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Dr. E. Schroten is wetenschappelijk 
hoofdmedewerker aan de theologische faculteit van de 
R. U. Utrecht. 

Meesterschap over het Ieven? 
Bezinning op ontwikkelingen in de genetische technologie 

Ruwweg zo'n 2500 jaar geleden. in het geboorte-uur van de Westersc wetenschap en 
filosofie. werden denkers gefascineerd door de vraag naar de 'arc he· van de 'physis'. 
naar het oerbeginsel dat ten grondslag ligt aan de natuur. aan de realiteit. Sommige 
antwoorden op die vraag zijn. vanuit het heden terugkijkend. zcer intcressant. Zo 
meende Democritus van Abdera dat de ·grondstof van de natuur gezocht moest 
worden in een oneindig aantal ondeelbare stoffelijke deeltjes ('atomen·). tcrwijl 
Anaxagoras van Clazomenae haar dacht te vinden in ecn oneindig aantallcvende 
zaden of kiemen ('spermata'). 

een discussie die de zoeven genoemde 
bezinning een stap verder brengt. met 
name met het oog op het te voeren be
leid. Waarom dat nodig is zal naar ik 
hoop in het vervolg spoedig duidelijk 
worden. 
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Je zou kunnen zeggen dat deze beide wat 
onbeholpen 'theorieen' uit de Oudheid 
een geweldige vlucht genomen hebben in 
de moderne (kern-)fysica en in de bio
chemic (met name de genetica). In dit 
artikel staan de genetica en de toepassing 
ervan centraal. Het pretendeert niet een 
uitgebalanceerd en afgerond standpunt te 
ontwikkelen. Het is een poging tot bezin
ning op revolutionaire ontwikkelingen in 
dit vakgebied, die zeer verstrekkend 
(kunnen) zijn voor alles wat leeft, niet in 
de laatste plaats voor de mens. Als zoda
nig is dit artikel het eerste in een reeks en 
zodoende hopelijk tevens de aanzet tot 

Sinds het midden van de jaren veertig. 
toen Avery ontdekte dat DNA ( desoxyri
bonucleinezuur) de drager is van de ge
netische informatie, is onze kennis van de 
'bouwstenen' van levende organismen en 
van de elementaire biochemische proces
sen die ten grondslag liggen aan de erfe
lijkheid enorm toegenomen 1). In 1953 

I) Een beknopt historisch ovcrzicht van de hicr beschreven ontwikkelingcn in de gcnetica is tc vind.:n in 
het Eindrapport van de zgn. Brede DNA Commissic. getiteld Recombinant DNA. Staatsuitgcverij. 
's-Gravcnhagc 1983, hoofdstuk 2. 
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kwamen de Nobelprijswinnaars Crick en 
Watson met hun befaamde wenteltrap
model ('the double helix") van de strue
tuur van DNA: een DNA-molccuul is 
opgebouwd uit een combinatie van ele
mentaire chemische houwstenen. die zich 
in de vorm van twee spiraalvormig in 
clkaar gedraaide draden aaneenrijgen. 
Deze draden staan op hun beurt weer op 
een bepaalde manier met elkaar in vtr
binding (als het ware de treden van de 
wenteltrap). 
Zoals gezegd bevatten de DNA-molecu
len de genetische code die van generatie 
op generatie wordt doorgegeven. Deze 
code hangt samen met de volgorde van 
de chemische bouwstenen in het DNA. 
In de jaren zeventig nu wordt de techniek 
ontwikkeld om DNA-moleculen uit eel
len te isoleren en hun code geheel of 
gedceltelijk te ontcijfercn. Bovendicn 
wordt het mogelijk het geisoleerde DNA 
langs chemische weg in stukjes te "knip
pen·. fragmenten te koppel en aan een 
ander DNA en dit weer in te brcngcn in 
cen ·gasthecrcel". waarin het gerecomhi
necrde DNA zich kan verrnenigvuldigen 
('recombinant-DNA ·-technologic). De 
cellen met hun nieuwe "bedrijfsleiding· 
dclcn zich op natuurlijke wijze en geven 
hun gewijzigde crfelijke eigenschappen 
door aan hun dochterccllen. en die weer 
aan de hunne. enzovoorts ..... . 
Op de technischc aspecten van deze ge
netische manipulatie ga ik nict verder in. 
Zoiets kan heter door vakmensen gedaan 
worden en het ligt dan ook in de bedoe
ling daaraan in een ander artikel uitvoeri
ger aandacht te schenken. Waar het in de 
recombinant-DNA-technologie em gaat 
is duidelijk: het is mogelijk geworden om 
combinaties van erfelijk materiaal tot 
stand te brengen op moleculair niveau. 
die onder natuurlijke omstandigheden 
waarschijnlijk nict (of niet in die mate) 
tot stand zouden komen. Dit materiaal. 
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ingebracht in cellen. wordt vervolgens op 
natuurlijke wijze van generatie op gene
ratie doorgegeven. 
De hier hedoelde techniek kan op ver
scheidene manieren worden toegepast. 2) 

