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door prof. dr. P. van Om]n 

Dr. P. van Duijn is hoogleraar in de histochemic aan 
de medische faculteit van de Leidse Universiteit. Hij 
was vice-voorzitter van de commissie die advies 
uitbracht over de maatschappelijke en ethische 
as pecten van recombinant-DNA -onderzoek ( 1983). 

De recombinant-DNA-discussie 
Motto: de Heer heeft vuur en water voor U neergezet: gij kunt uw hand wtstrekKen naar 

wat ge verkiest (Jezus Sirach 15, v. 16.) 

De internationale publieke discussie over recombinant-DNA is begonnen in 1973. In 
dat jaar schreven enkele Amerikaanse biowetenschappers een open brief aan hct 
internationale vakblad Science. Hierin wezen ze op mogelijke gevolgen die dit soort 
onderzoek zou kunnen hebben voor de gezondheid van de onderzoeker. A Is gevolg 
van deze actie stelde een commissie van de Amerikaanse Academic van 
Wetenschappen voor, om een bepaald soort recombinant-DNA-experimenten. 
namelijk die waarbij zou worden geprobeerd het DNA van ziekteverwekkendc 
virussen te recombineren, voorlopig niet uit te voeren. Dit voorstel kreeg grote 
publiciteit. Het leidde in 1975 tot een internationale conferentie van 
biowetenschappers tezamen met enkele juristen en beleidsambtenaren. Op die 
conferentie werd besloten het recombinant-DNA-onderzoek wei door te zetten zij 
het. op vrijwillige basis, onder zekere restricties. 

Yanaf die tijd kan men spreken van het 
recombinant-DNA-debat. Het kreeg in 
de internationale pers en in allerlei be
stuursorganen vee! aandacht. Ook in Ne
derland werden commissies in het Ieven 
geroepen om het recombinant-DNA-on
derzoek te begeleiden. In 1981 stelde de 
regering een commissie in om te advise
ren over de maatschappelijke en ethische 
aspecten van recombinant-DNA-onder
zoek en mogelijke toepassingen ervan. 
Deze commissie, vanwege haar gevari-

eerde samenstelling ook wei Brede 
DNA Commissie' genoemd, bracht in au
gustus 1983 haar eindrapport uit. In dit 
rapport werd de historic en de huidige 
stand van zaken en de te verwachten 
ontwikkelingen op dit wetenschapsge
bied geschetst. Ook werden enkele aan
bevelingen gedaan over de mate waarin 
het onderzoek in de toekomst geregu
leerd zou moeten worden 1

). 

Tijdens de werkzaamheden van deze 
commissie luwde zowel de internationale 

I) Recombinant-DNA, eindrapport van de commissie ter bestudering van de maatschappelijke en ethische 
aspekten van de werkzaamheden met erfelijkheidsmateriaal. Staatsuitgcvcrij. 's Gravenhage. 19X3. 
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als nationale aandacht voor de mogelijke 
gezondheidsrisico's sterk. De overgrote 
meerderheid van de deskundigen bleek 
er in toenemende mate van overtuigd dat 
de aanvankelijk veronderstelde gezond
heids- en milieurisico's, zo a! niet geheel 
afwezig, sterk overtrokken waren. Bo
vendien bleek dat er tot op heden geen 
enkel geval is gerapporteerd waarbij een 
onderzoeker enige gezondheidsschade 
opliep als gevolg van het uitvoeren van 
dit type onderzoek. Dit ondanks het feit 
dat sinds 1975 door duizenden onderzoe
kers overal ter wereld zeer vele DNA
recombinatie-experimenten zijn uitge
voerd. Ook van enige schadelijke invloed 
op het milieu is tot nu toe niets gebleken. 
Alvorens op de discussie van de laatste 
tien jaar in te gaan, is het voor een goed 
begrip van de verschillende aspecten van 
het DNA-onderzoek van belang iets van 
de voorgeschiedenis te schetsen. Die ge
schiedenis gaat terug tot in de vorige 
eeuw. 

