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Het CDA heeft met de beschermwaardigheid van het menselijk
embryo vanaf de conceptie een helder en duidelijk standpunt ingenomen. Oat kan niet gezegd worden van prof. dr. Bosch die embryo's pas na het moment van innesteling in de baarmoederwand

, 'LL

als mensen beschouwt. Voor het trekken van deze grens ontbreekt
bij hem iedere argumentatie. Bosch ontkomt niet aan wat hij de

I

opstellers van het CDA-program verwijt: een gebrek aan inhoudelijke onderbouwing van zijn visie.
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Ten aanzicn van de he,cherm-

waardigheid van hct embryo zijn in de
ethiek drie ver,chillcnde vi,ie' te onder,chetden .
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Volgem de ecrqe vi,ie, de conceptio-

'chijnlqk ten ovcrvloede wil ik herha-

nal~<;ti,che, i' de vrucht vanat de con-

lcn dat ik ondcrzoek <Jan embryo-cellcn

ccrtic ( -.an1cn-;n1clting von zaad- en ci-

wil beperken tot qadia voorafgaande

celi volledig hc,chermwaardtg.

aan de int1e,teltng 111 de baarmoedcr-

De tweede vi,ic <;telt dat de be,cherm-

wand. lkze grem client utteraard ook

waardighcid van de vrucht ten tijck van
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de conceptie ontbreekt of gering ;,_
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in hct plcidoot van llmch ver,chipll'nde

het vcrtonen van de eerqe her-.enlunc-

Vanwaar t1LI deze al, een dc111 ex

ce,uur hq de int1l'qeling in de baarmoe-

tie en met hct moment van potenticlc

dcrwand' Htcr zal toch niet het begin

lcvenwathaarheid huitcn het moederli-

ltggen van dat 'veel latere qadium'

chaam. Zo kunncn volgen'> deze vi,ie

waorin de \VODrdighctd van de n1cn..., pa<.,

ver,chillende mijlpalen onderschciden

huekeni' en zin krijgen. f-Ielder i' in

worden in de cmhrvonalc ontwikkeling

icdcr geval dat llmch embryo\ ,lccht'

van cen hevruchte eicel tot c'Cn baby na
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de geboorte, waarbiJ de he,chermwaar-
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hrcngJng vanat hct ccrqc mon1cnt van

rol van het rentmce'>tcr<,chap, wat hit

het bc,taa11 crvan, en dat wil zeggen

a\, wczcnlijk clement van hct chri,tcn-

vanJt de vorn1111g vtln de zygote lhc-

dcmocr<Jti'>ch ertgocd hc,chouwt. 7o

vruchtc Cicci] de onvoorwaardclitkc
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lijk wezcn moct vanat hct moment van
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daarom moctcn cr vanat datzcltdc mo-

\ijkhedcn onhcnut zoudcn Iaten."

ment de rcchten van de per<,oon aan
worden tocgekcnd. waarondcr voor al-

Laten wit ecm nadcr op dit rcntmcc<,-

\c, hct onaanta'>thare rccht van icder

tcr'>chap ingaan. In de chri'>lclijkc vi'>ic

on'>chuldig men,e\ijk wczcn op het

<,taat de mem hoven het dicr. maar on-
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drukklllg komt in de metaloor van hct

hngnanlc kan gcvondcn worden in ral-
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vanaf het ccr'>tc he gill I en zeit, daar-

hclang in hocvcrre dit rentmec<,tcr-

voorl duidelijk worclt. Cod initiecrt im-

'>chap van de men' nict ,\ccht' inhoudt

mer'> de zwangcr,chap 1.Ccn. 2'l. 31,

dar hiJ co-oj)(Tdlor i'>. maar tcvcn<, toclaat
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woordcn op pagina 60, van de dichtcr

intcrprctatie kwam met name op in hct

von p-,alnl 1 .19, gctuigcn von C~od'i

vittticnde
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humani,mc
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mocieni'> met de men<, cvcna\, de woor-

della 1\lirandola '· \4(>'l-14'J41 hitvoor-

dcn van loh, "L\w handcn docn mij

bceld zag de waardighcid en de c<,<,cn-

'mart aan, hoewel zij mq gcmaakt hch-

tic vJn de mcm a\, hceld Cod' ! '"'"')"

hen, tc zamen rondom mq zqn zij
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moe<,~ crccrcn. de men'> zou door Cod

de conceptie door Cod gewild In zo-

a\<, cnige <,chcp'>cl 'zondcr gczicht'. zon-

vcrrc i'> ook ieckr mcmelitk Ieven door

dcr gelixccrdc natuur gc'>chapen zijn

de <,teed' weer unicke rclatie met Cod

1'1co\ <,tellingnamc hetckcnde cchter

intrimiek wao1·dcvol. \)crhalvc i' het

gccmzim dar de natuur\ijkc <,chcp-

dan ook nict aan de mcm d1t Ieven tc

ping~drang en nicu\v-.gicrighcid von de

(I JV 2 <JN
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dcn zoudcn ziJn.

chri<;teliJke lcvemhe,chouwing ccn hcl-

Ten aanzien van deze norn1Jtievc regu-

dcr en duidelijk standpunt ingcnomen.

lcring van nCJtuurwetcmchappclqk on-

Hctzcltde kan niet gczcgd worden van

dcrzoek ziJn er twce trCJditie' waarve1n

prot dr \_ llmch en de inne>;~e\ing in dc

hanci<, Bacon (1561-1(>261 de cer<,te

bCJ<:lrlll<>edcrw<:lnd.
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Furl>e11/clm opwindt over Newton
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via

pn-..nla'-..

uitccn te nJten. i\l,ot je door remand te
mMtelcn dc waarherd te horen zou
kunnen kr11gen

I )c enqe trCJditie hc-

plcit een mecr cxpcrrmenteel, CJctiel in
de natuur intervenicrcnd onderzock. de
tweede een mecr tcrughouckndc oh<,crverende ondcrzoek,modu<,
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niaCJn-,e traditic i' hir111cn het hurdige
onderzoek

11e1 tuunveterl<,chappel i1kc
dominant gewordcn
Het <,te1ndpunt ve1n llmch
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ik hegrij-

pen al-.. ccn continucring van de traditic
ve1n l'ico dell" .~lirando!CJ en hCJrKi'>
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