In de eerste plaats uiteraard in het funda
menteel genetisch onderzoek. Doordat 
het via deze techniek mogelijk is stukjes 
DNA-moleculen in grote hoeveelheden 
te verkrijgen. kunnen de eigenschappen 
daarvan goed bestudeerd worden. En 
door het ovcrbrengen van de erfelijke 
code van het ene organisme in een ander 
krijgen we een steeds beter inzicht in wat 
cr in de cellen gebeurt. Resultaten: ken
nisvermeerdering en verbetering van de 
technieken. 
De recombinant-DNA-technieken wor
den vervolgens ook toegepast bij de ont
wikkeling van nieuwe methoden voor het 
produceren van stoffen van biologische 
oorsprong (bijvoorbeeld insuline, groei
hormonen. vaccins). Oat opent niet ai
leen perspectieven voor de geneeskunde. 
waar bovendien in de prenatale diagnos
tiek van dcze technieken gehruik ge
maakt wordt, maar het is tevens de reden 
dat de industrie er brood in is gaan zien. 
Op het gebied van de landbouw en de 
zuivelindustrie gloren toepassingsmoge
lijkheden alsook bij de afvalverwerking, 
en. last hut not least, vanuit militaire 
kringen bestaat er eveneens belangstel
ling voor. 
Het onderzoek en zeker de toepassingen 
ervan staan eigenlijk nog in de kinder
schoenen, maar ze ontwikkelen zich in 
sneltreinvaart en de verwachtingen zijn 
hoog gespannen. Bovendien bestaat de 
tendens om van onderzoek op betrekke
lijk eenvoudige organismen zoals bacte
rien en virussen over te gaan naar onder
zock op hogere organismen ( dieren en 
mensen). De problemen die d<iiirbij op
gelost moeten worden zijn overigens vee! 
ingewikkelder. hetgeen samenhangt met 

2) Yoor uitmcrigcr in forma tic leze men de hoofdstukken 7 en 6 van hct in noot 1 gcnoemde rapport. 
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de gecompliceerdheid van de erfelijke 
informatie van die hogere organismen. 

