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Frankensteinvoedsel 
Beginselen, gevolgen en de commissie-Terlouw 

Het afgelopen jaar heeft het Nederlandse volk weer mee kunnen praten over grote ont
wikkelingen in de wetenschap. Ontwikkelingen die direct gevolgen kunnen hebben voor 
de manier waarop wij, als Nederlanders, met elkaar samenleven. Dit jaar stond het 
thema 'Biotechnologie en voedsel' op het programma. Het publieke debat kreeg de 
naam 'Eten en Genen'. De commissie die het debat ontwierp en begeleidde, stond 
onder leiding van D66-senator Jan Terlouw. 

D e noodzaak van een dergelijk debat in morele discussies gebruikt worden. 
was duidelijk. Door biotechnologische d 0 0 r H e n r i ë t t e B 0 U t Het uiteindelijke antwoord op de vraag 'Wat is 
ingrepen in planten en dieren wordt goed om te doen?' heeft een beetje van beide in 

ons voedsel wellicht verrijkt (de rijst produceert bijvoorbeeld meer zich. Het heeft zowel principes in zich als een idee over de aan-
vitamine A) of kan de boer meer gewassen oogsten (de maïs is vaardbaarheid van de gevolgen. 
resistent gemaakt tegen landbouwgif). Maar door deze ingrepen In de praktijk van de discussie 'Eten en Genen' is echter door de 
kunnen tegelijkertijd nieuwe onbedoelde eigenschappen worden participanten niet gezocht naar een mix tussen beide type rederre-
geïntroduceerd die wellicht een risico vormen voor onze gezond- ringen. De partijen praatten volgens mij langs elkaar heen omdat 
heid. Kortom, reden voor de overheid om eens met de burger van ze redeneerden volgens een andere denktrant. De tegenstanders 
gedachten te wisselen. Wat vinden we van biotechnologisch ver- volgden de weg van de beginselen, de voorstanders die van de ge-
rijkt voedsel, wat willen we ermee en moeten we ook daadwerke- volgen. 
lijk doen wat biotechnologisch allemaal kan? Klassieke morele 
vragen waarover je van mening kunt verschillen en die dus inte
ressant zijn om te stellen. 
De Commissie-Terlouw deed van alles om het Nederlandse volk 
aan het denken te zetten, met de organisatie van verschillende 
debatten, paginagrote advertenties en informatiekits voor scho
len. De uitkomsten zouden dienen als advies aan de politiek en 
daarmee fungeerde het publieke debat als een soort raadgevend 
referendum. Welke morele raad gaf Nederland aan de politiek? 
Hieronder volgt een korte analyse van de ingebrachte morele 
argumenten. 

Beginsel- of gevolgenethisch 

De centrale vraag waar de ethiek zich over buigt is: wat is goed 
om te doen? Er zijn wat varianten, maar uiteindelijk komen more
le vragen allemaal neer op deze hamvraag. Men geeft doorgaans 
twee typen antwoorden: een beginselethisch of een gevolgenet
hisch antwoord. Bij een beginselethisch antwoord beroept men 
zich op principes (beginselen) die ten grondslag liggen aan het 
handelen. Iets is bijvoorbeeld goed om te doen, omdat dit een 
uiting is van rechtvaardigheid of respect voor het leven. Een twee
de, heel andere manier van antwoorden, is een beroep op de gevol
gen van het handelen. Iets is bijvoorbeeld goed om te doen, omdat 
er heel veel mensen gelukkig, rijk of gezond van worden. Het zijn 
twee zeer legitieme manieren van redeneren en je ziet dat ze beide 

Henriëlte Bout is redactielid van Idee en directeur vanonderzoek s- en advies
burecm ConScience, dat zich t.oelegt op de morele aspecten van biomedische 
ontwikkelingen. 
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Gevolgendenkers 

De discussie in Nederland startte vanuit het denken over de posi
tieve gevolgen van genetisch gemodificeerd voedsel. De vraag of 
het goed is om voedsel genetisch te modificeren, werd positiefbe
antwoord met de volgende gevolgenethische argumenten (zie box 
1). 

