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Een kind op bNtelllng?, peg. 1
Ver1t111 clult■ Dordr■oht, pq. 4
Onct.r uw ■■nd ■cht, p■g. 4 en 11

Een kind op bestelling?

Kanttekening

door Frils de Lange

Het iJ allang 11een scicnce-6c1ion
meer, maar dagcliJksc praktijk In Nederlandse ziekenhuizen. Reageerbuisbaby's, embryobanken, draagmoedcn
- 1crmcn die enkele licnlallcn jan:n
geleden alleen 001 voorkwamen in
fanlasierijkc 1oekom11dromen zijn aan
de orde van de dag, en sieren de
kranlekolommcn. In de biologische wc1cnschap volll'Ckl zich een revolutie.
Hel &!"?IC geheim van de menselijke
crfcliJlchcid word1 langzaam maar ze.
kcr onlSluicrd. ln de medische ledmick
is CCD OIDWCDICWII pandc in de bcbecrsburbcid van 0C memeJijlcc Voort•
planling. Dczé bc:idc onrwi.lclcclingcn
YCl'IICtttcn elkaar en maten een IOC·
komllbeeld moscJijk dal ODI doet duizelen.
KUIIDCO wc strus mensen maken op
bcslclling? Ouden die bcslisKD hel ICSlachl.de tleurftll de o,ea ea de
in1clligcolie· van bun tiDd? Met een loos, maar nog lleCdl willen ze vechten
maximum UD rczoadbeid CD CCD mini• voor wat zij als de bekroning van hun
mum ua erfelijke afwiikinaea? Som- huwelijk zien: een kind. Alle onder•
migen ziea spookbeelden voot zich, zoeken zijn gedaan, maar er is niets
apocalyptische IOCkomstvisiocnen. Bio- gevonden dat hun kinderloosheid zou
logen en medici wertcen vol1cns ben kunnen vcrlclaren. Zij behoren tol die
mee ua een groocscbccpse 'Operalie 10 • 15" van de westerse cchlparen,
Supcrmeas' en vollOOiea miacbicn OD· die verminderd of geheel onvruchtbaar
bcwllSI bel lugubere wat dal de nazi. zijn. Wal te doen?
Uit het oodcnock iJ gebleken dat van
ideologie in de jaren dertig al bcbcble:
alleen de raszuivere, llcrltc, gezoadc een operatie geen heil te verwachten iL
mens heef! recht van beslaan ea mas in De enige mogelijlcbcid is de rea11eerbel leven geroepea worden. l!ca li.jd buillneihodc, .de In Vitro Fcrtibsalie
geleden zond de VPRO cea Lv.-acne (IVP). De huiJ&JU venelt dal deze
uil over bel gCllcUICI ua de erfelijk• nieuwe techniek geen wonderen verheid en de p r o ~ Wim richt: er zal veel van Henk en Ans
Kayzer gaf de scnc als titel mee: 'Beter sevrugd worden. Taai aeduld en door·
dan God'. Een alarmerende tild, vooral zetûnasvcrmogcn. Op een wachtlijst
voor gelovigen. Want gaan we du cea seplaatst worden, vele keren op en neer
lijd 1cgemoe1 waarin wijzelf mensen naar het ziekenhuiJ, de grote kans op
gaan scheppen naar ons beeld en onze mislukkingen. Want maar een klein
g~ijkcnis, m plaats van naar die van gedeelte dat aan de behandeling begint
.God?.Wordt de Schepper niet door de aaat met een kind naar huis. Slechts
techmsch oppermachtige mCDJ van zijn zo'n 10 • 15" van de poalngen heeft
hemelse troon gestolen? De mens, succes. Durven ze bel aan? Na lanse
schepper naast God.
uren, vaak tot diep_ in de nacht, wikken
en wcaen zegen Henk en Ans ja. Want
ze zien weer. een lichtp~ntie in het
grauw van bun kinderloosheid. En
De spreekkamer
waarom zou je die kans, ook al Is zij
en vraagt zij offcn, onbenut laten?
klein
en
Onzin, zeggen de meeste medici
biolog.~n zelf. Die ondergangstaal vin- Een lange, nuchtere wc11 begin1 door
den. ZIJ volsll'Ckt misplaatst, ook de 1preckkamen en opcrallczalcn. En al
chrutenen onder hen. Benader het pro- die wlldwcst-verhalen over 'Beter dan
bleelJ! van de moderne voonplantlöe, Ood', die angstwekkende vlsil)Cnen van
techmclccn nu eens nuchter en in zijn Supcrmenaen kunnen Ans en Henk
beacbcldcn proponles, zegen LIJ. stel gestolen worden. Want de medische
u voor: do spreekkamer van ~n huls- techniek helpt ben alleen maar een
arta. ÎCJCOOVer de arts zitten Henk en bandje .bij het rcallaercn van hun vuAnL Hun huwelijk il al Jaren kindcr- riaste wens: een kind.