Voorgeschiedenis 
Dat in levende organismen een stof, het 
desoxyribonucleinezuur (DNA staat voor 
DeoxyNucleic Acid) aanwezig is, kwam 
in 1870 aan het Iicht door het werk van de 
Zwitserse chemicus Friedrich Miescher. 
Miescher ontdekte deze fosforrijke stof 
voor het eerst in de kernen van dode 
witte bloedcellen die hij verkreeg uit het 
pus van weggegooide hospitaalverban
den. Dit was, gezien de stand van de 
toenmalige medische wetenschap, een 
destijds rijkelijk voorhanden bron. Hij 
noemde de stof kernzuur oftewel nuclei
nezuur, maar had geen idee over de tunc
tie van deze stof in de levensprocessen. 
Deze ontdekking van het DNA baarde 
weinig opzien. Eerst tegen het eind van 
zijn Ieven kreeg Miescher erkenning voor 
zijn werk, overigens niet vanwege zijn 
DNA-onderzoek (toen als een volstrekt 
oninteressante stof beschouwd), maar 
vanwege zijn aanbevelingen aan de Zwit-
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serse regering het voedsel in gevangenis
sen te verbeteren. De sterfte onder ge
vangenen was hoog als gevolg van wat we 
nu als vitaminetekorten beschouwen. 
Na Mieschers onderzoek bleef DNA 
Ianger dan een halve eeuw niet meer dan 
een van de vele stoffen waaruit levende 
organismen bestaan. Wat dit 'kernzuur' 
voor functie had, bleef volstrekt onduide
lijk. Dat DNA iets met erfelijkheid te 
maken had, kwam eerst in 1944 aan het 
Iicht door proeven van de Amerikaanse 
bacterioloog Avery. Het gelukte deze on
derzoeker DNA, dat men als substantie 
kan isoleren uit een bepaalde bacte
riestam, over te dragen naar een andere 
bacteriestam, overigens op een nog onge
ordende wijze. Als gevolg van deze 
overdracht veranderde de ontvangende 
bacterie in een van zijn erfelijke 
eigenschappen. 
De volgende mijlpaal, in wat in feite een 
doorlopend verhaal is, was de ophelde
ring van de structuur van het DNA. Deze 
bleek wonderwel te passen bij het door
geven van erfelijke eigenschappen aan 
het nageslacht, of het nu een bacterie, 
een plant, een dier of een mens betreft. 
In 1953 publiceerden de Engelsman 
Crick en de Amerikaan Watson hun dub
bel-helix structuurmodel van DNA-mole
culen. Dit was een ontdekking van uit
zonderlijk grote betekenis voor de biolo
gie. Spoedig werd duidelijk dat de weg 
nu open lag om de moleculaire machine
rie van levende cellen en de wijze waarop 
cellen zich vermenigvuldigen tot op hun 
moleculaire fundamenten te doorgron
den. Er volgde dan ook een, nog steeds 
wassende, stroom van publikaties en con
gressen over wat men de moleculaire bio
logie ging noemen. 
Een volgende belangrijke fase was de 
ontdekking van de zogenaamde restric
tie-enzymen. Die worden zo genoemd 
omdat ze in de natuur een restrictie op
leggen aan het binnendringen van 
vreemd DNA in niet soortverwante bac-
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terien. 
In het laboratorium bleken deze, uit bac
terien te isoleren, stoffen in staat de lange 
DNA-ketens op specifieke plaatsen door 
te kunnen knippen. Door de aan de 
structuur van het DNA inherente krach
ten en met behulp van andere enzymen 
bleek het mogelijk verschillende stukken 
dubbelstrengige DNA-moleculen weer in 
en uit elkaar te 'twijnen' (splicing). Bac
terien konden zo gebruikt worden om er 
stukken DNA van mens, dier, plant of 
virus in te Iaten vermenigvuldigen. Om
dat het ingebouwde stukje DNA weer 
betrekkelijk gemakkelijk uit de bacterien 
te isoleren was, konden de onderzoekers 
nu grote hoeveelheden van een specifiek 
onderdeel van de erfelijkheidsmaterie in 
handen krijgen. 
Tegelijkertijd leidde deze vondst tot de 
mogelijkheid om bacterien en schimmels 
in hun DNA en dus in hun erfelijke 
eigenschappen zo te veranderen, dat ze 
stoffen gingen produceren die ze van na
ture niet kunnen maken. Omdat bacte
rien zich snel vermenigvuldigen, konden 
daardoor betrekkelijk snel relatief grote 
hoeveelheden fundamentele bouwstenen 
of uitscheidingsprodukten van levende 
cellen, door bacterie- of schimmelcultu
res worden geproduceerd. Daarmee was 
de recombinant-DNA-technologie ge
boren. 
Tot aan dit moment speelde dit alles zich 
af in de sfeer van het fundamentele on
derzoek. Het ging om het weten om te 
weten. Toen er eenmaal uitzicht op was 
dat men stoffen zoals insuline ( tegen sui
kerziekte) of vaccins (voor het opwekken 
van antistoffen tegen infectieziekten) op 
grate schaal door bacterien zou kunnen 
Iaten maken, kreeg uiteraard ook de in
dustrie belangstelling. Perspectieven 
openden zich niet aileen voor de farma
ceutische industrie, maar ook voor de 
landbouw en veeteelt, voor de voedsel
en genotmiddelenindustrie en voor deaf
valverwerking. 
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Ongeveer tegelijkertijd deed zich in de 
sfeer van het fundamentele onderzoek 
een ontwikkeling voor, die sterk de pu
blieke belangstelling trok en voor het 
eerst DNA-onderzoek tot krantennieuws 
maakte. 
DNA komt niet aileen in bacterien voor, 
maar het is ook het hoofdbestanddeel 
van sommige moleculair gesproken be
trekkelijk eenvoudig gestructureerde 
deeltjes, de virussen. Virusdeeltjes kun
nen zich evenals cellen vermenigvuldi
gen, maar kunnen dit aileen doen door 
levende cellen voor hun vermenigvuldi
ging in te schakelen. Recombinant
DNA-onderzoek met virussen was dus 
een voor de hand liggend thema om heel 
basaal onderzoek te beginnen over wat 
DNA in de eel precies doet. Virussen 
multipliceren hun DNA op analoge wijze 
als de verhoudingsgewijs vee! complexe
re bacterien en cellen van hogere orga
nismen. 
Sommige virusdeeltjes, mits in voldoende 
dosis ingespoten bij dieren. doen bij be
paalde diersoorten een kankergezwel 
ontstaan. Yoor de onderzoeker werd dui
delijk dat onderzoek naar de rol van het 
DNA van zo'n virus bij dit proces het 
inzicht in het ontstaan van kanker ook bij 
de mens zou kunnen vergroten. 
Yandaar dat de Amerikaanse biochemi
cus Berg in het begin van de zeventiger 
jaren op de gedachte kwam het DNA van 
zo'n kankerverwekkend virus in bacte
rien te gaan inbouwen en te gaan verme
nigvuldigen om het zo in al z'n details te 
kunnen bestuderen. Dit in de hoop (die 
in het Iicht van het recente onderzoek, 
o.a. van Nederlandse onderzoeksgroe
pen in Rotterdam en Leiden gerechtvaar
digd is gebleken) die stukjes DNA te 
ontdekken die een normale eel tot een 
kankercel maken. 
Bij de bespreking van dit onderzoeks
voorstel op een congres werd de gedachte 
geopperd dat zo'n experiment misschien 
niet zonder gevaar zou kunnen ziin voor 
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de onderzoekers. Als een stukje DNA uit 
een bij dieren kankerverwekkcnd virus in 
het DNA van een bacterie wordt overge
zet, zou deze veranderde bacterie moge
lijk via de darmen in het bloed van de 
onderzoeker terecht kunnen komen. 
Daar zouden deze bacterien hun DNA 
kunnen loslaten, dat dan misschien nor
male menselijke cellen tot kankcrcellen 
zou kunnen maken. Als die kankercellen 
in het lichaam zouden overleven zouden 
ze misschien het begin van een kankerge
zwel kunnen worden. Na de conferentie 
schreef Berg met enkele anderen een 
open brief aan het Amerikaanse natuur
wetenschappelijke tijdschrift Science, 
met het voorstel proeven met recombi
nant-DNA van ziekteverwekkende virus
sen uit te stellen tot over deze vraag meer 
duidelijkheid was ontstaan. 