Hoe moeten we dit alles nu inschatten? 
Wei, als ik me niet vergis. hebben wij hier 
te maken met een ontwikkeling die qua 
belang en reikwijdte te vergelijken is met 
die op het gebied van de kernfysica en de 
toepassingen daarvan. Gaat het daar om 
een vat krijgen op de fundamentele struc
turen van de materie. in de genetica 
groeien wij. doordat wij vat krijgen op de 
fundamentele structuren van het Ieven en 
van de erfelijkheid. naar een situatie toe 
waarin gesproken kan worden van 'mees
terschap over het Ieven'. En met het 
voorbeeld van het vraagstuk van de toe
passing van kernenergie in het achter
hoofd kunnen wij niet op voorhand stel
len dat de ontwikkelingen in de geneti
sche techno Iogie zonder meer ontwikke
lingen ten goede zijn. Enige terughou
dendheid en kritische zin zijn derhalve 
niet misplaatst. We moeten ons niet al te 
snel door 'Entdeckerfreude · Iaten mee
nemen. 
Laten we de positieve kant van de zaak 
voorop stellen: Er is sprake van een ver
heugende en hoopvolle ontwikkeling. Zo 
wordt door middel van genetische tech
nologic bestrijding of betere bestrijding 
van een aantal ( erfelijke) ziekten moge
lijk, bijvoorbeeld van suikerziekte. enke
le bloedziekten, groeistoornissen. Door 
vroegtijdige onderkenning van bepaalde 
ziekten en aangeboren afwijkingen kan 
adequate voorlichting gegeven worden 
('genetic counseling'). terwijl tevens pre
ventieve maatregelen getroffen kunnen 
worden. Ook bij dieren en planten kun
nen ziekten bestreden en nuttige 
eigenschappen aangekweekt worden. 
Een van de lokkende perspectieven daar
van is bijvoorbeeld dat beter het hoofd 
geboden kan worden aan het wereld-
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voedselprobleem. 
De meeste mensen zullen deze en derge
lijke ontwikkelingen toejuichen en in 
ethisch opzicht weinig Ieeuwen en beren 
op de weg zien. althans op het eerste 
gezicht. Er is geen reden hier andere 
maatstaven aan te leggen dan bij het 
overige biomedische onderzoek en de 
toepassing ervan gedaan wordt. 
Er zijn echter ook andere kanten aan 
deze technologic. Om te beginnen zijn er 
risico's. Het is niet ondenkbaar dat door 
de recombinant-DNA-techniek kwaad
aardige bacterien of virussen ontstaan. 
die de gezondheid bedreigen of hct 
milieu aantasten. Omdat het hicr om or
ganismen met volstrekt nieuwe 
eigenschappen gaat. kan het enige tijd 
duren voordat een bestrijdingsmiddel 
wordt gevonden. In de jaren zevcntig zijn 
over deze kwestie verhitte discussies ge
voerd. Deze hebben overigens uitgewe
zen dat de risico's tot op heden wellijken 
mee te vallen. Maar wie kan voorspellen 
wat in de toekomst wellicht bij toeval kan 
gebeuren? Een ongeluk zit immers in een 
klein hoekje! 
Daarom zijn er in vele Ianden strenge 
veiligheidsmaatregelen getroffen, vooral 
voor sterk risicodragend onderzoek. Die 
in Nederland behoren tot de strengste ter 
wereld. Toch dienen we ons te realiseren 
dat het hier slechts om een relatieve be
veiliging gaat. In een brochure van de 
Wereldraad van Kerken over deze pro
blematiek wordt terecht gewezen op de 
niet denkbeeldige mogelijkheid dat com
merciele ondernemingen, die zich op het 
terrein van de genetische technologic be
we gen. vertrekken naar Ianden waar 
geen of weinig richtlijnen bestaan, bij 
voorbeeld ontwikkelingslanden. 1

) Daar
naast is er natuurlijk het risico dat men 
opzettelijk gaat proberen kwaadaardigc 
micro-organismen te produceren voor 

:\) Manipulatin!i Li(e. Ethical Issues in Genetic Enfiineerinfi. World Council of Churches. Geneva 191'2. pp. 
16f. 
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biochemische oorlogvoering of voor ter
roristische doeleinden. 

Hoezeer dit alles ook de aandacht waard 
is en blijft, in dit artikel wil ik liever 
achter de problematiek van de plus- en 
minpunten van de verschillende concrete 
toepassingen van de recombinant-DNA
technologie teruggaan tot wat mijns in
ziens de kern van de zaak is: wij zijn in 
staat- zij het nu nog op bescheiden 
schaal- veranderingen aan te brengen in 
de genetische code van organismen, ver
anderingen dus die erfelijk zijn. Als we 
ons proberen in te denken wat de gevol
gen daarvan zouden kunnen zijn. dan 
komen we uit bij een verwachtingspa
troon. dat science-fiction-achtig aandoet: 
- het zal in toenemende mate mogelijk 

worden de kwaliteit van het nageslacht 
van planten. dieren en mensen te bepa
len ( eugenetiek): 

