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t va n b1orog1e en
Fra ns e pr ote sta nte n op he t kru isp un
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.....

Dit voor1aar maakte de ~ flofor.

rrw defrar,co eon voriá r,ng-

~
b.Mr d" ttn
V8r op de modem o YOOl'TplanDngS
lec/vlie «M ffl hot o r f e l i j Ek,.,._
denool. &o/og, et't..,,.,
monrs de refl#_Jdort. kroog htt stuit
als t11,1 rntt.
Het docume nt hooft mttr aandac ht
verd1ond dan htt tot nog toe goc~
gen heeft. Het Is Hn vill"'I dt wtint·
ge protost antse btJ<hgf fl d ie we
tot nog toe kfflnffl in Ml "'~
mandsl.Jnd van do bt~tlu «. Het
mag don ooi: Mst wat mttr i,...
k ~ onrvang on, OVt< do fr.,..
se larldsgrenzen hoon.
Het toeval wilde dat het docume nt
van d o Eglis. R4f0ffllff ""9"Vf ff
1eger.jkertijd vorschH n met dot
van kardinMI RalZin9or • ..,, do Romeinse Congre gatie VOO< do Geloofsleo r, OVf!f duoffd o problt<natiek. Hft protest antse nuk blfff in
dt schadu w van hft utholie ke
staan. De ROtMinse ' Instruct ie ovft
het ontstaa nde lovon en o - do
w..,dig heid van do voortpl anting'
hooft veel stof doen opwaai en.
Maar door categoris<.h .,,...,. te
zeggen lfgffl ofk rnensofijk M -

,._in.

n,ngsp 61tfflb ffdon- dt 1Nlon
.-on ontt kon:ffl. on vocnl -, hffl
di• ~ ~ rmot on
rwmon _, ~oll:i ng tot tu, o,.
9ffl rtl.otie, tot h,t kind d a t ~
rffl gMI wordtn , o l 101 dt ~
K!Mtort oh ITlfd,a, s o l onden of.
k.,, En dot on ttn - , leving óie
r<;k op ZON: n NM ttn
~
bto-t'thiN.. CUt WIi Zf'99N\ ttn mohtt le\-ffl. ••
voor
rMI
N,ot b<J c1, nau u . ,,...., btJ dt
Sclnfl wi!lon dt F , - uhnnin en
inzon on - ooi: oh h,t dt mo,olt
bumntn g op dt N I UU' MtJ'ril. Ort
Sou Scnpn n botokff lt VOO< hffl
Khtor gttn bil>IH :~ (do bt'jbo4
kont nog goon r o ~i
ma, ttn ~ van w•t
<ITistolijk -oé.o n hel woord
·sct,,pp,ng· U99ffl wil Do ene,,.
!\Al wordt door do bijbel van mttt
al_, ondtr twtt venclv llffldt 90ziátl>I U'len bovon. .. In (;.MSis 1
horffl w,, dat God aan do monshe id
do toestem ming on do ~fle
hooft gogr,o n tot ttn 'vervult do
aardt on oncltrw «pt ha.v'. o"om
-itOf flffl w• mrt vreugde de
ontdtld ängon. ., tu, vennogen tot
genezin g of tot vorbeto ring von het
boginnonclr ~en. Maar in Gfflesis
2 horon w• ~ het rnonwn p.or, 1n
do hol gep&aau t om hem 'te brw•
ren 'on te boworfton', ~ -schuwd wordt voor dt 1 ~
.., de ilusies van de al-mac ht" Ondor-c kAibt hid van v,ywid
tot bol,..,. ing tn misbruik v,1t1 dit
vr11he1d w ,f ~ Egltse Ref0tmfe de
1echn1,k bescho uwen Oo k de
nieuwe voortpfa n11ngs1t-ch n u~kt-n
dragen belofle e n verle1d1n9 1n
ztCh, ook hier (tn dot beold gobfuikt do verlclaring) " or kal on
kor-on dat van olltaar gosche idon
w il worclon. lwt documo nt legt
nm de Ndrult op dtzo vrïjMid en
-•ntwo ordefij khtid in het omgaan met do scheppi ng. 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 Schepp er
tn die v,n de nMJtt. MMr binMn
dozo Mgtonz ing ziet de kerlt do
ruimtf li99tn voor ffn 'positit ve·
wwde fing vin:
..- CM antl-<o ncoptit, d i• seksualiteit on vruchtl>Awheid ontkop pelt,
wanntt r do vruchtl>Hrheid ttn
i..drolg ing zou kunntn botekon en.
- do rMdis<.h ~lel t voort•
planting d io solcsualitolt on vrucht·
bNrhtl d woor aan tlkaar koppelt,
do nood van Hn aanhou dende onvruch tbaarhe id wor-d1 or
deze manier zltt ci.
Op
vorffl."

.,tuo
__
.........,
..._
..,~.,.,._

beide

'natuw lijkt' ...

