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énmaal in het nieuws, heeft de geboorte 
van Dolly onmiddellijke wereldwijde 
reactie uitgelokt. Velen riepen op tot 

ethische bezinning over de mogelijkheden 
van gen- en kloontechnologie. Dolly komt 
onverwacht vroeg, werd gezegd, en de weg 
naar verdere ontwikkeling en toepassing is 
nog lang. Van deze tijd moeten we gebruik 
maken om het ethisch debat te voeren, nu het 
nog kan. Dan zal misschien voor één keer de 
ethiek op tijd komen om de praktijk van we-
tenschappelijk-technische ontwikkeling te 
kunnen sturen, in plaats van (zoals gewoon-
lijk) achter de feiten aan te hollen.  

De argumenten die gebruikt worden in de 
discussie rond de ethiek van gentechnologie, 
verschillen niet zoveel van die in andere 
discussies rond technologische innovaties, 
zoals kernenergie, of informatietechnologie, 
of additieven in voeding. Dit artikel be-
spreekt een paar van deze typische argu-
menten, met de waarden en eenzijdigheden 
die hun eigen zijn. Het is niet de bedoeling 
de voor- en nadelen, de mogelijkheden en 
risico's van biotechnologieën uit de doeken 
te doen, en ook niet om één specifiek stand-
punt in te nemen of te verdedigen. En het is 
uiteraard onmogelijk in dit kort bestek alle 
argumenten op te nemen 

 

 

“JE KAN DAT GOED GEBRUIKEN, 

MAAR OOK MISBRUIKEN.” 

n zowat elk debat rond wetenschap, 
techniek en ethiek wordt op een of an-
der moment wel: verwezen naar het 

voorbeeld van het mes. Met een mes kan je 
zowat alles doen: je kan er je boterham mee 
smeren, maar je kan er ook iemand mee 
doodsteken, wordt dan gezegd. Dat mes kan 
daar niets aan doen, het is een neutraal in-
strument. Alles hangt af van hoe je het ge-
bruikt. 

Dit soort redenering wordt wel eens “instru-
mentalisme” genoemd. De verantwoordelijk-
heid voor het gebruik of misbruik ligt bij 
mensen, van wie wordt verondersteld dat ze 
vrij, oordeelkundig en met de nodige com-
petentie het instrument gebruiken of niet 
gebruiken. Eventuele nadelige gevolgen van 
het gebruik zijn te wijten aan kwade bedoe-
lingen, onwetendheid of onhandigheid van 
degene die het instrument gebruikt, of even-
tueel het neveneffect van ongunstige rand-
voorwaarden die de volle ontplooiing van de 
bedoelde goede effecten van de techniek in 
de weg staan. 

Een merkwaardig effect van instrumentalis-
tische redeneringen is dat ze het instrument 
of de techniek in kwestie feitelijk aan ethi-
sche discussie onttrekken. Men gaat het ma-
ken, bezitten en gebruiken van een mes niet 
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verbieden omdat dat eventueel ook zou kun-
nen misbruikt worden. De mogelijkheid voor 
goed gebruik (door goed bedoelende, com-
petente gebruikers die over al hun mogelijk-
heden beschikken) is een voldoende reden 
om het invoeren van het product in kwestie 
toe te laten. De mogelijkheid van schadelijke 
effecten wordt dikwijls vlot weggerede-
neerd: “dit is hoogst onwaarschijnlijk”, of: 
“we houden dit onder controle, en we zorgen 
ervoor dat dit nooit gebeurt”, of: “we moeten 
vertrouwen hebben in de bekwaamheid en 
het geweten van degenen (de experts) die dit 
zullen hanteren.” 

Een treffend voorbeeld van instrumentalisme 
was een paar weken geleden te horen, toen 
bekend raakte dat FN een wapen ontwikkeld 
had waarvan de kogels meerdere lagen ko-
gelvrije vesten konden doorboren. De mo-
gelijkheid van goed gebruik (“Dit is bedoeld 
voor ordehandhaving en criminaliteitsbe-
strijding door leger en politie”) was in de 
ogen van de voorstanders blijkbaar een vol-
doende argument. De overweging dat het 
wapen in verkeerde handen zou kunnen val-
len, werd vlug onschadelijk gemaakt: “Dat 
zal nooit gebeuren, daar wordt over ge-
waakt.” 