- het zal zodoende mogelijk worden de 
evolutie min of meer door mensenhan
den te manipuleren: 

- doordat de soortbarrieres kunstmatig 
kunnen worden doorbroken. zal het 
mogelijk worden- misschien bij toeval 
-om nieuwe levensvormen te creeren 
( chimeren): 

- door het zgn. kloneren (genetisch du
pliceren) wordt het mogelijk grote 
aantallen identieke individuen te pro
duceren ( zodat de individualiteit ver
vaagt). ook van de mens: 

- in het verlengde hiervan. en eveneens 
door de recombinant-DNA-techniek 
te combineren met in-vitro-fertilisatie 
(zeg maar het maken van reageerbuis
babies). doemt de mogelijkheid op tot 
experimenteren met betrekking tot 
eigenschappen. karakter en persoon
lijkheid van de mens. 

Vee! van wat hier geopperd wordt is nu 
nog niet mogelijk en sommige dingen 
zullen wellicht nooit realiteit worden. 
omdat de technische problemen onover-
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komelijk zijn. Toch liggen 'science-ficti
on· en 'science' hier dichter bij elkaar dan 
menigeen denkt. In elk geval beweegt het 
onderzoek zich in de boven geschetste 
richting. In de richting dus van het krij
gen van meer grip op voortplanting en 
eigenschappen van organismen. En de 
mens is ook een organisme! 
Er wordt in wetenschappelijke kringen 
vaak gesproken van 'grensverleggend on
derzoek'. maar wat hier gebeurt is meer: 
het erfelijkheidsonderzoek van de laatste 
deccenia en de technologic die daarop 
stoelt betekenen een doorbraak in de 
genetica, waarvan de gevolgen niet of 
nauwelijks zijn te overzien. De mogelijk
heid van het doorbreken van natuurlijke 
grenzen van organismen vraagt om bezin
ning: Waar zijn we mee bezig'? Is dat wel 
geoorloofd? Wat willen weer wei en wat 
willen weer niet mee? En welke criteria 
leggen we aan om dat uit te maken? 
Als bijdrage aan zo'n bezinping zou ik de 
volgende overwegingen willen aanreiken, 
waarbij ik zal proberen me zo kort moge
lijk uit te drukken. in de hoop dat zulks 
niet ten koste van de duidelijkheid gaat. 

1) Ik begin met een opmerking van theo
logische aard. en wei om de volgende 
reden. Onder christenen kan men als re
actie op de hier geschetste ontwikkelin
gen wel horen. dat het de mens niet past 
om als het ware op de stoel van God de 
Schepper te gaan zitten. ten einde alma
nipulerend de natuurlijke grenzen van de 
geschapen werkelijkheid te doorbreken. 
Voorzover genetische manipulatie tegen
natuurlijk is, is ze ongeoorloofd. 
Deze reactie is in principe te vergelijken 
met bijvoorbeeld het afwijzen van de pil 
en van kunstmatige inseminatie. omdat 
deze tegennatuurlijk zijn. De vragen die 
hier liggen zijn ingewikkeld en delicaat 
en vereisen een diepgaander behandeling 
dan op deze plaats mogelijk is. Ik wil 
slechts de opmerking maken dat ik deze 
reactie onjuist acht. omdat ze berust op 
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een vooronderstelling die niet klopt (nog 
afgezien van het feit dat de mens sinds 
mensenheugenis bezig is de natuur naar 
zijn hand te zetten). De vooronderstel
ling is dat de natuur( -lijke gang van za
ken) een weerspiegeling is van wat God 
ons gebiedt of van ons wil. Oat nu is in 
het Iicht van de bijbel niet houdbaar. 
Daar heeft de natuur eeri wat dubbelzin
nige positie. Enerzijds is ze inderdaad 
een schepping van God. waarvan gezegd 
wordt' ...... en zie, het was zeer goed ·. 
maar anderzijds deelt de natuur in het 
mysterie van het kwaad en kan een be
dreiging voor de mens vormen. Juist door 
deze dubbelzinnigheid kan ze niet zonder 
meer leidraad voor ons handelen zijn. 
Daar wil ik nog een andere overweging 
aan vast koppelen: de mens is volgens de 
bijbel geschapen als 'beeld van God' en 
als zodanig wordt hem het beheer over de 
schepping toevertrouwd. Ook dat is trou
wens een gegeven dat tot misverstanden 
aanleiding kan geven. Het betekent in 
elk geval niet een vrijbrief tot een 
nietsontziende usurpatie en uitbuiting 
van de natuur. lntegendeel. het betekent 
veeleer dat de mens wordt opgeroepen 
tot een verantwoord beheer. tot een rent
meesterschap in de lijn van God de Heer. 
die van zijn schepping iets maken wil 
waarin het Ieven waard is om geleefd te 
worden. Als 'beeld van God' mag de 
mens best creatief zijn. ook als dat zou 
betekenen dat bepaalde natuurlijke gren
zen doorbroken worden. mits deze creati
viteit maar heilzaam is. dus geschiedt in 
de geest van Gods heilzame creativiteit. 
Als wij dit 'beeldende' bijbelse taalge
bruik proberen te Iaten Ianden in de on
derhavige problematiek, lijkt de conclu
sie voor de hand te liggen dat tegen de 
genetische technologic als zodanig geen 
bezwaar gemaakt behoeft te worden. 
doch dat het hier (evenals bij zoveel an
dere dingen) gaat om de vraag hoe en 
waarom er gebruik van wordt gemaakt. 

