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L. Cranach de Oude (1546; 1472-1553), 
Fontein der eeuwige jeugd



Belofte

“Sinds de oudheid heeft de mens gezocht naar 
de bronnen van de eeuwige jeugd. Waar 
magiërs en alchemisten hun inspanningen 
zagen doodlopen, lijkt de biomedische 
wetenschapper de belofte van eeuwig leven in 
te lossen door de ontdekking van de stamcel.”

R Plasterk en H Clever in Voorwoord van: C Mummery et al. 
Stamcellen. Amsterdam 2006



Fundamentele vragen

Niet alleen ethische maar ook 
antropologische vragen:
De vraag is niet alleen: 
n wat voor mensen willen we? maar 
n wat willen we met de mens? 
n Hoe willen we dat de mens er over 1 miljoen jaar uitziet 

(Hottois)?
n Is de mens slechts een ‘lege potentie’ die zichzelf steeds 

construeert? 
n Is het ‘vaste’ van de mens alleen dat er niets vasts is, maar 

alles historisch, cultureel en technisch bepaald?
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Religie en Cultuur 
n Een mens heeft geen cultuur, maar het menselijk bestaan is

belichaamde cultuur. Dit wil zeggen, dat het weefsel van zijn 
leven zelf, gemaakt is van dat complexe geheel dat we 
samenvatten als cultuur.[1]

n Cultuur is geworteld in Cultus: 
l relatie tot geestelijke wereld
l relatie tot dat wat als uiteindelijke bepalende onafhankelijke 

werkelijkheid gezien wordt
l Techniek geeft uitdrukking en vorm aan die relatie

n Cultuur is zichtbaar gemaakte godsdienst, waarbij de 
historische en natuurlijke omgeving mede bepalend is 

n Moraal is de ‘waarden en normen’-dimensie van cultuur
n Ethiek is de bezinning hierop
1 Vrij naar H. Bürki. The Gospel and human culture. IFES-General Committee Papers, 1975.
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Twee grondhoudingen t.o.v. werkelijkheid

‘Klassieke Houding’
§ betekenis vooraf aan 

bestaan; betekenis en 
waarheid gegeven

§ waardering 
§ lichamelijke en sociale 

bestaan moet 
beantwoor-den aan 
gegeven waarden

§ voorzienigheid, 
verwachting

‘(Post)moderne Houding’
§ bestaan gaat vooraf aan 

betekenis; alle betekenis 
en waarheid is subjectief

§ manipulatie
§ lichamelijke en sociale
§ bestaan 

geïnstrumentali-seerd; 
waardetoekenning

§ maakbaarheid, 
beheersing
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Twee grondhoudingen (2)
‘Klassieke Houding’
§ Techniek ingebed in 

religie en aansluitend bij 
‘natuurlijke’ orde;

§ Houding t.o.v. de dood 
bepaald door godsdienst

§ Erkent historische 
gesitueerdheid en 
kwetsbaarheid; in Chr. 
geloof ook opdracht in 
verwachting van Gods 
Rijk

‘(Post)moderne Houding’
§ Techniek gebaseerd op 

methode van ontleden en 
reconstrueren van werkelijkheid 
naar menselijke wil en nut

§ Benadert de dood vanuit de 
techniek: beheersing en 
verdringing; tracht m.b.v.

§ Technieken (evt. spirituele) te 
ontsnappen aan gesitueerdheid
in plaats en tijd en aan 
sterfelijkheid
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Twee grondhoudingen (3)

‘Klassieke Houding’
p bewarende, ‘conservatieve 
Natuurethiek 
p Kennis via de rede (verstand, 
verstaan)
p Stoicijnen, Thomas van 
Aquino (Ordo gedachte, 
realistische positie in 
universaliastrijd), meer 
schriftuurlijk: Melanchton, 
Brunner, Bonhoeffer
(?Mandaten) Woltjer (Logos 
gedachte) 