De eenvoud van de vergelijking met het mes 
is verleidelijk. Maar in hoeverre gaat ze op, 
in het bijzonder voor vragen rond ingrijpen-
de technologische vernieuwingen? 

Het voorbeeld teert op de eenvoudige voor-
stelling van een individu dat voor een situa-
tie staat, die situatie inschat, en een middel 
kan kiezen en gebruiken om in die situatie 
een doel te bereiken. Naast de gebruikelijke 
bedenkingen bij de doel-middel-rationaliteit 
(zoals: de geschiktheid en proportionaliteit 
van het middel voor het beoogde doel, de 
waakzaamheid voor een doel-middel-omke-
ring, de weg van het minste kwaad), moeten 
toch een aantal vragen opgeworpen worden 
wanneer meerdere personen, of zelfs alle 
mensen dit gedrag stellen. Een gedrag of een 

keuze kan micro-rationeel verantwoord zijn 
(waarbij dus het normaal en correct is dat elk 
mens in die situatie die bepaalde keuze 
maakt), en toch niet macro-rationeel. Door 
de ontstaansgeschiedenis van een situatie, 
door de beperktheid van een systeem, door 
synergieën of tegendraadse effecten kan het 
gebeuren dat, hoewel elk mens afzonderlijk 
zich normaal en correct gedraagt, het totaal-
resultaat verre van optimaal is. Voorbeelden 
daarvan zijn te vinden in bv. het Prisoners' 
Dilemma, de milieuproblemen, het filepro-
bleem. Het is dus niet voldoende dat ieder-
een “zijn verantwoordelijkheid opneemt” 
opdat het totaalresultaat ook “verantwoord” 
zou zijn. Het handelen van “de mens” als 
groep, als “mensheid”, is niet simpelweg te 
vergelijken met het handelen van individuele 
mensen. 

 

“JE MOET DE RISICO'S AFWEGEN 

TEGENOVER DE MOGELIJKHEDEN.” 

n debatten rond technologische innova-
ties wordt dikwijls consequentialistisch 
geredeneerd: men probeert de voor- en 

nadelen van verschillende keuzen in kaart te 
brengen, en men neemt de beslissing die 
globaal genomen optimaal lijkt. The greatest 

happiness for the greatest number. Moraal-
filosofisch rijzen hier onmiddellijk vragen 
over wat geluk is, en hoe de (ongelijke) ver-
deling van geluk in rekening moet worden 
gebracht. Maar op een veel praktischer ni-
veau blijkt de inschatting van de gevolgen 
van nieuwe technologieën dikwijls zeer 
moeilijk, indien niet onmogelijk, alle pogin-
gen tot technology assessment en milieu-
effectenrapportering ten spijt. Dit heeft op-
nieuw te maken met de complexiteit van de 
problematiek en van het gezamenlijk han-
delen van mensen, en ook met de moeilijke 
prognose van de sociale, economische en 
culturele ontwikkeling. 

Maar zelfs de inschatting van technologische 
risico's leidt tot heel wat onenigheid, om nog 
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niet te spreken over de manier waarop met 
risico's moet worden omgegaan. Extreem 
voorzichtige kringen eisen dat een technolo-
gie niet wordt ontwikkeld of ingevoerd als 
niet kan bewezen worden dat ze volkomen 
veilig is. Dit voorzorgsprincipe lijkt volko-
men verantwoord en logisch. Daar staat wel 
tegenover dat in veel gevallen aan de ge-
stelde strenge eis nooit kan worden voldaan. 
Het is dikwijls principieel onmogelijk om te 
bewijzen dat een bepaald effect zich nooit 
zal voordoen. Hooguit kan men proberen 
risico's in te schatten, en dan een aantal kno-
pen doorhakken omtrent welke risico's al 
dan niet aanvaardbaar zijn. Pragmatici stel-
len daarom voor toch maar beslissingen te 
nemen, ook al betekent dit dat het voor-
zorgsprincipe niet volledig kan gevolgd 
worden. Trouwens, niets doen is ook iets 
doen, nl. de oude toestand proberen te bewa-
ren, en wie zegt dat die beter is dan de mo-
gelijke of waarschijnlijke toekomst? 

