen te buiten gaat. 

Opheffen van individueel leed 
lk haast mij naar mijn laatste opmerking. Wat 
dan wei? Oat is hetzelfde als de vraag: waar 
willen we dan naar toe met onze steeds 
toenemende kennis van zaken op het gene
tische vlak? Als we geen antwoord op deze 
vraag hebben, lijken we straks op een paard
njder die wei paard kan riJden, sterker: h1j njdt 
paard, maar vraag je hem dan: waar gaat u 
heen, dan zegt hij: dat weet ik zelf niet, ik laat 
het paard maar lopen. Kort geformuleerd 
zou mijn antwoord op de vraag op het vol
gende neerkomen. 
Waar we niet naar toe will en met onze gene
tische kennis is het in dienst te stellen van 
een landelijke of wereldwijde strateg1e van zo 
genaamde pos1tieve eugenetica: een ideaal
staat van supermensen of minstens perfecte 
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mensen. lk heb daarover elders uitvoeriger 
geschreven en zal dat allemaal niet herhalen 
op deze plaats. Afgezien nog van de tech
nische haalbaarheid ervan die m.i. nihil is 
moesten we het ook niet willen. Positieve 
eugenetica bedrijven vereist een ideaalbeeld 
van een mens. Wie mag dat ideaal leveren, 
wiens ideaal dus? Hoe moet dat ideaal gere
allseerd worden en door wie? Het zijn maar 
een paar van de vragen die hier opdoemen. 
Ze Iaten echter duidelijk zien in welke onop
losbare problemen we terecht komen als we 
voor eugenetische politiek kiezen! 
Wat dan wei? lk ken maar een antwoord dat 
bevredlgt: de uitbreiding van onze geneti
sche kenn1s, inclusief het onderzoek en de 
experimenten die - onder de voorwaarde 
die ik noemde - daarbij nodig zijn, de toe
passing van het gevondene, het geld wat 
ermee gemoeid is, dat alles is gerechtvaar
dlgd omdat en voorzover het een wezenlijk 
onderdeel vormt van de stnjd tegen het lij
den. Op de morele pl1cht deze strijd ten 
behoeve van lijdende mensen aan te gaan, is 
heel de gezondheidszorg gebouwd. lk neem 
aan dat ik haar nog niet eens extra hoef te 
beargumenteren. Maar ik maak er twee 
kantteken1ngen bij, voorzover deze strijd op 
genet1sch terrein wordt gestreden. 
In de eerste plaats gaat het dan vanaf de 
erfelijkheidsvoorlichting tot en met de gen
chirurgie (als die mogeliJk wordt) om ophef
fing van individueelleed van de betrokkenen, 
d.w.z. het leed van kinderen die met een 
aangeboren gebrek ter we reid komen en het 
leed van hun ouders. Laten we dat gezichts
punt weg dan komen we toch weer terug bij 
die verworpen mogelijkhe1d van een strate
gie voor pos1tieve eugenetica. Zelfs de term 
negatieve eugenetica, die ik vroeger wei 
eens gebruikt heb - die was dan wei aan
vaardbaar- zou ik niet meer gebruiken om
dat ze connotaties heeft met onaanvaardba
re aspecten. Het screenen van hele bevol
kingsgroepen op een of meer erfelijke afwij
kingen - ik heb er niets op tegen zolang de 
baten tegen de kosten opwegen en vooral: 
zolang het is en blijft: opheffen van lndividu
eelleed. 
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Waarom daarop zoveel nadruk? Het brengt 
mij bij de tweede kanttekening. Een ander 
antwoord op de centrale vraag ('Waar willen 
we ermee naar toe?') dan: opheffen van 
individueel leed, brengt ons hopeloos in de 
knoop met de gehandicapten die we in ons 
midden hebben en zullen houden. Op een 
samenleving uit zijn zonder gehandicapten 
(ik zeg nog niet eens een samenleving van 
genetische supermensen) is een slag in het 
gezicht van iemand die zelf gehandicapt is, 
een expliciete veroordeling van zijn bestaan. 
'lk had er eigenlijk niet moeten zijn' is het 
enige wat hem/haar rest. Welnu, afgezien 
van de vraag of w1j ooit een samenleving 
zouden kunnen opbouwen waarin geen er
felijke of aangeboren gebreken voorkomen, 
wij moesten dat ook niet willen. Het is de 
illusie van de 'leidfreie Gesellschaft' waarvan 
we slachtoffer zijn geworden. De dokter bant 
het leed uit en de geneticus doet dat zelfs bij 
de bron van het Ieven. Zo is het niet, zo zal 
het ook nooit worden. Helpt de gezond
heidszorg die illusie in stand houden dan 
wordt ze een kwaad dat zichzelf straft: naar
mate mensen denken dat lijden en dood niet 
hoeven, kunnen ze ook niet meer met lijden 
en dood omgaan en eisen ze tenslotte alles 
van de geneeskunde, zelfs het onmogelijke. 
lk heb dan nog helemaal niet over een ande
re consequent1e gesproken: de staat, die de 
gezondheidszorg regelt, regelt dan ook wat 
we al dan niet toelaten tot de samenleving 
en op welke gronden dat dan gebeuren 
moet. Geen genetische politiek zonder 
staatsdwang ten aanzien van de menselijke 
voortplanting. Wie daar niet van gediend is
christenen kunnen m.i. daarvan niet gediend 
zijn, willen ze hun christen-zijn n1et politiek 
verraden - moet zich dus verzetten tegen 
eugenetische pol1tiek. Het laatste loopt on
herroepelijk op het recht van de sterkste uit. 
Oaarvoor is de staat er echter niet. Zij heeft 
een schild te zijn voor de zwakken, ook als 
we over haar spreken in termen van volksge
zondheid. 
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