Welke toon moeten we nu aanstaan?
Moeten wc de alannklok lulden of
luutcrca naar de nood van kinderloze
echtparen? Onvoorwaardelijk nee roepen of enthousiast ja zeggen ter.,n de
modcmc voonplantingllechmctcn?
Veel pastorea binken op twee gedachten. Van uit bijbel en geloof proeven zij
de hoogmoed van de moderne mens en
ruiken ze bet gevaar van ·hel nur
willekeur sleutelen ua onze erfelijke
codes. Maar wie echt luistert en zijn
ban opent voor de vragen en het verdriet van mensen grijpt dezelfde technieken, "die hij ventandelijk zo wantrouwt, aan ils een gcac.bcnk van God.
En wat Is er mooier voor een predikant
of een ouderling dan de nood van de
huiskamer to kunnen vcnalcn In een
concreet verzoek in de spreekkamer
van de arts?
Deze serie artikelen gaat over dit
dilemma en probccn wat ordcninc aan
te brengen m ons chaotische denken
over de moderne voortplantingstech•
nicken. Do volgende week kom ik
daarom cerSI terug op de vraag wat de
reagecrbuisbevrucllting in feite inhoudt
en wat de (ethische) consequenties van
deze techniek zijn (Il). In het derde
anlkel vragen we .naar wat vanuit de
christelijke ethiek gezegd kan worden
over deze problcmalicL Het standpunt
van een aantal kerken zal nader worden belicht (lll). Het-vierde anikcl sluit
af met een aantal overweain,ca, dat
•beslist niet het laatste wooid wil spr-.
·
ken (IV).

VAN DE
GEREFORMEERDE KERKEN
IN DE CLASSES BARENDRECHT, DORDRECHT EN GORINCHEM

OtztWNk 0.1.:
len kltln 1oh111tJ11 mil grolt gevolgen, p1g. 1
Onder Uw Hnd1oht 1 p1g, 4
M1oht-mt,qf ruimt, voor 1111 ni.uw1?,
P•II• 1

Een klein schaaltje,
me~ grote gevolgen

ln hel conlc anikol 1Cho111on wo do
rc"cllcs "'""m1ce men in Jo kerken
zoal do nieuwe on1wikkollnaon op hol
scblcd vnn do mcdiS("hc voonpl1nun111•
lcchnickcn 1c,0111oe1 1rccd1: van een
on\'OOl'Waardclijkc • fwij:una van een
Opora1io Supcnnens lot een welwillend
ja, vanuh pa11oralc bcwoacnhcld 11101
de nood van klndcrlcnc echtparen. Do·
ze wcol: 11ollon wc ocnt de vraaa: w11
is rouecrt>wa-bcvnichtlna prccloa?
Do1.■lllnl!II 1om1 ln Vhro Fenllisalie
bc1ckcn1 fcncrlijk: bcvruchling in alas.
Dal kllnkl meloen al een stuk bca<:llcl•
dcncr dan het woord: rcaattrbuia•ba·
by, en seell precies aan w11er In (cito
aebcun: de bcvruch1ina van een vrou•
welijko eicel dooreen mannelijke zaad•
cel vindt niet via de natuurlijke wca en
op de n11uurlijke pick pl111s. maar
daarbuhen, in een aluen bakje or
schaallic. De eicellen i.ijn von IC voren
na een hormonale bch1ndelin1 via oen
punctie bij de vrouw wcaaeno111en. Do
eicellen worden in een kwcckvlocis1or
geplaam 1er verdere rijplna en ondor•
111sscn ondcraaan de zudcellen van de
man een bcwcrltlna. Vcrvolacns wor•
den aan elke 1crijp1c eicel In oen zan,
pelrisc:haallic onacvccr 50.000 zaadcel·
len 1ocaevocad om de bcvruchling Ic
bcwcrutelligen. De bevruchte eicellen
(ook wel prc-cmb,yo's aenocmd) wor•
den dooraaans niet lanaer dan 48 uur
gekweekt Voordat de embryo's In de
baarmoeder wonlen 1cruaaepJaais1
vindt er ccnl een selectie pl11111. Ala
men de bcschikkina heel\ over meer•
dcre embryo', komen slechts snelarocl·
ende en regelmatig uiu.iende 'exemel••
ren' in Hnmerkina voor1eruapl111s1na.
Om de kans op meerlingen Ic beperken
worden normaal gesproken niet meer
dan drie~ vier embryo's 1cruaaeplaa1S1.
Via de vagina wonl1 een dun catheter
naor de baarmoeder ·aelcid. Na deze
embryotrunsrcr dient men aan vrouwen vaok hormonale middelen loc om
de mogelijke zwangenchap te bcvonlcren.
Een lnaewlkkeld antwoord
Dil is in het kon de procedure die
overal Ier ~ereld wordt tocge~sl. In
Nederland 1s mei name het D1jkllJI·
ziokon!1ui1 in Roue,rdam gespcciall
seenl 1~ de1.o 1echmek. En sinds In
1978 m Engeland Louise Brown