Dit soort argumenten was bijvoorbeeld vaak 
te horen toen gedebatteerd werd over het al 
dan niet toelaten van (Amerikaans) gene-
tisch gemanipuleerde maïs en soja op de 
Europese markt. Kan men ooit bewijzen dat 
die volkomen veilig zijn? En hierbij gaat het 
niet alleen om de veiligheid voor de consu-
ment die ze eet, maar ook om de vraag of 
niet de kans bestaat dat het nieuw inge-
voerde gen (dat moest zorgen voor resisten-
tie tegen bepaalde onkruidverdelgers) door 
de wondere wegen der natuur terechtkomt in 
andere plantensoorten, waar het alsnog on-
gecontroleerde (en oncontroleerbare?) ef-
fecten zou kunnen teweegbrengen. De 
angstdroom van het super-onkruid dat tegen 
alle verdelgingsmiddelen bestand is, is dan 
niet ver weg. Graag wordt hier dan het beeld 
van Frankenstein opgehangen: de mens 
cre??ëert een schepsel dat aan zijn controle 
ontsnapt en zich tegen hem keert. In de dis-
cussie blijkt dan dikwijls dat de voorzorgen 
die de producenten genomen, hebben - stu-
dies die vaak tien of vijftien jaar duren - 

door critici nog als onvoldoende worden 
afgedaan. Je weet maar nooit. 

 

MIDDELEN WORDEN RECHTEN? 

en bijzondere toets wordt aan de dis-
cussie rond gen- en kloontechnologie 
toegevoegd wanneer men het heeft 

over toepassingen in de medische wereld. 
Van een paar duizend ziekten is ondertussen 
geweten dat ze te maken hebben met een 
genetische voorbestemming of aanleg en 
voor vele kan men al vrij nauwkeurig aan-
wijzen waar op het genoom het 'defect” te 
vinden is. Er wordt gedacht en gewerkt aan 
gentherapieën, waarbij het “slechte” gen 
wordt uitgeschakeld en/of een “goed” gen 
wordt ingebracht in menselijke cellen, die 
aan de patiënt worden toegediend. Door gen-
technologie gecombineerd met in-vitro-
fertilisatie en pre-implantatie-onderzoek, 
kunnen sommige ziekten misschien verme-
den of zelfs uitgeroeid worden, indien het 
“gecorrigeerde” gen ook via de geslachts-
cellen aan de volgende generaties wordt 
doorgegeven. Als dergelijke technieken in-
derdaad mogelijk zijn, lijkt het maar normaal 
dat patiënten eisen dat ze ervan kunnen ge-
nieten. Het zou crimineel zijn aan een pa-
tiënt een “geneesmiddel” te weigeren, ook 
als dat in dit geval een gentherapie is. Pa-
tiënten hebben daar recht op, lijkt het wel. 
Als de financiële kost een hinderpaal is, 
moet de ziekteverzekering maar tussenko-
men om er voor te zorgen dat het genees-
middel op een rechtvaardige manier ook 
beschikbaar is voor minder rijke mensen. 

Deze “middel wordt recht”-redenering vindt 
men ook in discussies rond medisch geas-
sisteerde voortplantingstechnologieën, al dan 
niet gecombineerd met gentechnologie. Als 
de mogelijkheid bestaat om door medisch-
technische ingrepen toch een kind te bezor-
gen aan mensen bij wie dat op een andere 
(“natuurlijke”?) wijze niet lukt, hebben zij er 
dan geen recht op geholpen worden? Dolly 
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heeft op die manier bij heel wat mensen de 
hoop losgeweekt om alsnog een kind te krij-
gen, bv. als kloon van de moeder. Ook wa-
ren er ouders die hoopten door klonen een 
exacte kopie te kunnen krijgen van hun kind 
dat pas verongelukt was. Als het kan, hebben 
ze er dan geen recht op? 

Maar aan de andere kant: is er zoiets als een 
“recht op voortplanting”? En indien men al-
leen geval per geval de vraag stelt of deze of 
gene techniek geen gepaste keuze zou zijn 
(waarbij men dikwijls geen voldoende zware 
reden heeft om de toepassing in dit geval te 
weigeren), wordt nooit de vraag gesteld wat 
de impact op de samenleving en de cultuur is 
wanneer men - zoals in bovenstaande voor-
beelden - het leven telkens weer als maak-
baar behandelt. 