4) Manipulating Life, pp. !SfL 26. 
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2) Oat laatste is dan ook de reden. waar
om de prohlematiek in ccn tijdschrift als 
Christen Democratische V crkenningcn 
aan de orde wordt gcsteld. Gcnetische 
manipulatie is een wetenschappelijk en 
ecn technisch probleem. maar gezicn de 
toepassingsmogclijkheden is het tcgelijk 
een ethisch. maatschappelijk en politick 
prohleem. Wat in de genctica aan de 
hand is hceft conscquenties voor mens en 
samenleving. ja cigenlijk voor de hcle 
hiosfeer. Het ligt daarom voor de hand 
dat de samenleving kritisch meekijkt 
over de schouders van de wetenschap
pers. de technici en de industrielen naar 
wat ze aan het doen zijn. 
De Wcreldraad van Kcrken pleit cr in dit 
verband (en elders) dan ook voor om 
'mechanisms of participation· in het Ieven 
te roepen. opdat aile betrokkenen- we
tenschap. industrie en samenleving- hun 
inhreng hehhen in hct te voeren heleid 4

). 

Voor dat pleidooi worden twee argumcn
ten aangevoerd. een ethisch en een prag
matisch. Als ethisch argument fungeert 
'the fundamental human right of people 
to he involved in decisions affecting their 
wellbeing·. Het tweede argument. dat ik 
'pragmatisch · noemde stelt dat inhreng 
van alle betrokkencn. met name van hen 
die het meestc risico !open. niet aileen 
bijdraagt tot de verbreding van kennis en 
ervaring maar tevens uiteindelijk de ef
fectiviteit van het te voeren helcid ten 
goede komt. 
Ik zou dit pleidooi van de Wereldraad 
van Kerken van harte willen onderschrij
ven. De politieke vraag wordt dan hoe in · 
Nederland zulke 'mechanisms of partici
pation· gestaltc zouden kunnen krijgen. 
Met het oog hierop zijn enkele interes
sante aanzettcn vermcldenswaard: De 
Commissie. in llJ74 door de Koninklijke 
Nederlandse Academic van Wetenschap
pen ingesteld. belast met het toezicht op 
genetische manipulatie. de in Jl)7l) door 
de Minister ingestelde Commissie ad hoc 
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recombinant-DNA-werkzaamheden en 
de in 1981 ingestelde zgn. 'Brede DNA 
Commissie ·. die in 1983 haar eindrapport 
heeft uitgebracht. Deze aanzetten zou
den heel goed kunnen worden opgepakt 
en omgevormd tot een meer permanente 
structuur. waarin de hier bedoelde parti
cipatie tot haar recht kan komen. 
Het gaat er daarbij niet om het onder
zoek en de toepassing ervan te frustreren. 
maar veeleer om een kritische begelei
ding ervan en een adequate beleidsadvi
sering. Mij staat voor ogen een structuur 
waarbij je zou kunnen spreken van een 
maatschappelijk 'informed consent' voor 
genetische technologic. De term 'infor
med consent' is de laatste jaren nogal 'in' 
binnen de medische wereld. Ze houdt 
verband met de behandeling van pa
ticnten. vooral als deze ingrijpend is en 
riskant. en het doen van experimenten 
op/met mensen. Een dergelijke behande
ling/experiment mag slechts plaats vinden 
als het 'lijdend voorwerp' op basis van 
relevante informatie daarvoor toestem
ming geeft. Welnu. zoiets zou niet aileen 
in de individuele verhouding van arts/ 
onderzoekcr- patient gestalte moeten 
krijgen. maar ook maatschappelijk en 
wei als het gaat om maatschappelijk rele
vante technologieen. zoals de genetischc 
technologic is. 
Maar hoezeer wij er ook naar moeten 
streven om in Nederland de participatie 
tot haar recht te Iaten komen, wij mogen 
niet uit het oog verliczen dat we bij de 
genetische technologic te maken hebben 
met ontwikkclingen op wereldschaal. 