Het recombinant-DNA debat 
Als gevolg van deze open brief werd in 
1975 in Asilomllr deal eerder genoemde 
conferentie gehouden waaraan behalve 
biochemici enkele bacteriologen, virolo
gen, juristen en gezondheidsambtenaren 
deelnamen. Deze conferentie kreeg we
reldwijde publiciteit. De meerderheid 
van de op de conferentie aanwezigen, 
mogelijk onder invloed van de discussies 
over de toepassing van kernenergie, was 
van mening dater bij sommige experi
menten een potentieel gezondheidsrisico 
zou kunnen zijn. Men vond wei dat het 
onderzoek, zelfs met ziekteverwckkende 
virussen kon doorgaan, mits allerlei 
maatregelen van biologische en fysische 
aard werden genomen. Dit om het in 
theorie denkbare gevaar van het ontstaan 
van kanker of andere levensbedreigende 
infecties bij de experimentatoren metre
combinant-DNA tegen te gaan. Een min
derheid overwegend bestaande uit virolo
gen, gesteund door de Nobelprijswinnaar 
Watson, betoogden dat zij dagelijks met 
ziekteverwekkende virussen werkten, dat 

ze zich daartegen heel goed wisten te 
beschermen en dat recombinant-DNA 
daaraan niets principieels zou veran
deren. 
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De conferentie en de daaropvolgende 
discussie in de media leidde niettemin tot 
het uitvaardigen door Amerikaanse ge
zondheidsautoriteiten van richtlijnen 
voor het verrichten van recombinant
DNA-onderzoek. Yele Ianden. waaron
dcr Nederland, stelden eveneens com
missies in, die richtlijnen voor DNA-re
combinant-onderzoek opstelden. Mole
culair-biologen en biochemici, nu teza
men met bacteriologen en virologen de
den onder de genoemde voorzorgen ver
volgens de nodige experimenten. Men 
kwam tot de overtuiging dat in de natuur 
hetproces van de DNA-recombinatie aan 
de lopende band plaatsvindt en dat een 
bacterie waarvan een zeer klein dee! van 
zijn DNA is veranderd, geen echt nieuwe 
soort is en bovendien als regel sterk ver
minderd levensvatbaar is. 
Voor her overgrote deei van de recombi
nant-DNA-onderzoekers was de kous 
hiermee af2

). Het werken met gevaarlijke 
en besmettelijke virussen, zoals al sinds 
jaar en dag in vele ziekenhuizen en labo
ratoria gebeurde. moest uiteraard met de 
nodige voorzorgen blijven gebeuren, 
maar het recombinant-DNA-onderzoek, 
ook met virus-DNA. kon doorgaan, zij 
het aanvankelijk nog met strikte voorzor
gen. Naarmate de tijd verstreek. het in
zicht in de materie groeide en er zich 
bovendien in de praktijk geen enkele 
aanwijzing voordeed van ook maar enige 
schade aan mens of milieu door recombi
nant-DNA-onderzoek, werden de richt
lijnen versoepeld. Mede als gevolg van 
de grote aandacht in Nederlandse media 
voor het recombinant-DNA-onderzoek 
heeft de Nederlandse overheid zich zeer 
terughoudend opgesteld en volgde ze de 
Amerikaanse richtlijnen steeds op veilige 
afst<~nd. De Nederlandse richtlijnen heb-

2) B.D. Darres.AlongtheroadtoAsilomar. Naturc301, 543.1983. 
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ben daardoor steeds behoord tot de 
strengste ter wereld. In Ianden als Belgic 
en Frankrijk en de Ianden van het Oost
blok is er vrijwel geen discussie in de 
publieke sfeer geweest en heeft het on
derzoek vrijwel zonder beperking door
gang kunnen vinden. Nu in de VS en 
andere industrielanden de publieke voor
lichting eenmaal twijfel heeft gezaaid • 
over mogelijke risico's voor de gezond
heid en voor het milieu. blijft deze twijfel 
latent aanwezig en is deze ook nu nog 
niet geheel weggeebd. 
Inmiddels heeft de discussie zich ver
plaatst naar een bredere context dan het 
gezondheidsrisico van recombinant
DNA-onderzoek aileen. In de laatste tien 
jaar zijn er technieken ontwikkeld om 
levende cellen met elkaar samen te voe
gen en uit elkaar te halen en gaat onze 
kennis en daardoor de potentiele mani
puleerbaarheid van de moleculaire en 
cellulaire processen, met name de mole
culen die ons afweersysteem maakt, met 
sprongen vooruit. In dit kader ontwikkelt 
zich een onoverzienbaar aantal mogelijk
heden om DNA, en/of andere moleculen, 
en cellen op elkaar te Iaten inwerken. 
Deze ontwikkeling van wat men wei de 
'nieuwe biologic' noemt, biedt grote mo
gelijkheden ons inzicht in het functione
ren van cellen te vergroten en ook de 
mogelijkheid te experimenteren metal
lerlei onnatuurlijke combinaties van mo
leculen, cellen en celonderdelen. Deze 
nieuwe biologic zal naar te voorzien is op 
lange termijn leiden tot wat wellicht een 
biotechnologische revolutie genoemd 
kan worden. Als dit inderdaad het voor
uitzicht is, dan is het begrijpelijk dat men 
dit onderzoek en deze technologic niet 
meer ge"isoleerd kan bekijken. Bij de 
technologische toepassingen kunnen vrij
wel aile facetten van het menselijk sa
menleven aan de orde komen. Men stuit 
naast natuurwetenschappelijke en tech
nologische aspecten op filosofische, ethi
sche, economische, sociologische zowel 
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als politieke factoren. Wat het recombi
nant-DNA-debat echter soms zo on
vruchtbaar en frustrerend maakt, is dat 
men argumenten uit het ene en het ande
re veld zonder meer tegenover elkaar 
stelt. In het debat is de rol van de funda
mentele onderzoekers beperkt. Het gaat 
niet aan, ook a! deden ze de eerste ont
dekkingen, ze om die reden schuldig te 
verklaren aan alles wat in de maatschap
pij met deze kennis daarna gebeurt. Als 
men het de bat over de nieuwe biologic 
vergelijkt met een gerechtelijk proces, 
met het publiek als jury, zou men ze 
eerder de rol van getuigen moeten toebe
delen dan die van aangeklaagden of van 
verdedigers. In het volgende wordt ge
tracht enkele aspecten van het de bat aan 
de orde te stellen. 