 

OVER DE GEDETERMINEERDHEID 

VAN DE MENS 

e zullen het maar niet hebben over 
de Internet-site waar kandidaat-
ouders een kloon kunnen bestellen 

van Cindy Crawford of Nelson Mandela, 
noch over de sekte die in klonen de plicht 
ziet van elk rechtgeaard gelovige dieChristus 
wil navolgen, wiens verre zen gestalte in 
feite een kloon zou geweest zijn. En ook niet 
over de nachtmerrie van een leger kopieën 
van kwaadaardige dictators of maffiabazen 

De mogelijkheid van genmanipulatie en/of 
klonen bij mensen roept onmiddellijk een 
aantal vragen op rond de gedetermineerdheid 
van mensen. Bij klonen ligt het blijkbaar in 
de bedoeling mensen met gekende en ge-
wenste eigenschappen exact te kopiëren of te 
vermenigvuldigen, door nieuwe mensen te 
maken met hetzelfde DNA. In hoeverre zijn 
we bepaald door ons DNA, en in hoeverre 
door opvoeding en omgeving? Bestaat er 
dan nog zoiets als “vrijheid”? Daarbij valt op 
dat men tamelijk vlot lijkt te aanvaarden dat 
de lichamelijke conditie van de mens gro-

tendeels door DNA bepaald wordt, maar 
wanneer het gaat over het psychische leven 
en het gedrag, ligt dit heel wat gevoeliger. 
De zoektocht naar het homo-gen en naar het 
avonturiers-gen - en de commotie errond - 
zijn hiervan treffende illustraties.' 

De universiteit van Minnesota in Minneapo-
lis is wereldberoemd geworden met haar 
tweelingen-onderzoek. Door na te gaan in 
hoeverre eeneiïge en twee-eiïge tweelingen 
op elkaar gelijken en dit te koppelen aan de 
vraag of ze al dan niet samen waren opge-
voed, werd geprobeerd na te gaan welke 
eigenschappen en gedragspatronen eerder 
genetisch bepaald zouden zijn. Rond dit on-
derzoek is heel wat methodologische kritiek 
geüit, maar juist deze zeer kritische inge-
steldheid is misschien weer een teken dat dit 
soort onderwerpen zeer gevoelig ligt. 

Een sprekende vergelijking is hier die met 
een muziekpartituur. Laat dezelfde partituur 
spelen door verschillende uitvoerders en/of 
in verschillende omstandigheden, en je kan 
een heel ander muziekstuk te horen krijgen. 
Of: neem een aantal computers met dezelfde 
programmatuur. Die “gelijke” computers 
zullen gedurende hun “leven” veel verschil-
lende berekeningen en teksten en signalen 
uitsturen, naargelang van de verscheidenheid 
van gegevens waarmee ze worden gevoed. 
Op dezelfde manier - zo wordt gezegd - zul-
len mensen van elkaar verschillen, ook al 
beginnen ze hun leven met identiek DNA. De 
invloed van de omgeving begint al met de 
plaats van inplanting als embryo in de baar-
moeder: twee lichamen kunnen niet terzelf-
der tijd op dezelfde plaats zijn, en maken dus 
nooit identiek hetzelfde mee. Bij klonen 
speelt de spreiding in de tijd: een kloon van 
een dertigjarige groeit dertig jaar later op. 
Kortom, de kopie zal op nogal wat punten 
van haar dubbel of origineel verschillen, ook 
al is de manier van interageren met de om-
geving waarschijnlijk wél grotendeels gene-
tisch bepaald. Daar komt nog bij dat de ver-
schillende invloeden (zowel van DNA als van 
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de omgeving) niet zomaar lineair kunnen 
opgeteld worden. Oorspronkelijk zeer kleine 
variaties kunnen tot enorme verschillen op 
langere termijn leiden. 