Boxl: 

Is het goed om voedsel genetisch te modificeren? 
Argumenten gevolgendenkers: 

1. minder gebruik van bestrijdingsmiddelen 
2. economisch voordeel voor producenten 
3. het brengt geen schade toe 
4. bestrijding wereldvoedseltekort 

1. Minder gebruik van bestrijdingsmiddelen. 
Biotechnologische ingrepen in voedsel kunnen het gebruik van be
strijdingsmiddelen verminderen. En minder gebruik van bestrij
dingsmiddelen is goed omdat daarmee wordt bijgedragen aan 
duurzame landbouw. Onkruid kan veel nauwkeuriger worden be
streden op een veld dat is bezaaid met maïs dat resistent is ge
maakt voor een bepaald bestrijdingsmiddel. Er zijn minder typen 
en lagere doses landbouwgiffen nodig. 
De beginseldenkers brachten tegen dit argument onder meer in 
dat biotechnologie juist een bedreiging vormt voor duurzame 
landbouw. Door biotechnologische ingrepen in het genoom van 
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gewassen kunnen deze gewassen nieuwe onbedoelde eigenschap
pen krijgen, die een ecosysteem uit balans kunnen brengen. Bo

vendien kunnen de zaden van gemodificeerde gewassen uitkrui
zen met wilde soorten waardoor de balans verstoord raakt. Ten
slotte gaven zij een scala aan mogelijke duurzame alternatieven 
voor de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. 
Zo hielden de beginseldenkers de gevolgendenkers op dit punt ste
vig in hun hoekje. Ondanks de stevige kritiek is dit argument rele
vant en ook houdbaar: vermindering van het gebruik van bestrij
dingsmiddelen draagt wel degelijk bij tot een duurzame landbouw. 

2. Economisch voordeel 
Het modificeren van planten en dieren die wij als voedsel gebrui
ken, levert economisch voordeel op en dat is goed. Economisch 
voordeel poneer ik hier bewust als een moreel argument omdat het 
werkgelegenheid schept, wat in morele zin goed is voor een samen
leving. Een relevant en houdbaar argument, alleen niet zo sterk. 
Want ook hier geldt dat economisch voordeel op vele manieren 
bereikt kan worden die op macro-niveau veel effectiever en minder 
problematisch zijn dan het modificeren van voedsel. De bijdrage 
van genetisch gemodificeerd voedsel aan de economie is natuurlijk 
gering, maar het is toch een argument. 

3. Het brengt geen schade toe 
Hoewel zijn oorsprong ligt in de morele discussie over de rol van 
artsen, is het hippocratische argument 'geen schade toebrengen' 
ook ingezet in de discussie over de aanvaardbaarheid van gene
tisch gemodificeerd voedsel. Omdat het geen schade doet, is het in 
ieder geval niet 'slecht' om te doen. Een heelliberaal standpunt. 
De houdbaarheid van dit argument heeft een sterke technische 
component. Men kan immers wetenschappelijk onderzoek doen 
naar de mogelijk schadelijke gevolgen van het eten van genetisch 
gemodificeerd voedsel, en binnen de biowetenschappen is men 
daarmee op dit moment ook druk doende. Maar uitsluitsel is er 
voorlopig nog niet. De meningen en data verschillen. 

4. Bestrijding wereldvoedseltekort 
Tenslotte brachten de gevolgendenkers naar voren dat het gene
tisch modificeren van voedsel goed is omdat het een bijdrage levert 
aan de bestrijding van het wereldvoedseltekort. Zo blijven dus 
meer mensen in leven. Tegenstanders reageerden direct op dit ar
gument. 'Het is onethisch om de verwachting te scheppen dat zo'n 
complex vraagstuk als de bestrijding van het wereldvoedseltekort 
zo simpel opgelost kan worden.' Daar zit wat in. Maar de reactie 
van de voorstanders was ook terecht: 'Moeten we het dan daarom 
maar helemaal laten en geen enkele poging meer doen?' En er 
volgde een patstelling in de discussie. 