Verschuivende probleemvelden 
Zoals wei meer voorkomt bij kwesties 
waarbij zulke basale factoren als levenso
vertuiging, maatschappijbeschouwing en 
niet te vergeten eigen gezondheid in het 
geding zijn, kenmerkt ook het DNA-de
bat zich door veelal a priori ingenomen 
posities. Om eigen gelijk te blijven hand
haven is het vrij gemakkelijk. a! naar het 
uitkomt, de argumentatie te verschuiven 
naar een ander vlak. Van bezwaren tegen 
fundamenteel recombinant-DNA-onder
zoek vanwege een mogelijk risico stapt 
men (vaak zonder dit expliciet te maken) 
over op de maatschappelijke problemen 
rond de nieuwe biotechnologie. Beducht
heid voor ongewenste biotechnologische 
ontwikkelingen concentreert zich vervol
gens op een nieuw probleemveld, name
lijk de toepassingen op menselijk DNA 
en de voortplantingscellen van de mens. 
Vandaar is het maar een kleine stap om 
de bezwaren tegen recombinant-DNA in 
een adem te noemen met visioenen van 
een Brave New World, waar mensen in 
reageerbuizen worden gekweekt en dic
tatoriaal geregeerd. In dat stadium is 
men rijp voor de gedachte: alle bioweten-
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scbappers de wereld uit, te beginnen in 
Nederland. 
Hiermee is niet gezegd dat aile genoemde 
ontwikkelingen niet ergens met elkaar 
verband bouden. Het debat wordt ecbter 
vrijwel onmogelijk als men bewust of 
onbewust deze probleemvelden niet wil 
onderscbeiden en over deze zaken discus
sieert alsof ze noodzakelijk uit elkaar 
moeten volgen en alsof ze aile morgen 
voor de deur staan. 
Dit soort generaliserende bescbouwingen 
waaraan vele mediamakers zicb bezondi
gen ontsieren ook in de academiscbe we
reid niet zelden bet debat. 

Gezondheidsrisico 
Sinds de brief van Berg beeft bet mogelij
ke gezondheidsrisico van recombinant
DNA-onderzoek voor de onderzoeker, 
en de mogelijke ongewenste gevolgen 
voor ons leefmilieu, vee! aandacbt gekre
gen. Vele factoren bebben daarbij een 
rol gespeeld. Een belangrijke oorzaak 
van de aanvankelijk alarmerende berich
ten lijkt mij dat men zicb al te gemakke
lijk beeft Iaten leiden door een analogie 
met bet debat over de kernenergie. 
Angst voor bet nieuwe is een bekend 
verscbijnsel. Ook de industriele revolutie 
met zijn stroom van ontdekkingen riep 
aanvankclijk weerstanden op. Niettemin 
zijn auto, vliegtuig, tv. etc. vrij snel aan
vaard. Toch kan men deze zaken in een 
bepaald opzicbt niet op een lijn stellen 
met kernenergie en DNA-onderzoek. 
Zowel bij de kernenergie als bij bet 
DNA-onderzoek bebben we te maken 
met ontwikkelingen die voor bet publiek 
vee! minder zicbtbaar zijn. Radioactieve 
straling is zelfs gebeel onzicbtbaar, ter
wijl wat zicb afspeelt in de laboratoria 
waar DNA-onderzoek plaatsvindt gro
tendeels onzichtbaar is. Die onzicbtbaar
beid leidt tot onzekerbeid en onzeker
beid gecombineerd met wantrouwen leidt 
tot angst die soms panische vormen aan-
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neemtl). 
Bij nadere beschouwing gaat de analogie 
tussen een gezondbeidsrisico door stra
lingsscbade en eenzelfde gevaar door re
combinant-DNA ecbter niet op. AI sinds 
bet begin van deze eeuw is bekend dat 
een boge dosis radioactieve straling ( er is 
altijd een basisniveau van natuurlijke 
straling) een aantoonbaar en soms ernstig 
effect beeft op Ieven de organismen. Re
combinant-DNA-onderzoek beeft tot op 
beden geen enkele besmetting of ziekte
geval tot gevolg gehad. Bovendien ver
klaren vrijwel aile deskundigen dat zulke 
gevaren momenteel redelijkerwijs ook 
niet voorzienbaar zijn. Tocb wordt bier
door een diep gewortelde angst voor een 
plotseling opdoemend gevaar niet gebeel 
weggenomen. De tegenvraag die dan ook 
in elk de bat en door vrijwel elke verslag
gever weer gesteld wordt: 'Er mag dan 
tot nu toe niets ernstigs gebeurd zijn, en 
de deskundigen voorzien dat ook niet, 
maar kunnen ze voor 100% uitsluiten dat 
er in de toekomst niet iets ernstigs zal 
gebeuren?'. Kaner bijvoorbeeld niet 
toch een omvangrijke epidemic uit
breken? 
Het verlangen naar absolute zekerbeid is 
wel begrijpelijk maar uiteraard in strijd 
met de realiteit van bet Ieven. Redelijke 
zekerbeid is bet beste wat bereikbaar is. 
Men mag een bepaalde groep, in dit geval 
de recombinant-DNA-onderzoekers en 
biotecbnologen, niet een eis opleggen die 
men aan geen enkele andere groep stelt. 
Dit zou tot recbtsongelijkheid leiden. 
Het is een goede zaak dat de ingenieurs 
van Rijkswaterstaat door dijkverzwaring 
bet risico van een dijkdoorbraak zo klein 
mogelijk bouden. Zou men de eis stellen 
'nooit meer een slacbtoffer van bet wa
ter', dan leidt dit tot absurde consequen
ties. 
Op de acbtergrond van de risico-proble
matiek speelt de vraag van de relatie 
tussen de persoonsethiek en de sociale 

3) P.B. Medawar, The DNA scare. fear and DNA. New York Review of Books 24. 243-249. October 1977. 
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ethiek. Vanuit de ethiek van de persoon 
kan men heel goed verdedigen dat zelfs 
maar een slachtoffer van het nieuwe re
combinant-DNA-onderzoek al te vee! 
zou zijn. Redeneert men vanuit sociaal
ethische premissen, met noties zoals het 
algemeen belang, dan is een dergelijke 
eis vee! minder verdedigbaar. In de onge
vallenstatistiek is het aantal slachtoffers, 
hoe ons gevoel zich oak daartegen verzet, 
mede bepalend voor ons oordeel over de 
ernst van het ongeval. Duizend doden bij 
een ramp ervaren weals erger dan tien. 
In tijden van oorlog treedt er zelfs in het 
ethisch beleven van de waarde van een 
mensenleven een soort sprongvariatie 
op. Miljoenen jonge onvervangbare 
unieke persoonlijkheden worden dan de 
dood ingejaagd, terwijl in vredestijd voor 
de redding van een mens kosten noch 
moeiten worden gespaard. We hebben 
kennelijk geen consistente integrate 
ethiek die ons Jeert waar het juiste even
wicht in de ethische balans tussen indivi
du en collectiviteit ligt4