Kanttekening

non or vrouwen? H01 probleem is niet
helemaal nieuw. Wc kennen hel ol bij
Jo Ku11111nati11c ln1omlnu1io. Maar hot
wordt nu 11011 voel' ingowikkoldcr nu
11101 alleen hel vudcrachnp, maar ook
hel mocdonichap loa kan komen Ic
staan van hol locfmillcu waarin het
kind acboren wonll. Baarmoedcra kunnen geleend en verhuurd wonlen, eicellen ltunncn worden woaaonevon of
verkocht, zoals 101 nog 100 1 een met
,1c RCNl1ch11collen van do man het
11ovnl kon zi/11. Zo wordt' hel biologi•
ache oudel'IIC 111p volledig losgekoppeld
van hel aoclale oudcrachup. Wie 11 je
vader on moeder? Ool kon in de loc•
komst een vruoa worden waarop kin•
deren een lans untwoonl zullen moelen
aovon. Bijvoorbeeld: 'De zaadcel waaruil ik verwekt ben is van een tondans
uil Blaricum die reageerde op de odver•
lontic dio mijn moeder- ik noem haar
maar zo omdol Ik in haar buik gegroeid
ben - en hoar vriendin In de krant
hadden gezel. Hij ia mijn bioloaische
vader, De eicel waar Ik uil voonkom la
von mijn tonic Jos, de zus van mijn
moeder. Mijn moeder ia namelVk on•
vruchtbaar. Tante Jos la dua mijn blo•
logiache moeder. Mijn aoclale vader ia
do vriendin van mtjn moeder. Maar
mijn moeder zoat dal ik allocn maar in
haar bulk ben gcarocid, en dal haar
vriendin oven zo goed een moeder voor
mij is. Mur allebei zeggen ze dal ze
ook voder voor mij wilfen zijn'. lnder•
daad, nogal ingewikkeld.

Bom
'reaaeorbui1-buby' (een foutieve term dua) geboren werd is hol
aantal kinderen dol op deze wijze ter
wereld kwam niet meer Ie lellen. In
Rouenlam zijn sinds 1983 zo ongeveer
415 zwangenchoppcn on1S111n. De
IVF-methode is een courante praktijk
gewonlen, woorvon hel niet lang meer
zol duren of zU z.al als onvrucfübaarheidsbchandelma in hel zieken ronds
wonlen opgenomen.
Moor er zinen veel morele haken en
oaen aan deze techniek. Te beginnen
by de vraaa wie er voor behandeling in
aanmerking komt Alleen _aehuwde of
samenwonende echlparen7 Op indicatie van langdurige kmderloosheid7 Of
ook lesbische en homoscxuelc parcn7
Of misschien ook allccns1aande man111 eerste

• '