Beginseldenkers 

Terecht zei een grote groep in Nederland op een goed moment: 
'Luister Ter louw, gaan we het nog hebben over de uitgangspunten, 
de beginselen?' Aangezien de hele wereld al spreekt over de aan
vaardbaarheid van de gevolgen, kun je bijna niet anders dan con
tinu reageren op die gevolgendenkers, zonder dat je je eigen begin
selethische startpunt uit de doeken kunt doen. Zo kon het begin
sel 'duurzaamheid' inderdaad pas worden geïntroduceerd in reac
tie op de discussie over bestrijdingsmiddelen en uitkruisgevaar. 
En kon men een principe als 'keuzevrijheid' pas introduceren in 
reactie op de wens van consumenten om beschikking te houden 
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over niet-gemodificeerd voedsel. Maar men wilde nu juist niet be
zig zijn met de aanvaardbaarheid van de gevolgen! Dus organi

seerden de beginseldenkers alternatieve debatten. 
Het blijkt dat onze visie op de wereld om ons heen en onze rol 
daarin erg bepalend is voor het gewicht dat we schenken aan dez 
beginselen. Mensen die zichzelfbeschouwen als onderdeel of part
ner van de natuur (biocentristen) hebben meer moeite met het lou
ter instrumenteel gebruik van dieren en planten dan mensen die 
de mensheid beschouwen als de hoogste leefvorm en als heerse . 
over de natuur (antropocentristen). Hier volgen de meest voor de 
hand liggende principes die hier in het geding zijn (zie box 2). 

Box2: 

Is het goed om voedsel genetisch te modificeren? 
Argumenten beginseldenkers: 

1. eigenwaarde van dieren 
2. respect voor het leven, dus ook voor planten 
3. eigenwaarde van mensen 

1. Eigenwaarde van dieren 
In de bio-ethiek stelt men dat je de eigenwaarde van dieren 
respecteert door respect te tonen 'voor de heelheid en gaafheid van 
het dier en voor de evenwichtigheid van het soortspecifieke weze 
alsmede voor het vermogen zich zelfstandig te kunnen handhaven 
in een voor de soort geëigend leefmilieu'. 
Een vraag is of het rommelen met het DNA nu een inbreuk is op 
de integriteit. We doen bij de proefdieren een inbreuk op hun heel
heid, we snijden ze immers open. Maar als de genetische constitu
tie van een dier is veranderd, wordt er gewoon een kalf geboren 
dat we niet hoeven open te snijden. Is dat genetisch gemodificeer
de kalfje nu aangetast in zijn heelheid en gaafheid? Nee, zou · 
zeggen. En in een aantal, maar zeker niet alle gevallen blijkt da 
de dieren zich precies zo kunnen handhaven als hun niet gene
tisch gemodificeerde soortgenoten. 
Maar wellicht is het dier wel aangetast in zijn soortspecificiteit. 
Het heeft waarschijnlijk een gen van een ander dier-, planten- of 
bacteriesoort ingebouwd gekregen. Daarmee is een soortgrens 
overschreden. Zo redenerend is het levende, genetisch gemodifi
ceerde dier aangetast in zijn soortspecificiteit Althans, in zijn ge
netische uniciteit. Want het is toch nog altijd een koe? Of toe 
niet? Er wordt veel filosofisch onderzoek gedaan naar de verdie 
ping van dit begrip van eigenwaarde. 
Genetische modificatie kan een inbreuk betekenen op de integri
teit van het dier, maar zijn er doelen die deze inbreuk op de eigen 
waarde van het dier heiligen? Is voedsel zo'n doel? 
Nee, zeggen velen. Er zijn legio andere manieren waarop we iets 
kunnen doen aan de voedselproblematiek. We kunnen bijvoor
beeld met veel minder vlees af. Het genetisch modificeren van die
ren voor voedsel is geen noodzaak. 
Bovendien, zo redeneert men verder, wordt er niet één dier gene
tisch gemodificeerd. Er zijn vele dieren betrokken bij het creëren 
van een genetisch gemodificeerd dier. Die andere dieren gaan ver
loren tijdens het proces. Zij sterven doordat ze actief gedood wor
den voor het onderzoek (de grootste inbreuk op integriteit die je je 
kunt voorstellen), doordat zij mismaakt ter wereld zijn gekomen 