‘(Post)moderne Houding’
p Eschatologische natuurethiek
p meer gericht op redelijke rechten 
van individu
p werd allengs meer voluntarisch; 
ordeningsopdracht
p nominalistische positie in 
universaliastrijd (positie die leidde tot 
moderne wetenschap), 
p John Lock, JJ Rousseau, 
p Mensenrechtendiscours; 
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Evaluatie
n De twee posities sluiten elkaar in de praktijk niet geheel uit
n Uitgaan van de eerste, maar inzicht in normatieve orde 

vereist (gemeenschappelijke) bezinning en studie
n ‘manipulatie’ ook nodig is om lijden en kwaad tegen te gaan, 

maar binnen grenzen van de ‘waardering’
n Natuurethiek bleek in geschiedenis zeer kneedbaar, o.a. 

(verdediging recht van de sterkste vs bescherming van 
zwakken)

n Wat men ‘leest’ in de natuur mede bepaald door relatie met 
geestelijke wereld: alle (morele) kennis is ‘religieus’ 
beïnvloed

n Vorm van natuurethiek wezenlijk tegenover overheersende 
rechtspositivisme van vandaag; was de grond voor 
Neurenbergprocessen na WOII 
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Naar een gereformeerde benadering

n Tegen achtergrond van voorgaande
n Uiteenzetting m.b.v. vier brandpunten van 

heilsgeschiedenis als perspectieven op onze 
werkelijkheid, t.w. schepping, val, verlossing, 
voltooiing

n Centrale uitgangspunten
§ Souvereiniteit van God in alles
§ Gezag van Woord van God

§ Schriftberoep (Douma): Als gids, als wachter, als richtingwijzer, als 
voorbeeld 
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Schepping
n Wereld in oorsprong goed en geordend; in 

eerste instantie positieve houding t.o.v. 
geschapen werkelijkheid en cultuur

n Mens, als man en vrouw, geschapen naar 
Gods beeld; dus relationeel en religieus

n Ethiek van respect voor gegeven 
ordeningen (epistemologisch probleem) en 
geboden

n Hoge waardering lichamelijkheid, leven en 
gezondheid; 

n Opdracht tot verzorging en ontplooiing: 
verantwoordelijk, rentmeester, incl. 
techniek

n Gevaar: ongefundeerd optimisme, 
conservatisme  
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Val: breuk met God
n Schepping verstoord: kwaad, lijden, 

ziekte, handicap en dood; ten diepste 
duister raadsel, zin-loos

n Fundamentele probleem van mensen 
is geestelijk en moreel (zonde), niet 
technisch of economisch

n Ethiek van beperking van (macht 
van) kwaad; eerste gebruik vd wet 

n Inperking, normering van 
machtsontplooiing (in politiek, 
wetenschap&techniek, economie)
Vgl. souvereiniteit in eigen kring

n Gevaar: pessimisme, passiviteit
De zondeval; Michelangelo
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Verlossing

n Gestalte geven aan Koningschap van 
Christus in hele leven; d.w.z. 
respecteren Gods normen voor mens 
en schepping; 

n Derde gebruik van de wet 
n Heiliging van het ‘gewone’ leven
n Door de Heilige Geest: geboden in het 

hart geschreven; deugden

n Evangelie van Verzoening en herstel door Christus, 
in geloofsrelatie met Hem; 

n Tweede gebruik van de wet; 
n Verlossing van, niet uit de Schepping
n In navolging van Jezus, als gemeente, tegemoet 

komen aan noden, herstel van gebrokenheid, 
verlichten van lijden
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Het Lam Gods, J. van  Eyck (1432)
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Voltooiing

n Volkomen openbaring van Gods Koninkrijk 
‘van bovenaf’ 

n Relativering van dit aardse leven, incl. 
seksualiteit; geen verabsolutering van 
gezondheid, welvaart etc. 

