Doen we het zo goed?
De plaats van het publieke debat over
medische ethiek in een democratie
G e r a r d de V r i e s

'Nederlanders zijn al. jaren niet elkaar in discussie over medisch-ethischc onderwerpen. Eindjaren zestig, beginjaren zeventig, beginnen in onze samenleving kritische Nederlandse denkers als Van den Berg en Van den Hoofdakker, en met-Nederlanders als Ivan Illich, weerklank te krijgen. Met een soms macabere realiteit
schetsen zij gevolgen van de geneeskunde die niemand wenselijk kan vinden. De
discussies die volgen, kenmerken, zich vooral door openheid en. pragmatisme/
Aan het woord is de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst.
Plaats: de Duits-Nedcrlandse conferentie over 'begin en einde van het menselijk leven', die op 28 februari en 1 maart 2002 in Potsdam, Duitsland, werd gehouden. 1
'Gezien de historie wekt dat geen verbazing/ zo lichtte Borst de kenmerken van
de Nederlandse discussies aan haar Duitse gehoor toe. 'Nederland is al sinds eeuwen
een land van theologische tegenstellingen. Tegenstellingen die weliswaar steeds opnieuw discussies opriepen, maar waarmee de Nederlanders ook in een zekere verdraagzaamheid met elkaar konden leven/
De Hollandse cultuur van openheid, pragmatisme en een zekere verdraagzaamheid maakte het niet alleen mogelijk talrijke debatten op het terrein van de medische ethiek te voeren, maar deze ook af te ronden met wet- en regelgeving, zo legde
de minister vervolgens uit. Dat het tevens hielp dat het CDA een tijdje in de oppositiebanken zat, bleef onvermeld.
Een aantal van die wetten heeft in het buitenland, opzien gebaard. Zo ook bij onze oosterburen. Dat is niet verwonderlijk, aldus Borst. Duitsland en Nederland hebben verschillende culturen en verkeren bovendien 'in verschillende fasen van gedachtevorming'. De geneticus Galjaard, die eveneens in Potsdam sprak, was minder
parlementair. Duitsland zal uiteindelijk het Nederlandse voorbeeld volgen, hield
hij zijn gastheren voor. 'Uw land loopt dertig jaar achter/

Hollands

glorie

Doen we het dus goed op het terrein van de medische ethiek? Nee natuurlijk. Althans niet in de ogen van. veel. Duitse politici, en vertegenwoordigers van de kerken,
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die in Duitsland een voorname rol spelen in de discussies over medische ethiek. Zij
zijn verbijsterd over de Nederlandse wetgeving rond euthanasie, de openingen die
in ons land geboden worden voor pre-implantatie, genetische diagnostiek en het
wettelijk toestaan van het gebruik van restembryo's voor onderzoek naar stamcellen
en kloneren, Duitse filosofen die in Potsdam aanwezig waren, bleken al evenmin enthousiast. Zij hielden de aangeprezen openheid en het Hollandse pragmatisme voor
onnadenkendheid en een gebrek aan bereidheid om de normatieve problemen die
in het geding zijn werkelijk fundamenteel te bediscussiëren,
Hun bezwaren werden door de Nederlandse bewindslieden aan de kant geschoven. Waar Joschka Fischer op de genoemde conferentie internationalisering van het
ethische debat bepleitte en Duitse filosofen universaiiscerbaarheid als ethische
toetssteen naar voren schoven, kozen Borst en Van Aartsen, die eveneens in Potsdam
sprak, ondanks hun liberale achtergronden, voor die andere beproefde Hollandse
weg, de soevereiniteit in eigen kring.
"Ethische Diskussionen mussen auf nationaler Ebene geführt werden. Gerade die
Unterschiede zwischen den Kuituren, den nationalen Identitaten und den historischen Gegebenheiten sind es, die diesen Diskussionen. und den daraus resultierenden Gesetzen. in jedem Land eine charakteristische Pragung verieihen. Diese
Vielfalt mussen wir uns bewahren, auch in einem vereinten Europa/
Zo hield de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken zijn gehoor in zijn openingsrede voor. De aanwezigen dachten voor een internationale uitwisseling van. gedachten over medisch-ethische kwesties te zijn uitgenodigd. Voor zij hun mond
open konden doen, kregen zij echter reeds te horen dat dergelijke discussies elders
moeten worden gevoerd.
Voor een oordeel over de kwaliteit van. de debatten die in de afgelopen decennia
in Nederland zijn gevoerd en de wetgeving die daaruit is voortgekomen, kunnen de
meningen die in het buitenland bestaan uiteraard niet zonder meer richtinggevend
zijn. Misschien lopen ze elders inderdaad achter. De toets kan echter evenmin, bestaan in zelfgenoegzaamheid. Mogelijk loopt Nederland niet voorop, maar hebben
we even niet opgelet en. een verkeerde afslag genomen.
Hoe dan een oordeel, te vellen over de discussies die de afgelopen decennia in Nederland zijn gevoerd over abortus, euthanasie, voortplantingstechnologie, orgaandonatie, genetica, de status van het embryo, kloneren en stamcelonderzoek? Wat
mag eigenlijk verwacht worden van publieke debatten over zulke kwesties? Wat is
hun plaats in. een democratie?
Publieke d e b a t t e n over e t h i s c h e

