
• Trouw DONDERDAG 14 sEl'TEMIIER 19s1 
Podium • • 

Ook reageer~uis ir:, ~eken van bel~fte 
Franse protestanten op het kruispunt van b1orog1e en ethiek: een dubbelzinni e 

8 

door Frits del.Mtge n,ngsp61tfflbffdon-dt 1Nlon fron~ p,OtHtan~k"k ,n ttnM, ktnt va11anten, waarb,J M -
a:'R'l-r----- g synthese 

.-on ontt kon:ffl. on vocnl-, hffl d"' oh tMr- g<brv,kt wordt uomh•od ,, gobod•n Zoal> do rM· 

..... - ................ 
Dit voor1aar maakte de ~ flofor. 

rrw defrar,co eon voriár,ng

b.Mr d" ttn e-~ ~ 
V8r op de modemo YOOl'TplanDngS

lec/vlie«M ffl hot orfelij

denool. &o/og,et't..,,.,,.,._ Ek
monrs de refl#_Jdort. kroog htt stuit 

als t11,1 rntt. 

di• ~ ~ rmot on YOOI' ..,, W>dtrloos Khlpaor, nott d1s<.h ~ l•id• voortplant,ng,,no-

rwmon _, ~oll:ing tot tu, o,. ITIHf don ttn SJ~ 'tochn1SCM thodon waarbij ten b" oop wordt 

9ffl rtl.otie, tot h,t kind dat~ tussenkomst' o" w" Rome godun op d"dtn, bY1ton hol k1nd-

rffl gMI wordtn, ol 101 dt ~ vterbnt ·~d' ugt. om- wfflSffld Kht- om. on ww b1J 

K!Mtort oh ITlfd,a,s o l ondenof. dot dt goddtlij\• schopp1ngsorde don "n •i<•I. .. n ombryo, of ba.· 

k.,, En dot on ttn -,leving óie verJtoord zou wordffl. denkt -.. rmodtr wordt 'gol"nd'. H10f ZtJn 

~ r<;k op ZON: n NM ttn 111 PiflJS Hnt.11t de- tnfflHl1Jkt vrij• dt ve,.,,twoordtlijk.htid v,n de do-

bto-t'thiN.. CUt WIi Zf'99N\ ttn mo- ~td De lmk rusSffl IHSu.fittit M noren"" dit YMI dt ontv,ngtn en 

rMI voor htt le\-ffl. •• voonp!Mlung 11 gttn s<hepptngs- ook hot recht van het kind om ZIJ" 

N,ot b<J c1, nauu . ,,...., btJ dt ~ dot God oh ttn µ< aan gonotisch• oorsprong to ktnnon in 

Sclnfl wi!lon dt F,- uhnninen dt rnoru zou willon oploggon " El hot goding. 

inzon on - ooi: oh h,t dt mo,olt rm,i wordtn boNdrul<I. dat do b11- Do rochton ,..,, htt kind wordtn 

bumntng op dt N I UU' MtJ'ril. Ort bo4 voortd\6ond got,n,,k ma.Ict v,n door do Eghs• R•loirn~ mor••' ho-

Het document hooft mttr aandacht 

verd1ond dan htt tot nog toe goc~ 
gen heeft. Het Is Hn vill"'I dt wtint· 

ge protostantse btJ<hgffl d ie we 

tot nog toe kfflnffl in Ml "'~ 

mandsl.Jnd van do bt~tlu«. Het 

mag don ooi: Mst wat mttr i,... 

k~ onrvangon, OVt< do fr.,.. 

se larldsgrenzen hoon. 

Sou Scnpnn botokfflt VOO< hffl not boold ,.., do odopt"' w11 "'" gor aangos~•n dot! het rocht op 

Khtor gttn bil>IH:~ (do bt'jbo4 unotndofijlc ollffl,aal aangenomen "n kind. Tot do oorst• rtktnt hol ..,_ 

kont nog goon ro~i k1nderon. dio t11' goodopt"rd door docoment - on du<in klinkt het ,,._ 

Het toeval wilde dat het document 

van do Eglis. R4f0ffllff ""9"Vfff 

1eger.jkertijd vorschHn met dot 

van kardinMI RalZin9or • ..,, do Ro

meinse Congregatie VOO< do Ge

loofsleor, OVf!f duoffdo problt<na

tiek. Hft protestantse nuk blfff in 

dt schaduw van hft utholieke 

staan. De ROtMinse ' Instructie ovft 

het ontstaande lovon en o- do 

w..,digheid van do voortplanting' 

hooft veel stof doen opwaaien. 

Maar door categoris<.h .,,...,. te 

zeggen lfgffl ofk rnensofijk M

beide ,._in. 'natuwlijkt' ... 