). Gezien deze 
situatie is dan oak in het DNA-debat de 
weg vrij om enerzijds het ene mogelijke 
slachtoffer of anderzijds een zeker aan
vaardbaar risicopercentage, dat niet nul 
is, als argument te gebruiken. 
Een oneigenlijk gebruik van de gezond
heids- en milieurisico's maken vakvereni
gingen als ze deze risico's breed blijven 
uitmeten om het opzetten van nieuwe 
biotechnologische industriele processen 
op recombinant-DNA-basis te blokke
ren. Er is altijd wei een deskundige te 
vinden die de nadruk weet te leggen op 
nog opengebleven wetenschappelijke on
zekerheden, oak al deelt het overgrote 
deel van de onderzoekers zijn mening 
niet. Dit wordt in het debat gemakkelijk 
versimpeld tot 'de wetenschappers en 
technologen varen eigenlijk volledig in 
de mist'. De feitelijke situatie is steeds 
dater geen volledige zekerheid, maar 
ook geen volledige onzekerheid bestaat. 
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Nu het gezondheidsrisico voorlopig op de 
achtergrond is geraakt, heeft het recom
binant-DNA-debat zich verplaatst naar 
de biotechnologie. Yerwarrend is als men 
dezelfde term 'risico' gebruikt terwijl 
men in het ene geval het gezondheidsrisi
co bedoelt en in het andere geval het 
maatschappelijke risico, bijvoorbeeld in 
termen van werkloosheid of levenspeil. 
In Nederland zijn de industrie en de 
overheid zich bewust geworden dat zich 
in de biotechnologie belangrijke ontwik
kelingen voordoen, die uiteraard niet 
zonder risico zijn. Mogelijkheden dienen 
zich aan voor de produktie van nieuwe en 
goedkopere geneesmiddelen, van goed
kopere voedingsmiddelen en voor een 
betere aanpak van zowel het energie- als 
het afvalprobleem. Innovatie om de Ne
derlandse positie op de wereldmarkt te 
verbeteren is hier het slagwoord. In deze 
fase aangekomen wordt de problematiek 
niet meer beheerst door wat er in het 
fundamentele onderzoek gebeurt, maar 
wordt dit onderzoek opgenomen in een 
maatschappelijk proces dat men de we
tenschap-technologie-economie spiraal 
kan noemen. Deze drie in principe onaf
hankelijke activiteitsvelden beginnen el
kaar zo krachtig te stimuleren dat het 
moeilijk wordt aan te geven welk veld 
domineert en welke specifieke aandrijf
krachten in elk van die velden werken. 
De spiraal begint oak in Nederland zicht
baar te worden. Via innovatienota's en 
gerichte geldstromen worden oak de uni
versiteiten en hogescholen min of meer 
gedwongen hun wetenschapsbeleid op 
technologische toepassingen te richten. 
De naam van ZWO, de organisatie voor 
Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek, 
wordt veranderd in NWO, de Nederland
se organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek. Dit om aan te geven dat de 
doelstelling meer gericht gaat worden op 
toegepast onderzoek en dat uiteraard 
weer in het bredere kader van stimule-

4) P. van Uu!Jn.lntegrale ethiek, een verkenning. Wending 30, 567-582. 1976. 
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nng van de Nederlandse economie. 
Oat dit proces vrijwel zonder protest ver
loopt, komt omdat ook hier heel basale 
en op zichzelf nobele motieven een rol 
spelen. Het gezonde,lange en comforta
bele Ieven lokt. De arbeidsdrift moet be
vredigd worden. Wapenproduktie is no
dig om te voldoen aan een echte of ver
meende behoefte aan veiligheid, en 
schept tevens banen. In dit netwerk van 
belangen dat niet tot onze nationale gren
zen beperkt blijft. wordt nu ook het fun
damentele DNA-onderzoek ingespon
nen. De persoonlijke politieke verant
woordclijkheid van de onderzoeker voor 
water met zijn, op weten gericht, onder
zoek gaat gebeuren gaat hierbij verloren. 
Het proces is irreversibel. Miescher valt 
niet meer aan te spreken over de biotech
nologie. even min als Einstein over de 
atoombom. 

Sturen of bijsturen 
Niettemin is het legitiem en verstandig 
zich af te vragen in hoeverre binnen de 
Nederlandse samenleving de technologi
sche toepassingen van de wetenschap zo 
gestuurd kunnen worden dat ze althans 
zo weinig mogelijk onheil aanrichten. 
Oat ongeremde biotechnologie niet uit
sluitend een zegen behoeft te zijn is bui
ten kijf. Gesproken wordt over het op
zetten van onderzoekeffectrapportages 
(Technology Assessment). Te vaak 
wordt in globaliserende discussies over 
het probleem verondersteld dat dit soort 
afwegingen zich zouden afspelen in een 
situatie waarmee men een echte, dat wil 
zeggen vrije keuze heeft. De complexiteit 
en continu'iteit van water nationaal en 
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internationaal gaande is wordt zo mis
kend. Van sturen te spreken is een iilusJe, 
op zijn best is, zelfs voor de overheid, 
slechts een beperkte mate van bijsturen 
mogelijk:;). In de industriele sfeer zijn de 
mogelijkheden, vooral vanwege de inter
nationale concurrentie, nog geringer. De 
vakverenigingen zouden vanuit hun ideo
logie wei anders willen, maar ook hier 
geven economische en werkgelegen
heidsmotieven uiteindelijk veelal de 
doorslag. Ook de kerken doen pogingen 
vanuit hun evangelische opdracht de rich
ting van de nieuwe biotechnologieen te 
be'invloeden"). Zulkc oproepen lijken me 
heel belangrijk, mits aan zulke ideele 
voorstellen een prijskaartje wordt gehan
gen. niet aileen in geld, maar ook in 
termen van verlies van comfort. Het af
zien van allerlei aspecten van het goede 
Ieven. 
Als men ethische uitspraken niet kan of 
wil concretiseren in economische of poli
tieke maatregelen, ook als onze levens
stijl daarbij in het geding is, vormen dit 
soort discussies eerder een gevaar door
dat ze gaan fungeren als een alibi voor de 
ondertussen vrolijk voortmarcherende 
technologische ontwikkeling 7). Voorlo
pig is er weinig van te zien dat de christe
lijke ethos daadwerkelijk de culturele 
ontwikkeling meestuurt8

). Ook vanuit dit 
gezichtspunt komen we tot de conclusie 
dat de vee! gehoorde uitspraak: 'De mens 
is nu in een stadium van zijn ontwikke
ling gekomen, dat hij zijn eigen toekomst 
kan bepalen' meer een nate streven ide
aal dan een realiteit weergeeft. De maak
baarheid van onze samenleving is minder 
groat dan velen denken en sommigen 

5) P. van Duijn. Voordracht 'Maatschappelijke bcoordeling van wetenschappclijk onderzoek'. In: Serie 
achtergrondstudies van de Raad van Advies voor het wetenschapsbeleid, no. 6. Staatsdrukkerij 
's Gravenhage. 22-3R. 1982. 