ten gevolge van hun genetische verandering, of doordat zij ernstig 
in hun welzijn zijn aangetast. Dat is volgens de tegenstanders van 
het genetisch modificeren van dieren moreel niet te verantwoor-
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2. Respect voor het 
leven, dus ook voor 
planten 
Voor planten geldt 
dat je er in de 
praktijk zo onge
veer alles mee 
mag doen. Terwijl 
het vanuit moreel 

oogpunt interessant is om 'respect voor het leven' ook door te ver
talen naar planten. Wat respecteer je als je de eigenwaarde van 
planten respecteert? Volgens beginseldenkers ligt hier, net als bij 
dieren, het probleem bij het respecteren van de genetische inte
griteit van planten, en bij de sterfte van de vele planten die ge
moeid zijn bij het maken van een genetisch gemodificeerd gewas. 
Toch zijn we geneigd hier minder moeite mee te hebben. En dat 
heeft alles te maken met onze visie op de wereld om ons heen. An
tropocentristen hebben aanmerkelijk minder moeite met het ins
trumenteel gebruik van planten dan biocentristen. Zo blijkt dat 
het mensbeeld van participanten in de discussie doorslaggevend 
is. 

3. Eigenwaarde van mensen 
Door voedsel te maken met een geneeskrachtige werking (de zoge
naamde farmaceuticals) worden mensen al etende wellicht gezon
der. Respecteer je de eigenwaarde van mensen als je een kleine 
bijdrage kunt leveren aan hun gezondheid? In eerste instantie 
moet ik deze vraag bevestigend beantwoorden. Maar naar mijn 
mening wordt dit 'gezondheidsargument' te snel ingezet en boven
dien overgewaardeerd. De belofte doen dat een ontwikkeling goed 
is omdat het de gezondheid van mensen kan bevorderen, schept 
volgens mijn stellige overtuiging de verplichting aan te tonen dat 
de gezondheid van mensen ook daadwerkelijk gebaat is bij de ont
wikkeling. Maar die technische evaluatie wordt bij mijn weten 
nooit uitgevoerd, waardoor het argument aan kracht verliest en 
zelfs misleidend kan zijn. 

En nu? 

Al debatterend zetten de participanten in het publieke debat hun 
hakken steeds verder in het zand. Men was óf voor en hanteerde 
dan de gevolgenethische argumenten om dit standpunt te onder
bouwen, óf men was tegen en beriep zich op beginselen. Daarbij 
bleek dat de houding ten aanzien van een aantal andere morele 
onderwerpen nogal van invloed was op het oordeel over 'Eten en 
Genen'. In het publieke debat 'Eten en Genen' werd uitvoerig ge
sproken over rechtvaardige welvaartsverdeling, fair trade, techno-
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logisering van de samenleving, maakbaarheidsdenken, moreel su
perioriteitsdenken en de omgang van de mens met zijn omgeving. 
Dat verbreedde de discussie op een enorme manier en bleek de 
kloof tussen de participanten alleen maar groter te maken. 
Zo kwamen er dus maar twee antwoorden op de morele vraag: 'Is 
het goed om voedsel genetisch te modificeren?'. 'Ja, vanwege de 
mogelijk positieve gevolgen' of 'Nee, vanwege de schending van 
principes'. Terwijl het meest redelijke antwoord natuurlijk 'Ja, 
mits' of 'Nee, tenzij' is. Het publieke debat had diepgang kunnen 
krijgen als de participanten hadden willen of kunnen praten over 
de inhoud van dat' Ja, mits' of'Nee, tenzij'. Nu heeft de Commis
sie-Terlouw niet anders kunnen doen dan de argumenten verza
melen en zelf een aanbeveling formuleren, waarmee zij zelf de 
belangrijkste oordelaar is geworden. 