Duidelijk zal zijn dol zo'n verwant•
achopsverlioudins psycholosiache effecten zal hebben op lunderen. Gevolgen,
die wij nu niet kunnen overzien. Maar
ook juridisch en aociaal wonlen de
grondvesten voor de maalSchap~lijke
idcntileil von de mensen behoorlijk aon
hel wunkelen sebracht Onze samenleving is immers gebouwd op het sySleem van bloedverwanlachappcn. Bczils- en erfrecht, wenelijke aans~rake•
lijkheid, sociale verzekeringen ZQn ,eordend volaena de regels van familiaire
verw1n1scfiap. Wie Je vader ia en je
moeder, wie Je kinderen zijn enje broer
en zua, bepaalt 101 nog toe voor een
aroot deel Jo iden1ileil enje plaats in de
maatschappij. De IVF-methode plaalSt
oen bom onder de ordenina van onze
samenleving.

Hel la 10 uur In d e . -. Il heb mijn
!enge broek looh not ,,,_ . _ ..r,
wtaield voor de IIOrte, _ , het Ie not
atMde behoortljlc warm.
Terwljl lrwln Krol vle radio Wereklom•
roep verten, dat het In Hollend water•
koud la, aonetelHr Ik, del mijn belle op
de toga alamede mlln wttte overhemd er
onder ook doorweekt lljll. ,,,_ dan niet
ven hemelwater, IIIMt VM "-P!nllevooht,
llkll 1ondegrno,gen lnde__,olltoIn de .....,
beren november p Il ..
dlenat van de oeoumenlNlle _
In Oenla (■r,an,-). l!an _ . lielewnla.
Vóór de d en1t 11 er hel 9d1Hlg ..-,
•babbel van men-, die kennen ,n aven moeten bll-tlrai.n.
oo11 ·De kllrtcdlenat la gebeuren voor d e n - . ze de urbe•
nen her 1n dar v1rep,a,d nlullH rondom Deitla, 1, 4 of I maanden van hel jHrof Hifi wet ~ t .

-UI

De-ten•llnao-,,.._.Zet-.n

IIOld beter of -

In itoltand .,, ., -

oo11 beat ,..,.._.,.
hule, ., of ...., me1

gehouclen.
.... o"r
-Ze ontvluchten
en nattigheid In
de kou
Nedertand om hier ven ldl-1 en '-·

•1

peratuur1e51e1111.
wtllen u - •
Maar 66n
Mde-ten.
..._de

="=-"='·==-·~~

In Oenla gHllohl, Zeg== .. op
hel ogenblik la hel urtcgebouwtte me1
ro'n 100 menun helemaal gevuld.
Hal boelande van deH-ICllap Ie,
dal H vogela van dlv- pt......... bevat, l!en "mon1tranl 111 _ , - ..-,
,.,ormHrde\ Hn ohrlatellJk-gerefor•
- hlrvormde, - •
fflHrdedenlll
He" J11u1 galooh mag - In
die
doen an al1 grondllag van belijden fun.
-de-tollNheaetoo,_I...,.._
Rel Ie - anthoualaale gem-ap,
kllrllvoogcll~
met Hn kllrlcerud 1n hulWat mll opva,1 Ie dat hier man- nur
de kerll

::: =~~:.::

:::n":1..::i:-• ~
hier=
Hal--·
hier
:=.i,

door vullera• of emert1111-pr9C1lkanten,
die voor- aantal munclen do paatorle
kunnen bel,.....,,, dledelcerurucl
-lgehwrd.
In de WMII o n -. . de a--tellden ..._ un de blllart• of lllna-•telal, bil het rummikup- ol aèraible-ipat, - dan,. of Nhaakper11jlja, de
11oetllak ol het kurlaoet,
Ket Ie goed-oud-worden hier,
~ I l • wordt de -nlCllap
dor heiligen beoelend,
Zolll PMIIUI de Joden - lood werd en
griek ban Ik hier de
beme mlln vrouw de be(urden -

prtetcen -

~:r:""f'~~~~want Ik ben ...,..
110111 ..., ook 90-plUIHr ,n Ik houd van

loellet(N.
llur... we verlangen, toch ook we& Wfft
naw wat jong1<9 gealchtenl
l!en herlilllllie groet ull Oenla en tot
1lene In Ne<lertand.
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Een litanie van vragen en het antwoord