Dat de kans op exact kopiëren klein is, is 
blijkbaar een geruststellende gedachte. De 
idee dat er twee identieke mensen zouden 
rondlopen, schrikt velen af, vanuit een 
mensbeeld waarin vrijheid, originaliteit en 
individualiteit vooraan staan. Het wordt als 
intrinsiek verkeerd ervaren als men een mens 
volkomen zou willen determineren, volko-
men vastspijkeren op een a priori bepaald 
beeld, of volkomen reduceren tot de een of 
andere rol. Je zal er maar toe veroordeeld 
zijn als kloon van Elvis Presley door het 
leven te gaan... Dan hebben we het nog niet 
over de geopperde mogelijkheid klonen te 
gebruiken als orgaanreserve voor transplan-
taties: je hebt altijd een volkomen compati-
bele donor bij de hand, zonder risico voor af-
stotingsverschijnselen. Indien er daartegen 
morele bezwaren zouden zijn, bv. vanuit de 
bedenking dat mensen hier enkel en alleen 
als middel beschouwd worden, kan gewerkt 
worden aan hersenloze kopieën: dan kan niet 
echt van een menselijke persoon gesproken 
worden. Naar verluidt zouden al hersenloze 
kikkers gemaakt zijn: een eerste opstapje? 

 

“DAT IS NIET NATUURLIJK MEER” 

os van de eventuele inschatting van 
gevolgen, stoot men inzake biotech-
nologie dikwijls op een intuïtief aan-

voelen dat men “te ver gaat”, dat dit niet 
meer natuurlijk is. Het “natuurlijke” blijkt 
bij velen op de een of andere manier toch 
een norm te zijn, die niet mag overschreden 
worden. 

De eerste, voor de hand liggende vraag: wat 
is natuurlijk? De “mosselen natuur” die aan-
gekondigd staan bij de restaurants, hebben al 
heel wat bewerkingen ondergaan alvorens ze 
in de kom terechtkomen. De koeien in de 

groene wei zijn maar ontstaan na een lange 
geschiedenis van door mensen gestuurde 
selecties. En hoe natuurlijk zijn onze par-
ken?2 De grens van wat als natuurlijk erva-
ren wordt, verschuift door gewenning aan 
bewerkingen die eerst als vreemd overkwa-
men. Bovendien kunnen “onnatuurlijke” 
bewerkingen zoals bloedtransfusies of inen-
tingen voor één groep volkomen normaal 
zijn, terwijl andere groepen ze bv. om religi-
euze redenen veroordelen. 

Fundamenteler dan dit is de vraag waarom 
het natuurlijke een norm zou moeten zijn. 
Van uit een wat romantiserend beeld van hoe 
het er in de “natuur” aan toe gaat? Of vanuit 
de idee van een zelfregelende natuur, die 
“zich wreekt” als haar geweld wordt aange-
daan? Vaak blijft het beperkt tot een nauwe-
lijks te thematiseren schroom tegenover een 
deel van de werkelijkheid dat respect en 
verwondering oproept, en verwijst men naar 
het “mysterie van het leven”. In religieuze 
tradities zal men hier gauw spreken over 
“het heilige”, of over de ethische implicaties 
van een scheppingstheologie - eventueel 
over een natuurwetsdenken gelegitimeerd 
door een goddelijk gezag, waarbij het een 
daad van hoogmoed zou zijn indien mensen 
denken de scheppings-ordening te kunnen 
verbeteren. Ook wie aan de kosmos, of aan 
elementen eruit (bv. levende wezens) een 
intrinsieke waarde toekent, botst op grenzen 
waarbij men voelt: tot hier en niet verder. 

In een volkomen desacraliserende houding 
tegenover de wereld is dat alles irrelevant: 
de omgeving is neutraal, ze staat ter be-
schikking om gekend en bemeesterd te wor-
den. En is niet elk onderzoek, elke techniek 
een gebruik maken van de natuur en haar 
“wetten”? Sinds Francis Bacon geldt het 
adagium: “Men kan de natuur slechts over-
winnen door haar te gehoorzamen.” De na-
tuurwetten kunnen niet geschonden worden. 

 

CONCLUSIE 
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ie een discussie rond gentechnolo-
gie (maar ook rond bv. informa-
tietechnologie of kernenergie) af-

doet met de vergelijking van het neutrale 
mes, maakt een wel heel simpele redenering 
en gaat aan veel essentiële zaken voorbij. 
Dat moet dit artikel duidelijk gemaakt heb-
ben. De ethische reflectie over wetenschap 
en techniek verdient beter dan een vergelij-
king met een mes. 

 

 
1 Interessante lectuur daarover is het speciaal nummer 
van La Recherche, juli-augustus '98, Sommes-nous 

pilotés par nos gènes? 
2
 Een dun en plezierig boekje over de manier waarop 

het begrip “natuur” gebruikt wordt, is dat van Hans 
Achterhuis, De illusie van groen. 
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