............ goddltijkeochlp-
1f:s .,.,._........,tuo..,~..._.., __ 
f..i-m,ng. ~efr zij de morele dlscus

s,e .,, de ke-rhn tvenvt tl behtetst 

als goltustrt"d on geblokkoerd 

Door do In vitro lert1f1sat1e (IVf -

·reageorbuisbovrucht1n9') on de 

kunstmatig, ,ns,mirwt ie onder elke 

voorwaarde op do katholioko indo• 

te pla.Jtson. is do roomw ortho-
do, ie m1ssc.hion gorod, maar zijn de 

kerkledtn in do stoofl !lflaton. En 

dJfl VOO<al do diroct !Mtroé.ktnffl: 

~iel on ondorzoel<t<s. Mwr ooi<: 

echtparon dio ~ongon kin
dltloos _.., blijvon; tonzij do 

techniek hffl ttn handjo !wipt. 

Hft doa.ment van CM (glis. Rffor

mH Is pmtcw.., dan hot stuit uit 

"-• lift draagt 'tlomonton' YOOI' 

..,, dialoog aan ffl hfffl niot CM 

p,atontlo"" docroet ('inwuct io') 

uil tt vwrlli9tn. lift is btsclwidt• 
ne,; ,.lift...,, betcMlden OYffWI• 

~ . w"ldtktrlc,gemoeno 

,chap van manntn on,,,_ dio 

lulsto,on na. God In Jt1us Christus 

tlocw bomiddefing van de bij!Mlst 

90tuigon, kan zkh, ztffs al vraagt 

qorn de brj,und ,., de H,m" 
CÏNR.-glssen. Tochwillffldez• 

°"~-,..,""1'•n• 

ma, ttn ~ van w•t M lwfdf YMI hf..n oudfts 0 1t rt~ti, slist nitt tfvolution,ir - 'df htfd•· 

<ITistolijk -oé.on hel woord vtt<1 do technischt of nat uurlijk• v•n ttn vodor on "n moodor, ffft 

·sct,,pp,ng· U99ffl wil Do ene,,. omstandtghtdtn van do bovruch- ovonwichtig thuos, do rust van IMiv· 

!\Al wordt door do bijbel van mttt ting " durigo kinderjMon'. Eon ktnd•zor> 

al_, ondtr twtt venclvllffldt 90- De protO<lMI~ vmlortng komt dor-- l• ontoelaatbaM. Do 

ziátl>IU'len bovon. .. In (;.MSis 1 daarmH heel wat l1bor•I" ovor franw protosuntse kerlt d•• " 1• · 

horffl w,, dat God aan do monsheid d.ln die v,1t1 Ralringor. On< de M - k" in vt<gohjking tot Hod"'-'ds• 

do toestemming on do ~fle techniek wordt niet direct de apo- zunon:orlcon "n M houdendtrol•· 

hooft gogr,on tot ttn 'vervult do ulyps algoroopon, zoals do P•îjw t i....,thiofc op na houdt waar11voor 

aardt on oncltrw«pt ha.v'. o"om ...-ubtsschop Lust1gor dat wol b1J voort>oold ~ ilie ~plaats 

-itOfflffl w• mrt vreugde de dood t oon tuï b1J do presentatie van is. wil de IVf-technie~on 1~ 

ontdtldängon.., tu, vennogen tot do Romeinse lnsllUCtie van ttn houden in het huwof111<H ""-ngon 

genezing of tot vorbetoring von het kruistocht tegon •~ in i- na,r ttn kind. De M ehm, .. rt 

boginnonclr ~en. Maar in Gfflesis sct,o vorleidingon' spr•k. Oolc do dan -1 do seluu,litoit lltochtu· 

2 horon w• ~ het rnonwnp.or, 1n reagootbuis su.1 ondt< het tekon KM ~aardt vc,or ~voort- . 

do hol gep&aaut om hem ' te brw• van do bo4ofle, oordtlon do fronw planting; mortof bhjfl ll"'• als uit• 

ren 'on te boworfton', ~-- calviniston. Maar het is n1ot enkof drui:l<ing van do hofdt DSwn man 

schuwd wordt voor dt 1~ pennissivitoit wat do klok slaat De en vrouw, onloUNl<olé m" ver-

.., de ilusies van de al-macht" On- rugeerbuos móg.,,...., .. de M t>oriMn. Do tochn1ek lngoort en-

dor-ckAibthid van v,ywid 
tot bol,..,.ing tn misbruik v,1t1 dit 

vr11he1d w,f ~ Egltse Ref0tmfe de 

1echn1,k beschouwen Ook de 

nieuwe voortpfa n11ngs1t-chnu~kt-n 

dragen belofle en verle1d1n9 1n 

ztCh, ook hier (tn dot beold go

bfuikt do verlclaring) " or kal on 

kor-on dat van olltaar goscheidon 

wil worclon. lwt documont legt 

nm de Ndrult op dtzo vrïjMid en 
-•ntwoordefijkhtid in het om

gaan met do schepping. Woliswaar 

blijwn m«-nHn m«tSM, en wo,. 

don zo nooit God. Hun vrijheid 

wordt begrOMd door, on is aang•
legd op CM liofdo van do Schepper 

tn die v,n de nMJtt. MMr binMn 

dozo Mgtonzing ziet de kerlt do 

ruimtf li99tn voor ffn 'posititve· 

wwdefing vin: 

.. - CM antl-<oncoptit, d i• seksuali

teit on vruchtl>Awheid ontkoppelt, 

wannttr do vruchtl>Hrheid ttn 

i..drolging zou kunntn botekonen. 