Deze week o.a :
!en litanie van . _ an het an-r
d van
Aome, pag.1
...Dit Ik ntot zo ban ala $ • ~ zuidalrtkananl, •
Ruimt, voor lota ntouwo? (2), - 4

van Rome

1 Morele dilemma's ron dom reag
eerbuisbevruchting (III ) 1
door FriJs M Lange
De moderne voortplantingstechnie- het nu
nog wel, en om haar niet
ken maken het ingewikkeld om
te
te
laten kiemen tot monsterachtigeuitafantwoorden op de vraag wie je vader
en moeder zijn, wanneer ieder die dat metingen is het van belang er bij te zijn.
maar wenst ook toegang krij11en kan Ethisch op ons qui vive, met de vinger
aan de pols van de medische wetentot die methoden. Maar wie 1n
schap, die ook zelf best ziek worden
medäng komt voor behandeling isaanniet
kan. We zullen daarbij het gevoel van
de enige ethisch gevoelige vraag in dit mach
teloosheid moeten overwinnen,
. verband Wat gebeun er bijvoorbeeld
dat
ons bij de hoge vlucht van wetenmet 'overtollige' embryo's, dio niet schap
ten1ggeplaatst worden in de baarmoe- lijkt en techniek overvalt De ethiek
altijd een vijfde rad aan de wagen,
der? Hoelan_i mogen z.e worden op-gekweekt? Of ingevroren? Zijn z.e al- mosterd na de maaltijd, een eeuwige
telaat
leen bestemd voor bel donor-ouder- zich komer. Maar wie de wereld over
heen laat gaan als noodlot, zondigt
paar, dat de bebandeling zal
len tegen de verantwoor
heid en de
na een eventuele mislulclcing herha
(de kans mondigheid waartoedelijk
God ons heeft
op zwan-erschap is imme rs maar zo'n gesch
apen.
Techn
iek
is
mens
enwerk,
l op 10). Ofkur.nen ze het wegg
en waar mensen werken lcuunen er
of verkopen? Mogen ze het missceven
hien dingen veranderen, desnoods
tegen de
ook voor wetenschappelijk onderzoek
vrijgeven? Mag je dan ook embryo's draad van de geschiedenis in.
kweken, all~n voor wetenschappelijk
onderzoek? Is zo'n pre-embryo eigen- Een Instru ctie van het Vaticaan
Dat doet bijvoorbeeld de R.K.-kerk.
lijk al een menselijk individu of mag je
Het Vaticaan kwam in maart 1987
het ook gewoon embryonaal weefs
als
el
een
van de ee11te kerken met een
noemen?
Vragen die ilc hier alleen maar noe- document over genetische manipulalie
men leao. En die zich, gezien de ver- en voortplantingsteehniek. Een 'Instrucwachtingen in de voortgang van het tie over het Respect voor het Wordende
Leven ende Waardi11heid van de Voortgenetisch onderzoek, tot een eindeloze
litanie nog zullen ophopen, als het planting' luidde de titel. Het document
erfelijk materiaal van de mens hele- vertrekt vanuit de overtuiging dat de
maal doorzichtig en manipuleerbaar mens een onvoorwaardelijk respect verdient. En mens, dat is dan ook een
wordt Erfelijke afwijkingen kunne
nu al in een pril stadium worden vast-n bevruchte eicel vanaf het alleree11te
gesteld, maar dan zal er ook uit de begin. Daarmee hakt Rome een knoop
door, die in de traditie van de kerk ook
erfelijke code geselecteerd, en erin
veranderd kunnen worden. Chromo- wel eens ande n ontrafeld ia. Thomas
somen zullen all moertjes en schroefjes
getransplanteerd kunnen worden. Dan
zal de !CChnische we11 ook vrij zijn voor
allerle1 perverse vananten op de IVFmethode. Geleerden zien al mogel9kheden voor de bevruchting van eicel
door eicel, een voortplanting waar geen
man meer aan te pas zal komen.
Of misschien ligt een mannel9ke
zwangerschap iil het verschiet Wellicht
kan er in de toekomst ook 'gekloond'
worden. Dat is de techniek waarbij de
mens volstrekte copie!n van zichzelf
kan laten maken, de voortplanting als
een Droste-doosje. Of wat denkt u van
een weefselbank, waaraan mensen nieuwe onderdelen van hun opgekweekte
maar nooit tol leven gewekte dubbel'.
11anger kunnen ontlenen? Scicnce fiction voor dr. Frankcnstcin? Misschien
wel. Maar er wordt aan gewerkt.
De ethiek als laatkomer
Duidcli!k is dat de IVF-techniek
meer In zich draagt dan alleen maar
een . onvruchtbaarheidsbehandelin
voor kmderloze echtparen. Maar dat~