n Ethiek van navolging, meer dan het 
‘gewone’, doorbreking van ‘gevestigde orde’

n Verwijzing naar dat Rijk en diens waarden
n Relativering van onze inspanning; geen 

krampachtigheid
n Door het oordeel: goedheid en waarheid 

weer openlijk verbonden met de macht
n Gevaar: utopisme, ‘loszingen’ van de 

schepping
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Gereformeerde uitwerking

n Mbv Reformatorische wijsbegeerte
n Structuuranalyse van sociale praktijken
n Gaat uit van geordende werkelijkheid (schepping)
n Geen onmiddellijke kenbaarheid van de orde, ook al 

omdat die dynamisch is en in concreto mede 
historisch bepaald

n Waarin ‘control beliefs’ een sturende rol vervullen in 
concrete uitwerking 

n Vraagt om fenomenologisch-hermeneutische 
benadering van praktijken



View of human being, substructures and identity

Substructure Typical manifestation Manifestation of identity 

Act-structure

Sensitive

Biotic

Physico-
chemical

the acting human
being

living body

cell, tissue, organ

atoms, molecules

personal acts
(will, reason, imagination, 

actions)

consciousness

(immunological)
defense of 

individual existence

unique nucleotide 
sequence



Implications of the model 

§ Human being is coherent integrated whole of 4 substructures 
§ This whole is the embodied human being
§ The unique individual identity does not reside only in one of the 

substructures but expresses itself at the various levels and at 
the same time transcends them in the ‘I’, the heart

§ Any dualism (e.g. biological - biographical life) is the result of 
isolating one substructure or capacity from its embeddedness 
in the structural whole

§ As long as there is a living body there is a full human being 
§ The dignity of the human being is the dignity of the whole, 

including the physical body; in itself DNA not sacred



Onderscheidingen tbv ethische beoordeling interventies

1. Onderscheid herstel - verbetering (enhancement)
2. Onderscheid lichaamscellen – kiembaancellen
3. Onderscheid tussen drie normatieve ethische

theorieen
l Doelethiek, consequentialisme
l Plichtethiek, deontologie
l Deugdenethiek



Onderscheid ‘Herstel – verbetering’

1) Onderscheid in praktijk vaak onhelder; definities verschillen
2) Opvattingen over wat ziekte en gezondheid is, verschuiven 

in de geschiedenis, maar onderscheid blijft
3) Conceptueel blijft het onderscheid relevant (schemering 

bestaat bij de gratie van dag en nacht) 
4) Ethos van arts blijft gericht op tegengaan van 

gezondheidsproblemen; anders wordt de arts ingenieur van 
het gezondheidsideaal

5) ‘Verbetering’ op een punt geeft mogelijk achteruitgang op 
ander



Ethische kanttekeningen somatische gentherapie 

n Gentherapie op lichaamscellen in principe te 
verwelkomen als therapie

n Niet gebruiken voor ‘verbetering’
l Landelijk beleid nodig mbt vaststellen van wat 

‘verbetering’ zou zijn
n Eenduidig beleid bij ziekenhuizen /artsen en 

weerstand bieden tegen druk van onderzoekers 
en patiënten tot mogelijk overhaaste toepassing



Ethische kanttekeningen kiembaaninterventies

n Als dat kweken van embryo’s vereist voor onderzoek vormt 
status van menselijke embryo ernstig ethisch probleem

n Als men toch van mening is dat embryo’s geselecteerd en 
gedood mogen worden dan de techniek zeer beperkt nodig; 
selectie via PGD is alternatief

n Kan de techniek ontwikkeld worden door interventies in 
gameten (of voorlopercellen daarvan?) of door werken met 
SHEEF? Nader te onderzoeken en bespreken

n Brengt mogelijk onoverzienbare risico’s mee voor nageslacht 
gezien de complexiteit van embryonale ontwikkeling – weten 
we wel wat we doen? 

n Als de techniek wordt ontwikkeld dan alleen voor therapie bij 
aandoeningen met duidelijk gedefinieerde genetische 
achtergrond 

n Geen enhancement (zie verder)



Enhancement?