6) Manipulating Lif'e, ethical issues in genetic engineering. World Council of Churches. 19R2. 
7) P. van Duijn. Natuurwetenschap. Theologie en Maatschappi;. Wending 33, 559-569. 1978. 
8) A.G. Weiler. Cultuur in de marge, over de verhouding van economie en samenleving. politiek, cultuur en 

KOdsdienst in de post-industrie/e maatschappij. Christen Democratische Verkenningen 11, 556-564, 
1983. 
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Genetische manipulatie met menselijke 
cell en 
Genetische technologie met bacterien is 
ver van ons bed, maar de zaak wordt 
anders als de bioloog en medicus ook 
menselijke voortplantingscellen bij zijn 
onderzoek gaat betrekken. Hier wordt 
geraakt aan de individuele menselijke 
waardigheid. Het is begrijpelijk dater 
weerstand is om wat bij het vee kan, ook 
zonder meer bij de mens toe te passen. 
We moeten niettemin constateren dater 
met menselijk sperma (sperma-banken) 
en menselijke eicellen (reageerbuis-ba
by's) ook in Nederland a! vee! gebeurt, 
zonder dat de betrakkenen, dat wil zeg
gen de donoren en ontvangers zowel als 
de biologen en medici, vinden dat ze 
hiermee iets ongeoorloofds doen. 
Het valt buiten het bestek van dit artikel 
om op onderzoek waar in eerste instantie 
niet met vrij DNA wordt geexperimen
teerd, maar levende cellen het 
onderzoekobject vormen, dieper in te 
gaan. Men kan echter ook recombinant
DNA in menselijke cellen invoeren, zo
dat er een duidelijk verband tussen beide 
onderzoekvelden bestaat. Bovendien 
heeft de kennis die met bacterien en vi
russen wordt opgedaan direct zijn weer

slag O!J liet onderzoek met plantaardige, 
dierlijke en menselijke cellen. Dat is niet 
verwonderlijk als we bedenken dat het 
doorgeven en tot uitdrukking brengen 
van de erfelijke informatie, in de hele 
natuur in principe op dezelfde manier 
verloopt. Er is weliswaar een belangrijk 
verschil in complexiteit als men bacterien 
met cellen van hogere organismen verge
lijkt, maar de grandprincipes waarmee 
cellen erfelijke informatie tot expressie 
Iaten komen zijn in hoge mate analoog. 
De verwevenheid van cellulair en mole
culair onderzoek enerzijds en de betrek
kelijk kleine verschillen tussen dierlijke 
en menselijke cellen hebben er al toe 
geleid dat de kennis, verworven bij bacte
rien het in steeds sneller tempo mogelijk 
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maakt om plantaardig, dierlijk en mense
lijk DNA tot in details op zijn gecodeer
de boodschap te onderzoeken. Men gaat 
nu met steeds grotere zekerheid vaststel
len of er en zo ja welke afwijkingen in de 
'normale' DNA-code aanwezig zijn. 
Galjaard formuleerde dit onlangs in een 
voordracht op een symposium van de 
Academie van Wetenschappen als volgt: 
'Geef mij uw leucocyten (witte bloedcel
len) en ik zal u zeggen wie gij zijt'. Ook 
komen er mogelijkheden in zicht om, 
althans voor bepaalde bloedziekten bij 
de mens, deze te genezen door inbrengen 
van normaal DNA. 
Technisch zal wat bij muizen of koeien 
kan. op den duur ook bij mensen moge
lijk zijn. Of op dit terrein alles wat kan 
ook moet is de grate vraag. Mag de maat
schappij hier grenzen stellen ook als de 
betrakken vrauw of man zelf met de ex
perimenten met haar of zijn cellen geen 
prablemen heeft? Dit zijn belangrijke 
vragen. waar terecht diepgaand over ge
discussieerd wordt. DNA-recombinatie is 
hier echter maar een facet. 
Paus Johannes Paulus II, die aanvanke
lijk het recombinant-DNA-onderzoek 
had gekritiseerd, sprak onlangs ( oktober 
1982) voor een bi jeenkomst van biolo
gen, bijeengeroepen door de Pontificale 
Academie van Wetenschappen van het 
Vaticaan, zijn goedkeuring en steun uit 
voor gen-recombinatie mits het doe! is: 
'de toestand te verbeteren van diegenen 
die aangedaan zijn door chramosomaal 
bepaalde ziekten' omdat dit 'hoop biedt 
voor het grate aantal mensen dat aan 
deze ziekten lijdt'. Hij vervolgde: 'lk heb 
geen reden om bevreesd te zijn voor die 
experimenten in de biologie, die uitge
voerd worden door wetenschappers die, 
zoals u, een diep respect hebben voor de 
menselijke persoon, omdat ik er zeker 
van ben dat ze zullen bijdragen aan het 
integrale welzijn van de mens. Ander
zijds veraordeel ik, op de meest expli
ciete en formele wijze, experimentele 
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manipulatie met het menselijke embryo, 
omdat het menselijk wezen, vanaf de 
conceptie tot de dood, niet geexploiteerd 
mag worden voor welk doe! dan ook .... 
Ik prijs diegenen die pogingen doen met 
volledig respect voor de waardigheid en 
de vrijheid van de mens, richtlijnen en 
grenzen op te·stellen voor experimenten 
met betrekking tot de mens. '9) 

Dit is een krachtige stellingname zowel in 
positieve als in negatieve zin, die niette
min bij concretisering, evenals dat bij het 
abortus-vraagstuk het geval is, ook onder 
christenen niet steeds tot eensgezinde 
opinies over wat mag en wat niet mag zal 
leiden. In Nederland worden deze vraag
stukken onder meer bestudeerd door 
commissies uit de Gezondheidsraad. Ook 
de Brede DNA Commissie deed in haar 
advies aan de regering uitspraken over 
genetische diagnose en gen-therapie. In 
een ander artikel in deze reeks wordt op 
deze problematiek dieper ingegaan. 