Daarom is tevens van groat belang dat de 
Nederlandse regering initiatieven neemt 
dan wei steunt om op dit gebied tot inter
nationale afspraken te komen. 

3) Op de achtergrond speelt de vraag 
naar de zin en doelstelling van ( toege
past) wetenschappelijk onderzoek en 
technologic steeds mee. Er is al op gewc
zen dat niet elke ontwikkeling per defini-
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tie een ontwikkeling ten goede is. Het 
Griekse woord voor 'zondigen' is: hamar
tanein. dat is 'mis schieten'. 'het doe! 
missen'. Maar wat is hier doe!? Mag alles 
wat kan? Welke prioriteiten worden ge
steld en waarom? Wat doe je met de 
onderzoeksresultaten? Hoe vrij is de vrij
heid van wetenschapsbeoefening? Wat is 
de ethiek van de technocraten? En van 
de industrielen? Om wat voor belangen 
gaat het hier en hoe weeg je die tegen 
elkaar af? 
Het is verleidelijk deze vragen te be
schouwen als voer voor filosofen en theo
logen. Op zich is daar niets tegen, mits 
we maar niet denken dat ze daarmee 
marginaal zijn geworden en dus niet rele
vant voor de nuchtere praktijk van alle
dag. Het tegendeel is het geval. Ook a! 
gaat het niet om strikt wetenschappelijke 
of technische kwesties maar om filosofi
sche en/of levensbeschouwelijke, waar
over in een pluriforme samenleving als de 
onze misschien wei nooit algehele over
eenstemming valt te bereiken, toch 
dienen we ons te realiseren dat al ons 
handelen geschiedt vanuit een (veelal on
bewuste) beantwoording van de zoeven 
gestelde vragen, althans van sommige er
van. Daarom is het goed ze zo nu en dan 
eens bewust te stellen. 
Nu lijkt het verstandig, om zweverigheid 
te voorkomen, deze vragen niet in het 
algemeen te stellen. maar te koppelen 
aan concrete praktijkgevallen. Om een 
voorbeeld te noemen: Is het toegestaan 
te experimenteren met recombinant
DNA-technieken op bevruchte menselij
ke eicellen? Een dergelijke werkwijze 
bestaat ook, voorzover ik kan nagaan, in 
de Commissies Medische Ethiek die in 
sommige ziekenhuizen zijn (worden) in
gesteld. Ook daar wordt meestal gewerkt 
aan de hand van casussen of onderzoeks
protocollen. 
Het gevaar van deze benaderingswijze is 
evenwel dat we blijven in de steer van ad 
hoc beslissingen. Als het gaat om het 
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maken van beleid, dus zeker in de poli
tick, valt aan generalisatie niet te ontko
men. Vandaar de vraag: Wat is de zin en 
het doe! van toegepast wetenschappelijk 
onderzoek in het algemeen en van de 
genetische technologic in het bijzonder'? 
Ik zou willen voorstellen deze vraag te 
beantwoorden met het adagium van de 
ethicus Paul Lehmann: 'To make and to 
keep human life human':;). Oak het bij
bels gelnspireerde be grip 'rentmeester
schap'' een van de sleutelwoorden uit het 
Program van Uitgangspunten van het 
CDA is in dit verband zeer relevant, 
vooral met het oog op de milieuproble
matiek. 
Niet dat hiermee opeens alles duidelijk 
is. Het gaat eigenlijk om het aangeven 
van een context, waarbinnen het onder
zoek en de toepassing ervan dient plaats 
te vinden. Of. zo men wiL om een basis
motivatie van de onderzoeker en de tech
nicus. In het verlengde daarvan blijven 
nog genoeg vragen over, zoals: Wat ver
sta je onder 'human"? Wat is 'Ieven"? Wat 
'gezondheid'? Wat 'menselijke identi
teit'? Wat is essentieel voor het mens
zijn? Wat onopgeefbaar? Welk onder
zoek dient gestimuleerd te worden, welk 
verboden? Hoe besteden we de gemeen-
schapsgelden? En zo meer ..... . 