van Aquino bijvoorbeeld nam in navolging van Aristoteles aan dat er
sprake is van een gefaseerde bezieling.
een onderscheid tussen de 'ongevorm
de' en de 'gevormde' vrucht. In depraktijk van het biologisch onderzoek
wordt er ook gesproken over een
embryo, tot er na 14 dagen sprakpree is
van een specialisatie in de funktie van
de cellen. Er is een persoonlijk mens
·
aan het ontstaan, die vanaf dit
lik
recht heeft op- absolute beschogenb
erming.
Dit is het standpunt van o.m. de hervormde ethicus prof. E. Schroten, die
experimenten met embryo's dan
ook
niet op voorhand afwijst.
Zo wel het Vaticaan, dat dergelijk
-onderzoek .ongeoorloofd acht en ook
niet toestaat dat er 'overtollige' embryo's geproduceerd en opgesla11en
worden. De vernietiging van dergeliJke
embryo's zou neerkomen op een abortus, en is dus eveneens in strijd met de
katholieke leer. De idenliteit en de
inte11riteit van de menselijke individu ia
heilig voor de kerk.
De natuur Is aoed
Maar niet alleen de afgeleide
passing van de reageerbuis-bev toeling, ook de methode als zodanruchvoor hel Vaticaan uit den boze. ig is
.de IVF vindt immers plaats buitenWant
haar
'natuurlijke' oord? Alleen in het huwe
lijksbed mogen kinderen worden ver-wekt, en niet op het laboratorium, vindt
Rome. Want de moederschoot is natuurlijk en de reageerbuis niet En
alleen wat natuurlijk is, is goed Want
God heeft de natuur g_eschapen, en wat
God aeschapen beeft, doorlcruise de
mens niet. De natuurlijk scheppingsonjeningen hebben het laatste woord
voor de R.K.-kerlc.
Dit rigoreuze standpunt van Rome
heeft veel verzet opaeroepen, omdat
het misschien de leer van de kerk redt,
maar de kerkmensen (kinderloze echtparen en pastorale medici) in de kou
laat staan.

J
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Heer,
op deze llatlt e zond ig van het kalllelllk jul'
denke n wil un onze doelen
Hoe oude r Ik word
des te_ , doelen tel Ik
vijftigduizend Hutl'a
In Roeanda vermoord
vijfduizend Koerdan
op ién dag wegw rglftl gd
hond erden Soed anez -,
kwamen van hongeC' om
Als Ik over de begr ufplu ta loop
raak Ik al de tel kwijt
moet Ik soma wen zoelcan

--•lellgt
Heer rukt u de tel niet kwijt

opd( t grotawenlclkarkhot?

Op deze zond ag vrug Ik me af:
hoe met dat toch atnlc a

die W9deropatancllng dermet
doden?

MIijarden menN n

Alleen al In de laatl le
wereldoorlog tieten tlenn1lljo1111
solda ten en VNrl lanml ljoen
burge rs het leven
HMI', hoe vindt U ze allem ul?
HoaV MI zijn ar lattartljk niet
de pijp, de gasov ens ultga gun?
HNr, mijn moed er zong vroeg er
MIi vara]e over alllff9n:
al die duize nd duizend aamen
roept de H"r bil hunn e namen
Inmiddels weten wil, dat het
er
mlllarden zijn. HMI', dat la toch
nle\ bil te houd en?
En dan al die doelen, Heer.
Neemt U het ona niet kwalllk
dal wil U een handj e helpe n
en U n)et da atarren maar onze
dode n In herin nerin g breng en
door vandaag lied 273 te zlnge n
Heer, herin ner U de name n
van hen, die gesto rven zijn
leder van ons kan U zo "n
rlltje geven
Slta en Bolle , Kees en Annie
Jan en Tina, Plet en TIMa
Het duize lt me H"r, als Ik er
denk, hoe U atrak a de weg un
moet
zoeken
over cl4aze aardb ol naar al dia menaan
tot ator tarug gakN rd
HMI', Ik - r niet beter te doen
dan me te houd en aan het woor
d
van uw Zoon, gaaprolcan
tot al
dia 1Wllf91Un All de 'opstanding
011 kant de KRACHT Gods nlall ':
lndar dud, dia la onvo orate lburl
Ik wens U, HMr, Oodd elllke krach t
toe bil die enorm e krach proef
aan het eind der tilden
al• da grwvan OPllnbralcan
en da mena anatr oom unva ngt
HMI' laat ons
en Slta en Bolle , KNa en Annie
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Rechten óp of rechten ván het kind?
1Morele dilemma's rondom