Stamcellen 

In het rapport dat zij 9 januarij.l. overhandigde aan D66-minister 
Brinkhorst van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij concludeert 
de commissie: 'Veel mensen twijfelen aan het nut [van genetische 
gemodificeerd voedsel), informeren naar de alternatieven en vre
zen de risico's. Bezwaren tegen biotechnologie in voedsel lijken 
slechts bij een beperkt aantal mensen voort te komen uit princi
piële of ethische bezwaren tegen biotechnologie op zich. Utiliteits
overwegingen zijn voor het Nederlandse publiek over het alge
meen veel bepalender. Uitgangspunt in de overwegingen en argu
mentatie is allereerst de vraag wat het nut is van een bepaalde 
toepassing. Direct gekoppeld aan de nut- en noodzaakdiscussie 
wordt de vraag naar het risico gesteld, voor de gezondheid en voor 
de natuurlijke omgeving. Wanneer sprake is van toepassingen bij 
dieren neemt de terughoudendheid van het publiek zichtbaar toe; 
op grond van ethische motieven wordt de beschikbaarheid van al
ternatieven dan nadrukkelijker ter sprake gebracht. Het publiek 
verbindt het garanderen van persoonlijke keuzevrijheid als een 
noodzakelijke voorwaarde aan het toelaten van voedingsmiddelen 
die met gebruik van biotechnologie zijn vervaardigd.' 
Lees ik het goed, en stelt de Commissie-Terlouw dat utiliteitsden
ken niet ethisch is en principieel denken wel? En dat 'principieel 
denken' ook direct gepaard gaat met bezwaren? 
De slotconclusie luidt: 'Het Nederlandse publiek neemt een erg ge
reserveerde houding in ten opzichte van het gebruik van biotech
nologie in voedsel. Toch meent een ruime meerderheid van de 
deelnemers aan het publieke debat "Eten en Genen" dat onder 
stringente voorwaarden "in algemene zin" mag worden doorge
gaan met de toepassing van gentechnologie in voedsel.' 

Uiteindelijk neemt de commissie Terlouw het besluit om de toe
passingen van genetische modificatie in voedsel te ontsluiten met 
een 'Ja, mits'. De voorwaarde is, zo blijkt uit de reactie van Ter
louw tegenover de pers, dat er een apart onafhankelijk instituut 
toeziet op de kwaliteit en betrouwbaarheid van het voedsel. 

In ieder geval kan worden geconcludeerd dat het publieke debat 
als democratisch instrument nog voor verbetering vatbaar is. De 
gemiste kans om werkelijk te praten over beide ethische invals
hoeken kan echter ruimschoots ingehaald worden. Het volgende 
onderwerp dient zich alweer aan: de aanvaardbaarheid van stam
celonderzoek Dan kunnen we al die argumenten opnieuw aan
voeren. + 

IDEE -FEBRUARI 2002 

] 

] 

De 
hel 
pro 
Wai 

En 
pld 

I 
gang 
prod1 
dem1 
hun 
liefh 
waru 
scha 
bouv 
pors1 
door 
'sch~ 

Pre1 

D66 I 
verk 
vere 
is er 
ding 
waa 
beh1 
wei< 
over 