4) Zonder de pretentie te hebben al deze 
vragen hier te kunnen beantwoorden, 
toch een paar vuistregels. lk begin met 
een paar opmerkingen uit het vooraf
gaande te herhalen. 
- Grondmotief van de genetische tech-

nologic dient te zijn ' ...... to make and 
to keep human life human'. 

- Grondrecht van ieder mens is: betrok
ken te mogen worden bij besluitvor
ming die het menselijk welzijn betreft. 

- Nationaal en internationaal dienen 

structuren in het Ieven geroepen te 
worden, waarin deze betrokkenheid 
gestalte kan krijgen 
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- Voorzover dat nog niet is gebeurd, 
dienen de regels voor genetisch onder
zoek en technologic te worden uitge
breid met regels voor onderzoek waar
bij menselijk 'materiaal' gebruikt 
wordt. 

Met het oog op deze laatste opmerking 
zou ik op deze plaats nog eens het belang 
van de ·recommendations' van de Ver
klaring van Helsinki ( 1964: herziene ver
sie 1975) betreffende 'biomedical re
search involving human subjects' willen 
onderstrepen. Het zou natuurlijk te ver 
gaan al deze aanbevelingen hier in exten
so weer te geven. Toch zou ik voor twee 
ervan een uitzondering willen maken, 
een uit de 'basic principles' en een uit het 
hoofdstuk over niet-klinisch biomedisch 
onderzoekh): 

- The research protocol should always 
contain a statement of the ethical con-
siderations involved ..... . 

- In research on man, the interest of 
science and society should never take 
precedence over considerations related 
to the wellbeing of the subject. 

Ik zou aan een en ander nog het volgende 
willen toevoegen: 

- Wetenschappers en technici zijn ver
antwoording verschuldigd aan de sa
menleving, zeker bij toepassing van ge
netische technologic. 

- Er dient gewaakt te worden tegen wat 
ik zou willen noemen 'biochemisch re
ductionisme'. Leven, dus zeker oak 
menselijk Ieven is meer dan een 
klomp( -je) cellen. Menselijke levens
vormen vragen om een zorgvuldige en 

5) PaulL. Lehmann, Ethics in a Christian Context. London 1 \l6.\. p. 14. 
6) Geciteercl uit Duncan/Dunstan/Welbourn eels .. Diuionarr o(,Hcdical Ethics. Re\ ised and Enlarged 

Edition, London19Rl. s.v. ·oeclarations·. 
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VOLKSGEZONDHEID 

respectvolle behandeling1
). 