reageerbuisbevruchting (IV • slot)

1

Kanttekening

door Frils cû UU18t

lijk menszijn gehouden worden, anden
wordt zij demonisch. Daarom bindt hel
Een onvoorwaardelijk neen tegen de document de reageerbuis-bevruchting
moderne medische voortplantingstech- dan ook aan het huwelijkse verlangen
nieken - dat is het standpunt van de van een kinderloos echtpaar.
Rooms Katholieke Kerk, zoals we dat
Alle andere toepassingen en experide vorige week schcwen. Zij beroept menten met de IVF acht het uit den
zich op de natuurlijke scheppingsor- boze. De vraag is, in hoevem de
deningen van God, die worden aan- Nederlandse gereformeerden In hun
getast De mens scheide niet, wat God erkenning van ook niet-huwelijkse reheeft samengevoegd: voortplanting en latievormen al niet een wissel gepassexualitelL
seerd zijn, die de Franse confessieDe Gereformeerde Kerken aarzelen genoten niet over willen. Zal onze
in elk geval wat langer met een ant- synode ·niet na haar 'ja' tegen homowoord op de brandende ethische vra- fiele relaties ook "Aa' moeten zeggen
gen in dit vernand, en die aarzeling zegt tegen kinderen 'uit die relatie? Is de
al heel waL De synode van Almere gaf geest niet al uit de fles? De Franse
groen licht voor de instellins van een behoudendheid hoeft in dit geval geen
gezamenlijke hervonnd-,r.rerormeerde bekrompen conservatisme te betekestudiecommissie, die zich zal bezig- nen.
houden met de ethische aspecten vao
de hui<1ige osrwiHrlinesn np h~, gebied van de genetische wetenschap. De
commissie zal haar bevindingen neerleggen in een pastorale handreiking.
Dat lclinkt ook al veel bescheidener
dao de wat dictatoraal aandoende Vaticaanse Instructie. De vragen waar het
hier omgaat vereisen een genuanceerde benadering en zullen vaak niet met
meer dan een tastend antwoord kunnen
worden benaderd.
Een Fnnse verklaring
Een goed voorbeeld van ze· n bescheiden aanpak, die toch heel beslist
blijft in haar christelijke uitgangspunten, is de verklaring die de Franse
Ejlise RUormu, ook in maan 1987,
UltJ!af. Dit document 'Biologie co
ethiek. Bouwstenen voor een bezinning', zet niet zoals het Vaticaan in b~
de Natuur, maar bij de Schrift, en bu
wat zij over schepping ona weet te
melden. De Franse calvinisten wijzen
in dit vernand op de immense vrijheid
die aan de mens gegeven is om de
aarde te vervullen en te onderwerpen.
nlaar ook op de verantwoordelijk&eid
van de mens om de aarde te bewerken
en te bewaren. Vanuit deze vrijheid
mag de techniek groeien, ook de voortplantingstechniek. Niet de wetten van
de natuur, maar de vrijheid van de
scheppende mens. die partner is van
God, heeft dan het laatste woord. Zo is
er ja Ie zeggen tegen anti-conceptie, en
oo)c tegen de !'('ageerbuisbevruchting.
Zy koppelt immers sexualiteit en
vruchtbaarheid weer aan elkaar die in
het geval van kinderloosheid d~r de
natuur zo wreed uit elkaar worden
gehouden.
~e mens kan zijn vrijheid ook misbruiken, en dat op gruwelijke wijze. De
Franse protestanten zien dan ook een
boel 11evaren in de genetische manip~lalte. De Jeest van de techniek moet .
bmnen de fles van een verantwoorde-