Menselijke waardigheid vraagt:
§ Respect voor structuren en beperkingen van het lichamelijke 

en psychische bestaan (behoefte aan zuurstof, voedsel, 
slaap, gebied van zichtbaar licht en hoorbaar geluid etc. ).

§ Acceptatie van de eigen ‘facts of life’ (Guardini)
§ Stabiele identiteit die continuïteit en samenhang vereist van 

de diverse psychische en geestelijke functies 
§ Technische enhancement zal die gemakkelijk verstoren
§ Technische enhancement: De ene mens wordt tot project 

voor de ander



Algemeen criterium
n Dit leidt tot het volgende algemene criterium voor interventies 

(incorporatie van techniek en ‘verbetering’):
n De mens die de interventies ondergaat kan de daarmee gepaard 

gaande veranderingen integreren in zijn/haar leven als 
geintegreerde eenheid en die veranderingen dienstbaar maken 
aan het voortbestaan en de ontwikkeling van het Zelf als de wortel 
van die ‘integere’ persoon, zo dat de mens auteur blijft van zijn 
eigen leven.   

n Zolang technische interventies het ‘normale’ functioneren 
herstellen en het algemeen criterium en de gebruikelijke medisch-
ethische regels respecteren, is veel geoorloofd

n Er moet wel sterk gewaakt worden voor vrijwilligheid en tegen 
sociale druk

§ Op grond van het algemeen criterium valt onderscheid te maken 
tussen verbetering d,m.v. technische interventie of d.m.v. training 
en onderwijs



Consequentialistische argumenten tegen verbetering

§ Onvoorzienbare risico’s voor de ‘patienten’
§ Alleen de rijken zullen zich kunnen laten ‘verbeteren’ en, 

indien succesvol, zal het maatschappelijke verschillen
versterken. 

§ Sociale discriminatie van de ‘onverbeterden’ en
‘onverbeterlijken’

§ Sociale druk om verbeteringsinterventies te ondergaan en de 
risico’s daarvan te lopen

§ Voor zover collectief vergoed:  Het gebruik van schaarse
middelen voor interventies zonder noodzaak terwijl
noodzakelijke behandelingen in ons land maar meer nog 
internationaal niet betaald (kunnen) worden.  
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Twee perspectieven op het menszijn (1)

1) Menszijn en menselijke waardigheid als 
uitkomst

2) Menszijn en menselijke waardigheid als 
uitgangspunt
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Twee perspectieven op het menszijn (2)
1) Menszijn en menselijke waardigheid als uitkomst
§ Erkenning van volwaardig menszijn, menselijke waardigheid en 

beschermwaardigheid als conclusie op basis van 
waarneembare menselijke eigenschappen als bewustzijn, 
relaties, waardering van eigen leven

§ Ieder mensenleven dat die eigenschappen niet (voldoende) 
heeft, komt volledige menselijke waardigheid en bescherm-
waardigheid niet toe

§ Posthumanisme: die eigenschappen moeten verbeterd
§ Lichamelijkheid als evolutionair tussenstadium moet worden 

overwonnen door de persoon (breininhoud) over te hevelen 
naar computer
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Twee perspectieven op het menszijn (3)

2) Menszijn en menselijke waardigheid als uitgangspunt
§ Volwaardig menszijn en menselijke waardigheid inherent aan het 

behoren tot de menselijke soort want berust in geschapen zijn naar 
Beeld van God

§ Typisch menselijke kenmerken en vermogens (bewustzijn, etc.) 
vormen niet de grond van het volwaardig menszijn van een 
menselijk wezen, maar laten zien wat normaliter de kenmerken zijn 
van een mens

§ Menszijn is belichaamd zijn, nu en in het komende Rijk van God 
§ Jezus is lichamelijk opgestaan!



Zorgen     J. van de Waals



Dank voor uw aandacht!