Brave New World 
In het recombinant-DNA-debat valt vrij
wel steeds, als de toepassing van geneti
sche technologieen bij de mens ter sprake 
komt, de titel van de in 1932 door Aldous 
Huxley geschreven roman: 'Brave New 
World' 10

). De term heeft een gevoels
waarde gekregen die staat voor a! het 
griezelige en onmenselijke waar biolo
gisch onderzoek a! niet toe zou kunnen 
leiden. Huxley schetst in zijn boek, met 
aile literaire middelen waarover hij be
schikt, een dictatoriaal geregeerde maat
schappij, waarbij menselijke embryo's 
worden gekweekt, gemanipuleerd en ge
kloneerd tot slaven en heersers. Er is de 
drug soma waarmee iedereen zich in een 
toestand van gelukzaligheid kan brengen. 
Vanwege het contrast schetst Huxley bin-
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nen deze Brave New World een reservaat 
waar nog wat mensen in de toestand Ie
ven zoals die v66r Ford, symbool van de 
industriele revolutie, heerste. In dat re
servaat, een indianenkamp, heerst ziekte 
en angst voor boze geesten. Uit dat kamp 
ontsnapt een van de wilden naar de Bra
ve New World. Hij werd daar geboren, 
maar werd naar het reservaat verbannen 
omdat hij niet uit een reageerbuis was 
gedecanteerd maar, o schande, gewoon 
uit een vrouw was geboren. Deze Savage 
voelt zich na zijn terugkeer naar zijn 
geboorteplaats in de Brave New World 
steeds ongelukkiger. De roman eindigt 
heel pessimistisch. De Savage weigert so
mate gebruiken en ziet tenslotte geen 
andere uitweg voor zijn onvrede met de 
Brave New World dan zich op te hangen. 
Wat van deze roman bij de meeste lezers 
is blijven hangen is het verhaal van kin
deren kweken in reageerbuizen en het 
slikken van de geluksdrug soma. Beide 
wekken een gevoel van afschuw op. Als 
je vandaag de dag een de bat over bio
technologie meemaakt en iemand laat 
het woord 'Brave New World' vallen, dan 
heeft hij of zij het de bat a! half gewon
nen, zo sterk is de gevoelslading van de 
titel van dit bijzonder knap gecompo
neerde boek geworden. 
Tach heeft ook Huxley, zoals hij later 
zelf aangeeft, teveel toegegeven aan zijn 
verlangen via de invloed van een drama
tische inkleding zijn lezers te boeien. 
Tien jaar later schrijft Huxley in een 
voorwoord bij een nieuwe druk dat hij 
achteraf spijt heeft van de overheersende 
tendens die hij de roman heeft meegege
ven. Het spijt hem dat hij de hoofdper
soon slechts de keus heeft gegeven uit 
twee uitersten, namelijk 6f die van terug 
naar de natuur, zoals die in het reservaat 

9 J ·1Jtic,ng Lzfe, a report on the social and ethical issues of genetic engineerin[; with human beings. report of 
President's Commission for the studv of ethical problems in medicine and biochemical and behavioural 
research. For sale superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office. Washington D.C. 
20402. 19R2. Page 56. 

10) A. Huxley, Brave New World. Chatto and Windus. 1932. Penguin Books, 1972. 
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nog bewaard is gebleven 6f een verblijf in 
de Brave New World met zijn kaste
systeem waar de intelligente a-plus !ei
ders de baas zijn. In het bewuste voor
woord. bij de uitgave van 1942 geeft hij 
aan dat hij de Savage zichzelf heeft Iaten 
doden vooral vanwege het dramatisch ef
fect op de lezer. Hij schrijft: 'If I were to 
rewrite the book I would offer the savage 
a third alternative'. lk zou. zo vervolgt 
Huxley. de wilde niet aileen hebben Iaten 
kiezen. zoals ik nu gedaan heb, tussen 
twee soorten krankzinnigheid. Tussen 
een dictatoriale kastenmaatschappij, vrij 
van ziekte en ongemak, of een verblijf in 
het door ziekte en angst geplaagde india
nendorp in het reservaat. Als ik het boek 
zou herschrijven. zegt hij, zou ik de Sava
ge een nieuwe maatschappij hebben Iaten 
stichten. Een wereld waar de wetenschap 
er is voor de mens. niet de mens voor de 
wetenschap. waarbij hij verwijst naar het 
woord van Jezus 'de Sabbat is gemaakt 
om de mens, en niet de mens om de 
Sabbaf (Marcus 2: 27). 
In 1958 schreef Huxley een vervolg op 
zijn Brave New World: 'Brave New 
World Revisited' 11

). Hier vrijwel geen 
woord over menselijke embryo's in rea
geerbuizen en de effecten van de drug 
soma. Zijn tweede boek gaat over de 
politick en is een doorlopend pleidooi 
voor het behoud van de menselijke vrij
heid. Het gaat over de vraag hoe het kon 
gebeuren dat dictators als Hitler en Stalin 
aan de macht zijn gekomen. De bood
schap van het tweede boek van Huxley is: 
hoe komen we tot een maatschappij waar 
de welvaart eerlijk is verdeeld en tach de 
persoonlijke vrijheid zo goed mogelijk 
behouden blijft. In een laatste gesprek 
tussen de wilde uit het reservaat en de 
wereldcontroleur van de Brave New 
World. uiteraard een super a, laat Huxley 
deze man. die stiekum Shakespeare en de 
Bijbel in zijn kast heeft, zeggen: Onze 
mooie nieuwe wereld is stabiel. 'De men-
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sen zijn gelukkig want het komt niet 
voor, dat ze iets will en wat ze niet krijgen 
kunnen.' In de nieuwe wereld worden 
namelijk de hersenen van de uit de 
kweekflessen gedecanteerde babietjes 
voorgeprogrammeerd via steeds herhaal
de zinnen die ze via luidsprekers onder 
hun kussentjes van jongsaf hebben aan
gehoord. Daardoor zeggen de Ws. die 
voor beroepen als vuilnisman en liftbe
diende zijn voorgeprogrammeerd: fijn 
dat ik een [3 ben en geen a. Ze zeggen dat 
niet aileen, ze menen het ook. De we
reldcontroleur vervolgt: 'in de mooie 
nieuwe wereld is iedereen gelukkig. 
niemand wordt ziek'. Weliswaar sterven 
de mensen daar ook. maar ze worden als 
kind zo geconditioneerd dat ze de dood 
als natuurlijk ervaren. doordat men zeals 
kleuters langs stervenden voert. Geen 
opvoedingsproblemen en volledige sexu
ele vrijheid. Iedereen kan met iedereen 
naar bed. Als er iets misgaat is er altijd 
nog de drug soma. waardoor men in de 
geest buiten tijd en ruimte komt en vol
maakt gelukkig is. Een prachtig vervan
gingsmiddel voor christendom en alco
hol, zegt de wereldcontroleur. 
Dewilde die beide werelden kent ant
woordt: ik wil geen comfort, ik wil God, 
ik wil gedichten, ik wil gevaar, ik wil 
vrijheid, ik wil goedheid, ik wil zonde 
kunnen doen. De wereldcontroleur 
vraagt op zijn beurt: je wilt dus het recht 
hebben ongelukkig te zijn? Ja, zegt de 
Savage. ik wil het recht hebben om oud te 
worden, lelijk en impotent te zijn. het 
recht om syphylis en kanker te krijgen. 
het recht om te weinig te eten te hebben. 
In deze dialoog schetst Huxley de uiter
sten waarvoor we met de nieuwe techno
logieen die over ons gekomen zijn, zijn 
komen te staan. Een keus tussen een 
maatschappij van stabiliteit en geluk 
maar met een politick systeem van dicta
tum en manipulatie van de mens, of een 
maatschappij van grate individuele vrij-