- do rMdis<.h ~lelt voort• 
planting dio solcsualitolt on vrucht · 

bNrhtld woor aan tlkaar koppelt, w-do nood van Hn aanhou

dende onvruchtbaarheid wor-d1 or 

vorffl." Op deze manier zltt ci. 

kei alllllpstuk om beide. seksual1 

tt-11 e110r1plant1ng, wrtr aan t l, 

k .. •llppelen als t1t helde 1us

son , .. .,. n,en dat wil. 

Yanui.,. begrtnzl!llde voor

..,..,.~rwerpl de "•nse kerk 

~ ~illgdur19 ops'-, door be

••1111,., 'boven1alli9t· em
lwyo\_. andftt doolOinden dan 

htt ~ n "an een ec~1paar 

naar llli1d Maar of de1e voor-

waarden d~ biolog1sc.he revolutie 

d ie er op dtt moment woedt ook 

werbl1Jk zullen we1en te kanaflse. 

ren? Het menselijke, ,s doonichlig 

geworden De gtne-tische informa

tie 1s 1oegankeli1k, en tot op zekere 

hoogce hantee<baa, gomaakt En 

de lechnische ontwikkelingen gun 

zo snel. dat fen morele discussie, al 

beslost hJkt, voordat ziJ goed en wel 

bfgonnen 1s Wannttr hei verlan -

gen van een echtpaar naar~ lund 

de 'lechn,sche tuuenkomst· van de 

IVF le9111meert. waa,om dan ook 

"!e t de wens gfhonorttrd welk 

lund (b iJ voorbeeld van welk ge. 

slac.ht)? De P,f'Ntale d1agnost1ek is 

'" staat om in een zeer vroeg sta• 

d1um van dt f mbryonafe ontw1kkf-. 

1mg geneuscht 1fw1Jkingen te con

sta1,ren. 'Etn immense vooruu . 

gang,' 00fdeleo de Fr•nse P,Otts• 

tan teo met het oog op ernstige 

misvormingen bij de geboorte en 

ee n tventuele afbteking van de 

l wangerschap. Maar wat wordt 

vandaag als ' ernstig • bescl\ouwd 

schi/1,g zou l 1Jn. ma.ar enkel ten 

9oe-dt ot ttn kwade benut zou kun 

nen worden. m~t van ffn vri.agte,.. 

kfn wordfn voorzien. Zeker op het 

gebied van de mt nse-ltJke erle l1jk

h~idscode bt-tekent ondmoek m 

feite ook ingrijp,n. Moreel vfekke• 

loos zou op dit ttrre1n enk.et een 
'tth1ek van de non-rtstarch' kun, 

ntn ZiJn. WMrt~ 1n 1986 een voo,. 

aanst.wnd tvF-onden:otkff in 

franknJk, J«quts Testan. heef1 op-

9"'oepon. E"dor don het boold van 

het kaf en ht-1 koren dringt zich dat 

vi n ffn Jungle, op. waardoor men 

zich st etds voortvarendtt fen wt-g 

banen. maar waa,,n het moer~ gf-. 

meden moet wordtn. 

Thoolog1sc.h-t thisch " do verkl"ing 

bovendit n wat dubbtlzmnig, Wan1 

ols het btJMlso concept v,n do 

adoptif de fune11, v•n de seluuali

ttu b,, de voortplanting rtfati\letrt 

relattveert htt ook het huwolijk. • 

voor zovtr ~t • Is de gent11sche 

~kerma1 van het te verwekken 

wat morgtn? En is erl,l11ke tnfo,. en 

mat1f a lleen aan de ouders voo,~ 

houden. ol 00k aan vorzekt -
raan 
Het franse document stelt d, vra• 

gen, maM btantwoordt ze niet Het 

slun zich aan b1J tt.t voorstel dat 

ht t f ranse Na11onale comne voor 
de ethiek vor,g ,.., deod, om " n 

morato11um ,n acht te nemen \"oor 

het onderzoek va,n nitt-îngtplante 

embryo·, . Omd.lt het morelo •n1u

rtd1scho kad" waarin zo'n onder
~ook maatschappel,1k aanvaardbaar 

is. nog n1e1 ~laat. Maar o f deu 

w•~enschappel1Jk• pawo 00k w.,. 

kelt1k in de laboratoria wordt afgo. 

kondigd7 In dit verband is er zoke, 

ttn, kMlttokoning bij do franso ver

klaring tt Pla.Jtsen. De idoe dot do 

techniek als zodanig mortt'f onvtr• 

kind wordt beschouwd. WM1t 

wa.,-om wel adopt1, van kinderen 

on niet van embryo's? Waarom wol 

ffn warm en veilig gezinsmdi~ en 

9ffn ~oed., 'gelttnd'7 w..,,. 
nttr het donkboold van do adoptie 

wo,dt ge,idicatiseerd, stiMt ook 

het alloenrecht van hot gonotisch 

OUdersctwp trr discussie. zo ui" 
nog wol moor op te m"k.., zijn 

over het f rans, document.. 