- Het doe! heiligt niet de middelen. al
thans niet zonder meer. Bovendien 
dient de waarde van het doe! afgewo
gen te worden tegen andere waarden. 
alsmede tegen schadelijke neveneffec
ten. Zo zou. om een voorbeeld te noe
mens). de toepassing van genetische 
technologic om de voedselproduktie in 
de derde wereld te vergroten (posi
tief!) als neveneffect kunnen hebben 
dat kleine boeren in de ontwikkelings
landen hun grand verliezen aan de eli
te. die in staat is de hoge financierings
kosten op te brengen ( negatief!). 

- In de opleiding van wetenschappe-rs en 
technici dient meer aandacht gegeven 
te worden aan de ethische en maat
schappelijke aspecten van research en 
techniek. Het blijkt in de praktijk bij
zonder moeilijk deze 'zachte· vakken in 
het onderwijscurriculum te krijgen. De 
samenleving zit dringend om vakmen
sen verlegen. maar niet om vakidioten. 

- Anderzijds mag van ethici en sociale 
wetenschappers worden gevraagd dat 
zij zich niet aileen met theorievorming 
en methodevragen bezighouden. doch 
tevens present zijn bij de ·growing ed
ges' van wetenschap en techniek en bij 
de concrete problemen die in de sa
menleving rijzen. 

- Hoewel het nuttig rendement ervan 
moeilijk te berekenen valt in een tijd 
waarin de economic de 'koningin der 
wetenschappen' lijkt te zijn geworden. 
is bezinning op wat we aan het doen 
zijn broodnodig. Deze zal interdiscipli
nair moeten zijn. 

- Stimulering van instanties in onze sa
menleving waarbinnen een dergelijke 
bezinning plaats vindt (of zou kunnen 
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vinden) is gewenst. In universitair ver
band zou gedacht kunnen worden aan 
leergangen 'wetenschap en samenle
ving'. terwijl met name de theologische 
faculteiten en centrale interfaculteiten 
op hun verantwoordelijkheid in deze 
dienen te worden aangesproken. Ook 
valt hier te den ken aan het Multidisci
plinair Centrum voor Kerk en Samen
leving (MCKS), aan 'Atomium' (een 
werkgroep ter bestudering van vragen 
betreffende geloof en wetenschap). en 
aan het project 'Science-education and 
Ethics' van de Wereldraad van Kerken 
in samenwerking met de Vrije Univer
siteit te Amsterdam. om maar enkele 
voorbeelden te noemen. 

Met deze ·vuistregels' zou ik dit artikel 
willen besluiten. in de hoop dat het be
antwoordt aan de bedoeling ervan: een 
aanzct te geven tot een discussie over 
genetischc technologic in dit tijdschrift. 
Bij wijze van conclusie zou ik willen stel
len: de recombinant-DNA-technologic 
betekent een doorbraak in de genetica. 
die totaal nieuwe perspectieven heeft ge
opend. Als zodanig is zij een fascineren
de zaak. waarvan. naar het zich laat aan
zien. vee! goeds verwacht mag worden. 
Ik zie dan ook geen reden er afwijzend 
tegenovcr te staan. zeker niet a priori. 
maar. omdat misbruik van deze technolo
gic zich heel wellaat denken. zijn waak
zaamheid. bezonnenheid en betrokken
heid van de zijde van de samenleving 
nodig. 'to make and to keep human life 
human'. 

7) Deze laatstc opmerkmg is ontleend aan de "Deliberations. Conclusions· etc. van het Amerikaanse 
Report on Research on the Fetus van The National Commission for the Protection of Human Subjects of 
Biomedical and Behavioral Research. gepubliceerd in 1975. waar o.m. wordt aanbcvolen dat · ...... moral 
concern should extend to all who share human genetic heritage.. · 

8) Het voorbccld is genomen uit hct Minderheidsadvies (van dr. J. Jclsma) dat is toegevoegd a an hct in 
noot I genoemdc Rapport van de Brede DNA Commissie. Men lcze biz. 128. 

CHRISTEN DEMOCRA TISCHE VERKENNINGEN 4.S4 