II) A. Huxley. Brave New World Revisited. Harper 195R. Bantam 1960. 
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heid maar met ziekte, lijden en een open 
en gevaarlijke toekomst. In Brave New 
World Revisited hoopt Huxley dater een 
tussenweg zal zijn waar er naast chaos, 
ook stabiliteit is. Een wereld die, on
danks onvermijdelijk lijden, ook geluk 
kent en zowel risico als zekerheid biedt. 

Voorlichting 
Vrijwel iedereen is het erover eens dat 
publieke voorlichting over wat er in de 
nieuwe biologie aan de hand is heel be
langrijk is. Zander kennis is sturen al 
helemaal onmogelijk. Tach moeten we 
bedenken dat een zeker realisme hier op 
zijn plaats is. Een discussie over de a! of 
niet reele gezondheidsrisico's van recom
binant-DNA, is a! gauw buiten een kleine 
kring van microbiologen niet meer valle
dig inhoudelijk te beoordelen. AI spoe
dig komt men, zelfs als niet in dit onder
dee! gespecialiseerde wetenschapper, in 
een situatie waar men aangewezen is op 
een zeker vertrouwen in de mening van 
anderen. Hieraan is de natuurweten
schapper in zijn vak gewend. De voort
gang in de natuurwetenschap is van dit 
soort goed vertrouwen afhankelijk. Als 
bij de honderdduizenden openbaarma
kingen van experimentele resultaten, die 
jaarlijks in de internationale wetenschap
pelijke media verschijnen, bewust bedrog 
niet een uitzondering maar regel was, dan 
was het met de vooruitgang van de na
tuurwetenschappen spoedig gedaan. Wei 
is het de plicht van de wetenschapper en 
vooral van de technoloog, om wanneer 
maatschappelijke gevolgen van experi
menten voorzienbaar zijn, hierover het 
publiek zo objectief mogelijk in te lich
ten. Publikatie van dit voorlichtend werk 
mag niet door commerciele of militaire 
belangen verhinderd of vertraagd 
worden. 
Grote verantwoordelijkheid ligt er bij de 
mediamakers. Zij zijn bij uitstek geroe
pen deze ontwikkeling kritisch te volgen. 
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Ook hier is vertrouwen, tot het tegendeel 
blijkt, de basis van het verkeer tussen 
mediamakers en wetenschappers en het 
publiek. Paniekzaaien op onjuiste gran
den is even schadelijk als klakkeloos des
kundigen napraten5

). Het valt op dat zich 
rand recombinant-DNA een suggestief 
woordgebruik heeft ontwikkeld. Men 
spreekt over 'sleutelen aan de erfelijk
heid' of soms over 'knutselen of manipu
leren met de erfelijkheid'. Allemaal ter
men die een ongunstige ondertoon heb
ben. Een timmerman die maar wat knut
selt, iemand die aan onze auto maar wat 
sleutelt en ook een financieel manipula
tor wekt ons vertrouwen niet. Een recen
te voorlichtingsbrochure van het Ministe
rie van Economische Zaken spreekt zelfs 
van 'frobelen met erfelijk materiaal': in
fantieler kan het niet 12

). Wie deze termen 
gebruikt voor onderzoek dat bovendien 
voor gevaarlijk gehouden wordt, wekt 
aileen a! daardoor angstgevoelens op. 
In een zakelijke sfeer zou een evaluatle 
van de eventuele gevaren door de des
kundigen de basis voor een politieke be
slissing moeten zijn. Het blijft echter een 
onoplosbaar dilemma hoeveel gewicht 
men aan de meningen van de elkaar te
gensprekende echte of vermeende des
kundigen toekent. Om dit dilemma te 
ontgaan, ontkracht men soms aile menin
gen van deskundige wetenschappers door 
erop te wijzen dat hun oordeel gekleurd 
is door eigenbelang. Ook dit is geen weg 
die een oplossing biedt als men zich reali
seert dat ook de andere deelnemers aan 
de discussie hun belangen hebben. 
Niemand blijkt belangeloos. De onder
zoeker wil zijn nieuwsgierigheid bevredi
gen en carriere maken, de industrieel wil 
zijn onderneming in stand houden en 
winst maken, de vakverenigingen willen 
meer zeggenschap over de werksituatie, 
de vrijgestelde maatschappijwetenschap
per heeft er belang bij dat hoe dan ook de 
discussie doorgaat. In dit netwerk van 

12) Projekt 1 echnolof(iebeleid. Publikatie Ministerie van Economische Zaken. februari 1984. 
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belangen moet de mediamaker zijn werk 
doen. Ook hij heeft een belang, namelijk 
de verkoopcijfers van zijn krant en de 
kijkcijfers van zijn programma. 
De zwaarste verantwoordelijkheid ligt 
uiteindelijk bij de beleidsmakers. Voor 
hen de moeilijke taak om binnen de 
smalle marges die het politieke bedrijf nu 
eenmaal kent, ook de nieuwe biotechno-
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Iogie zo bij te sturen dat ze minder een 
gevaar en meer een zegen voor de mens
heid zal kunnen zijn. Daarbij is idealisme 
even noodzakelijk als een open oog voor 
de realiteiten van deze wereld. 