'recht'. Bovendien wordt zo het recht

op een kind hoger aangeslagen dan de

rechten van hel kind. Een ethiek die,
zoals de christelijke, denkt vanuit de
verantwoordelijkhjeid zal het laatste
zwaarder laten wegen dan het eente.
Want hier Is er ten volle wtl sprake vao
een moreel rechL
In een kind herkennen ouden zichzelf. Mijn kind, dat ben ik. Maar mijn
kind, dat is ook een ander. Een volstrekte vreemdeling in mijn midden.
Het doet een beroep op mijn gut•
vrijheid, ve~licht mtj tol het bieden
van veiligheid, onderdak, warmte. Het
kind kan zijn volle rechten daarop
laten gelden aan degenen, die het in de
wereld hebben gezet, vanaf hel ogenblik dat hel er i.s. Meer nog, het uer pas
echt als menselijk individu op het moment dat anderen bun verantwoordelijkheid voor hem of haar willen waar.•nemen. Vóór de rechten•van ouden op
een kind komen daarom de rechten vao
een kind op ouden. Spoort de wens van
de ouden met do eis van het kind, dan
lijkt met ethisch gezien 11een bezwaar
tegen een IVF-behandehng in te brengen. Hier is sprake van schepping: de
techniek helpt de natuur die zo grillig
en gierig is met haar gaven een beetje.
De natuur, zo zei Albert Schweitzer
Immen, kent uit zichzelf geen eerbied
voor het leven. Dat brengen wij haar
dan wel bij - desnoods in de operatie-

zaal.

VerantwoordelUk denken
Ik sluit af met een aantal losse
overwegingen, die m.i. de bezinning op
de ethische upcçton van do moderne
voortplantingstechnieken binnen de
kerken zouden moeten kenmerken.
Voortplantingstechniek is techniek. l!n
de techniek venchljnt bijbels onder het
voorteken van de mondigheid van de
mens, scheppingspartner van Ood.
Mondigheid, dat wil zeggen: vrijheid
en verantwoordelijkheid, het een niet
zonder het ander. De cultuurmens die
niet zijn broeden hoeder wil zijn, wordt
een Kaln een broedermoordenaar. Vrijheid is christelijk 2esproken altijd een
vri/'heid 101, een vnJhe1d voor, nooit een
wi Iekeurige, ongebonden vrijheid van.
De verantwoordelijkheid is de inhoud
van de vriiheid, en begrenst haar. Ons
liberale vnjheidsdenken is op een heel
andere leest geschoeid. Het gant uit van
de individuele vrijheid van het autonome individu, die alleen door de vrijheid van anderen kan worden begrensd.
Zo komt het in het verband van do
voortplanting tol een hardop beleden
'recht op een kind'. Hier wordt ten
onrechte van een recht gesproken. Dat
spreken zou alleen op zijn plaats zijn
als er van een verplichtin11 van derden
sprake zou zijn bij het realiseren van dit

Voonlchtlaheld
Christelijke ethiek is verantwoordelijkheidsethiek~ Verantwoordelijkheid
tegenover het wordende leven (ik laat
de netelige vraag naar het moment
waarop een bevr;uchte eicel 'mens'
wordt liggen), maar ook verantwoordelijk tegenover de samenleving en de
toekomstige generaties. In dit verband
zou de voorzichtigheid wel eens een
deugd van hoogst christelijk gehalte
kunnen z~n. De verwantschapsverhoudin$en. die onze samenleving tot nog
toe m struktuur gehouden hebben worden vandaag flink door elkaar gehutseld. En wat we individueel zelden
doen gebeurt nu bijna op wereldschaal:
er worden oude schoenen als versleten
weggegooid, nog voordat er nieuwe
gek:ocht zijn. Wat wordt er van mensen
als ze geen 'vader' of 'moeder' meer
hebben, of vier tegelijk? We weten het
niet. Het zou best goed kunnen gaan,
wie zal het zeggen. Maar ook goed mis.
Zo eindig ik ·zoals ik ook begon: met
een dilemma. Geen onvoorwaardelijk
ja tegen do reageerbuis-bevruchting,
maar ook aeen absoluut neen, geen
laaiend enthousiasme uit pastorale welwillendheid, maar ook aeen somber
noodlotsdenken over de Supermens,
schepper naast God.
Het blijft schippaen in de ethiek.
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