...... ...... goddltijkeochlp1f:s

f..i- m,ng. ~efr zij de morele dlscuss,e .,, de ke-rhn tvenvt tl behtets t
als goltus trt"d on geblokk oerd
Door do In vitro lert1f1sat1e (IVf ·reageo rbuisbovrucht1n9') on de

kunstm atig, ,ns,mirwt ie onder elke
voorwaarde op do katholioko indo•
te pla.Jtson. is do roomw orthodo, ie m1ssc.hion gorod, maar zijn de
ke rkledtn in do stoofl !lflaton. En
dJfl VOO<al do d iroct !Mtroé. ktnffl:
~iel on ondorzoel<t<s. Mwr ooi<:
kinechtpar on d io ~on gon
dltloos _.., blijvon; tonzij do
!wipt.
techniek hffl ttn handjo
Hft doa.me nt van CM (glis. RfformH Is pmtcw .., dan hot stuit uit
" -• lift draagt 'tlomon ton' YOOI'
..,, dialoog aan ffl hfffl niot CM
p,aton tlo"" docroet ('inwu ct io')
uil tt vwrlli9tn. lift is btsclw idt•
ne,; ,.lift... ,, betcMlden OYffWI•
. w"ldtk trlc,ge moeno
~
,chap van manntn o n , , , _ d io
lulsto,on na. God In Jt1us Christus
tlocw bomiddefing van de bij!Mlst
90tuigon, kan zkh, ztffs al vraagt
qorn de brj,und ,., de
CÏNR.-glssen. Tochw illfflde z•

H,m"

°"~ -,.. ,""1 '•n•

w-

fron~ p,OtHta n~k"k ,n ttnM,
g<brv,kt word t
d"' oh tMrYOOI' ..,, W>dtrloos Khlpao r, nott
ITIHf don ttn S J ~ 'tochn1SCM
tussenk omst' o" w" Rome
vterbn t ·~ d' ugt. omdot dt goddtli j\• schopp1ngsorde
verJtoord zou wordffl . denkt -..
111 PiflJS Hnt.11t de- tnfflHl1Jkt vrij•
~td De lmk rusSffl IHSu.f ittit M
voonp! Mlung 11 gttn s<heppt ngs~ dot God oh ttn µ< aan
dt rnoru zou willon oploggon " El
1rm,i wordtn boNdrul<I. dat do b1
bo4 voortd\ 6ond got,n,,k ma.Ict v,n
not boold ,.., do odopt" ' w11"'"
unotndofijlc ollffl,aal aangen omen
k1nderon. dio t11' goodop t"rd door
M lwfdf YMI hf..n oudfts 0 1t rt~ti,
vtt<1 do technis cht of nat uurlijk•
omstan dtghtdt n van do bovruchting "
De protO< lMI~ vmlortn g komt
daarmH heel wat l1bor•I" ovor
d.ln die v,1t1 Ralringor. On< de M technie k wordt niet direct de apoulyps algoroo pon, zoals do P•îjw
...-ubts schop Lust1gor dat wol
dood t oon tuï b1J do present atie van
do Romein se lnsllUCt ie van ttn
in ikruistoc ht tegon •~
sct,o vorleidingon' spr•k. Oolc do
reagoot buis su.1 ondt< het tekon
van do bo4ofle, oordtlo n do fronw
calvinis ton. Maar het is n1ot enkof
pennissivitoit wat do klok slaat De
rugeerb uos móg.,,. ..., .. de M

