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REDACTIONEEL 

Morele contouren, 
onvruchtbaar zaad 

'Zij is een technologie die nieuwe vormen van interactie en nieuwe instituties vormt.' Zo 
schetst minister Roger van Boxtel de potentie van de Informatie- en Communicatie 
Technologie (ICT) in een excIusiefinterview metIdee. Volgens de technologen kan alles, maar 
we moeten alert blijven op de dwang vanuit de markt. Politieke partijen houden zich volgens 
Van Boxtel nog onvoldoende bezig met 'de morele en juridische contouren van ICT-systemen 
en informatie-infrastructuren die vandaag worden ontworpen, maar die de context vormen 
van onze politieke discussies van morgen.' 

Hetzelfde kan gezegd worden over de ontwikkelingen in de biotechnologie, het centrale 
thema van dit nummer. Want 'niet alleen de informatietechnologie maar ook de biotechnolo
gie kan en zal grote gevolgen hebben voor ons dagelijks leven', stelt Marianne van der 
Schilden (Stoas Wageningen). 'Komen we straks met een klacht bij de dokter, dan zal hij als 
standaardprocedure een stukje DNA onderzoeken om nauwkeurig oorzaak en mogelijk 
gevolg af te lezen uit onze genen.' 'De verandering wordt nog ingrijpender in de combinatie 
met snelle, goedkope productie van medicijnen via biotechnologische processen. Gebruik van 
dierlijke donororganen, detectie en verwijdering van erfelijke aandoeningen ... Toekomst
muziek, die zachtjes klinkt aan de horizon.' 
'We willen graag de misdaad bestrijden,' stelt Thom de Graaf over weer een andere moge
lijkheid van het DNA-onderzoek, 'maar betekent dit ook dat de overheid tot in al onze haar
vaten mag doordringen?' 
Over de morele en juridische contouren van 'de toekomstmuziek' gaat de discussie, die in 
Nederland balanceert tussen ja, mits' en 'nee, tenzij', ook al wil het brede maatschappelijke 
debat maar niet van de grond komen. Wie heeft in dit debat de grondhouding van Heerser, 
Rentmeester, Partner en Participant? Voor zover er al werkelijk niemandsland bestaat tus
sen ja mits' en 'nee tenzij', moet dit het domein zijn van het voorzorgsprincipe, betoogt 
Henriëtte Bout (ConScience). 
Maar bestaat het wel? Zeer klein, zo niet fictief lijkt af en toe de ruimte tussen zorgvuldig 
genetisch gemodificeerde organismen (GMO), bepleit door Thom de Graaf en Lousewies van 
der Laan, en de met onbekende gevaren behepte genetische manipulatie waarover 
Greenpeace in dit nummer de banvloek uitspreekt. 'Heeft de politiek dan niets geleerd van 
de BSE-affaire en de dioxine-crisis', vraagt Geert Ritserna, campagnemedewerker biodiversi
teit bij Greenpeace Nederland. 
Ook zonder BSE en dioxine is de kust niet zonder meer veilig. Lousewies van der Laan: 
'GMO-gewassen kunnen ontwikkelingslanden helpen het hongerprobleem effectiefte bestrij
den, maar dit leidt ook tot een eenvormiger geografische verdeling van soortenrijkdom, wat 
lokaal de vatbaarheid voor plantenziektes en plagen kan doen toenemen. Omdat GMO's vaak 
onvruchtbaar zijn, maakt het boeren in ontwikkelingslanden bovendien afhankelijk van 
grote westerse zaadveredelingsbedrijven.' Het is een van de gegevens waarmee ook de unie
ke beroepscode GM van de Rabobank Groep rekening wil houden, toegelicht door opsteller 
August Sjauw-Koen-Fa van Rabobank Nederland. 

Een ding is duidelijk, niet alleen bij deze discussies maar bijvoorbeeld ook bij het bezoek van 
onze staatssecretaris Gerrit Ybema als traditionele 'koopman-dominee' aan China: er is dui
delijk een eigen rol weggelegd voor de politiek. 'Iemand zal politiek verantwoordelijk moeten 
blijven', aldus Roger van Boxtel, want 'uiteindelijk moet beleid gepersonifieerd kunnen wor
den om een afrekening mogelijk te maken.' Daaraan doet zelfs het hilarische verslag van Udo 
Kock, onze correspondent in Washington, over de Amerikaanse presidentsverkiezingen niets 
af. Dat gaat 'slechts' over de prelude tot de personificatie, over electorale modificatie. 
'Biotechnologische onderzoekers die geen maatschappelijke hinder willen ondervinden, kun
nen maar het beste scheikundige worden', concludeert Henriëtte Bout. 'Genetische revolutie 
vergt politieke actie', stelt Thom de Graaf, 'want als het parlement daarin geen rol speelt, 
waarin dan wel?' De discussie kan beginnen. 
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