eth iek : ee n du bb elz inn ig e

ktnt va11ante n, waarb,J M uomh•o d ,, gobod•n Zoal> do rM·
l•id• voortpla nt,ng,,nod1s<.h ~
thodon waarbij ten b" oop wordt
godun op d"dtn, bY1ton hol k1ndwfflSffld Kht - om. on ww b1J
don "n •i<•I. ..n ombryo, of ba.·
rmodtr wordt 'gol"nd'. H10f ZtJn
dt ve,.,,tw oordtlijk.htid v,n de donoren" " d it YMI dt ontv,ng tn en
ook hot recht van het kind om ZIJ"
gonotis ch• oorspro ng to ktnnon in
hot goding.
Do rochton ,..,, htt kind wordtn
hodoor do Eghs• R•loirn~
gor aangos ~•n dot! het rocht op
"n kind. Tot do oorst• rtktnt hol ..,_
docome nt - on du<in klinkt het ,,._
slist nitt tfvoluti on,ir - 'df htfd•·
v•n ttn vodor on "n moodor, ffft
ovonwichtig thuos, do rust van IMiv·
durigo kinderjMon'. Eon ktnd•zor>
l• ontoelaatbaM. Do
1
franw protosu ntse kerlt d•• " • ·
k" in vt<gohjking tot Hod"'-'ds•
zunon:orlcon "n M houden dtrol•·
kei alllllpst uk om beide. seksual1
t i....,thiofc op na houdt waar11voor
aan t l,
ilie ~plaa ts tt-11 e110r1plant1ng, wrtr
b1J voort>oold ~
1
k. . •llppelen als t1t helde 1usis. wil de IVf-technie~on ~
wil.
dat
n,en
son ,...,.
houden in het huwof111<H ""-ngo n
Yanui.,. begrtnzl!llde voorna,r ttn kind. De M ehm,. .rt
·
~rwerpl de "•nse kerk
lltochtu
..,..,.
itoit
dan -1 do seluu,l
~voort - .
~ ~illgdur19 ops'-, door beKM ~aar dt
'boven1a lli9t· emplantin g; mortof bhjfl ll"'• als uit•
lwyo\_. andftt doolOinden dan
drui:l<ing van do hofdt DSwn man
n "an een ec~1paar
htt ~
en vrouw, onloUNl<olé m" vernaar llli1d Maar of de1e voort>oriMn . Do tochn1ek lngoort en-
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gen va n een echtpaa r naar ~ lund
schi/1,g zou l 1Jn. ma.ar enkel ten
de 'lechn,sc he tuuenk omst· van de
9oe-dt ot ttn kwade benut zou kun
IVF le9111me ert. waa,om dan ook
nen worde n. m~t van ffn vri.agte,..
"!e t de we ns gfhono rttrd w elk
kfn wordfn voorzie n. Ze ker op het
ge.
welk
van
ld
voorbee
(biJ
lund
ge bied va n de mt nse-ltJke erle l1jkslac.ht)? De P,f'Ntale d1agnost1ek is
h~idsco de bt-teken t ondmo e k m
'" staa t o m in een zeer vroeg sta•
ook ingrijp,n. Moreel vfekke•
feite
d1um van dt f mbryon afe ontw1kkf-.
loos zou op dit ttrre1n enk.et een
1mg geneuscht 1fw1Jkingen te con'tth1ek van de non-rts tarch' kun,
sta1,ren. 'Etn immens e vooruu .
ntn ZiJn. WMrt~ 1n 1986 een voo,.
P,Otts•
Fr•nse
de
o
gang,' 00fdele
aanst.wnd tvF-onden:otkf f in
tan teo met het oog op ernstige
franknJ k, J«quts Testan. heef1 opmisvormingen bij de geboort e e n
9"'oepo n. E"dor don het boold van
ee n tventue le afbtekin g van de
het kaf en ht-1 koren dringt zich dat
l wanger schap. Maar wat wordt
vi n ffn Jungle, op. waardo or men
vandaag als ' ernstig • bescl\ou wd
h st etds voortvarendtt fen wt-g
zic
n
e
tnfo,.
erl,l11ke
is
En
?
wat morgtn
banen. maar waa,,n het moer~ gf-.
ma t1f a lleen aan de ouders voo,~
meden moet wordtn.
houden. ol 00k aan vorzekt Thoolog1sc.h-t thisch " do verkl"ing
raan
it n wat dubbtlzmnig, Wan1
bovend
Het franse docume nt stelt d, vra•
ols het btJMlso concep t v,n do
gen, maM btantw oordt ze niet Het adoptif de fune11, v•n de seluualislun zich aan b1J tt.t voorstel dat
de voortpl anting rtfati\le trt
ttu
ht t franse Na11onale comne voor
relattve ert htt ook het huwolij k. •
de ethie k vor,g ,.., deod, om " n
voor zovtr ~t • Is de gent11sche
morato11um ,n acht te nemen \"oor
~kerma 1 van het te verwek ken
tplante
nitt-îng
va,n
ek
het onderzo
kind wordt beschou wd. WM1t
embryo ·, . Omd.lt het morelo •n1uwa.,-om wel adopt1 , van kindere n
rtd1scho kad" waarin zo'n onderon niet van embryo 's? Waarom wol
~ook maatschappel,1k aanvaar dbaar
ffn warm en veilig gezinsmdi~ en
is. nog n1e1 ~laat. Maar o f deu
9ffn ~oed ., 'gelttn d'7 w..,,.
w•~ens chappe l1Jk• pawo 00k w.,.
nttr het donkboold van do adoptie
kelt1k in de laborat oria wordt afgo.
ge,idic atiseerd, stiMt ook
wo,dt
kondigd 7 In d it verband is er zoke,
het alloenre cht van hot gonotis ch
ttn,kMlttokoning bij do fra nso verOUdersctwp trr discuss ie. zo ui"
klaring tt Pla.Jtsen. De idoe dot do
nog wol moor op te m"k.., zijn
onvtr•
mortt'f
zodanig
techn ie k als
over het f rans, docume nt..

b,,

waarden d~ biolog1sc.he revo lutie
d ie er op dtt momen t woedt ook
werbl1J k zullen we1en te kanaflse.
re n? Het me nselijke, ,s doonic hlig
geword en De gtne-tis che informa tie 1s 1oegankeli1k, en tot op zekere
hoogce hantee< baa, gomaakt En
de lechnische ontwikkelingen gun
zo snel. dat fen morele d iscussie, al
beslost hJkt, voordat ziJ goed en wel
bfgonnen 1s Wanntt r hei verlan -