kwesties

De ontwikkeling van de medische technologie plaatst ons niet alleen voor ethische
problemen. Zij stelt ons ook voor de vraag hoe zulke normatieve problemen in een
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democratie behandeld moeten worden. Wat te doen, wanneer het niet vanzelf
spreekt wat we moeten denken van de technische mogelijkheden die zich aandienen? Wie moeten geraadpleegd worden? Welke rol speek de kennis van experts?
Hoe moeten normatieve inzichten vertaald worden in wet- en regelgeving en in cie
inrichting van medische praktijken? Welk deel van de problemen wordt overgelaten
aan de keuzevrijheid van individuele burgers, wat dient te worden vastgelegd in nationale of supranationale wet- en regelgeving, wat kan. op uitvocringsniveau - het
niveau van de betrokken, professies, de klinieken waar ingrepen plaatsvinden, de laboratoria waar onderzoek verricht wordt, het vergoedingenbeleid van verzekeraars
et cetera - worden geregeld?
Op al zulke vragen bestaat een. populair, simpel, procedureel antwoord: daar
moet een publiek debat over worden gevoerd. We leven tenslotte in een democratie.
Wie nadere toelichting vraagt, mag ongeveer het volgende antwoord verwachten.
Publieke debatten over ethische aangelegenheden zijn gericht op het formuleren
van normen die de leden van een gemeenschap voorhouden hoe zij behoren te handelen ofte leven. Zulke debatten moeten helder en rationeel, worden gevoerd en gericht zijn. op het bereiken van voldoende consensus. De legitimiteit van normen en het
beroep dat zij doen op individuen ligt immers in de redelijkheid waarmee de overeenstemming totstandgekomen is en in de democratische procedures die daartoe in
het leven zijn. geroepen. We hebben het over moderne, pluriforme maatschappijen,
over democratische rechtsstaten.
Na afloop van een debat kan worden nagegaan in hoeverre deze bedoelingen zijn
gerealiseerd. Voldeden de discussies aan de voorwaarden van rationaliteit en democratie? Hoe 'open' is het debat geweest? Zijn alle betrokkenen voldoende aan het
woord gekomen? Zijn de normen expliciet langs de weg van publieke discussie en
heidere keuzes totstandgekomen, of is er sprake geweest van. een sluipend proces
•>aarin impliciete normen gangbaar werden en hebben wellicht niet argumenten
\ar machtsverhoudingen de uitkomst bepaald?
"n de afgelopen jaren zijn enkele studies verschenen die met betrekking tot in
"land gevoerde debatten over medische ethiek antwoord geven op zulke vra~
*t zijn beschouwingen over de medische ethiek op basis van historisch en soci-ccnschappelijk onderzoek (Outshoorn 1986', Trappenburg 1993, Swierstra
zooo, Kirejczyk e.a. 2001, Kennedy 2002). In ambtelijke rapporten, evaluatiestudies
en in de medische pers zijn bovendien de wetgeving en uitvoeringspraktijken op
het terrein van. onder meer euthanasie en. voortplantingstechnologie geëvalueerd.
Dat op basis van deze boeken en rapporten een simpel rapportcijfer kan worden,
uitgedeeld, is onwaarschijnlijk. De methodologie van de studies die zijn uitgevoerd
loopt uiteen. Bovendien verschillen de besproken debatten nogal Sommige strekten
zich uit over decennia; in andere gevallen moet eerder in maanden of jaren gerekend
worden. De politieke context en de stijl van. argumenteren lopen, sterk uiteen. Tijdens
de debatten over abortus bestonden andere politieke verhoudingen en werden andere
politieke uitdrukkingsvormen, gebatikt dan in het debat over kloneren van. eind jaren
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negentig. Vaak liepen de meningsverschillen langs bekende levensbeschouwelijke
scheidslijnen, soms is dat echter niet evident. Ten. slotte verschilt ook de mate waarin
specialistische kennis een rol. speelt. Sommige morele vraagstukken, zijn. nauw verweven met technische discussies over de mogelijkheden, voordelen, risico's alsmede de
kosten van medische ingrepen, bij andere is dat veel minder het geval
Een eenduidig eindoordeel over de staat van de Nederlandse ethische debatcultuur valt dus niet te verwachten. De uitgevoerde studies bieden echter wel zicht op
enkele problemen die met het denken over de rol van publieke debatten verbonden
zijn. Ik licht dat in het eerste deel van dit artikel toe door een. van de studies die re. . .

cent zijn uitgevoerd onder de loep te nemen, namelijk de analyse die Kirejczyk, Van
Berkel en Swierstra (zooi) van het Nederlandse debat over in-vitrofertilisatie (IVF)
hebben gemaakt. Daarna introduceer ik in het tweede deel van dit stuk een pragmatisch-filosofisch perspectief op normatieve discussies en. bespreek, ik de vraag welke
rol zij in een democratische samenleving spelen.
Het

Nederlandse

debat over

IVF

IVF is een in cultureel en normatief opzicht revolutionaire medische techniek, zo
stellen Kirejczyk, Van Berkel en Swierstra in hun heidere en uitgebreide analyse van
het Nederlandse debat over deze technologie. IVF maakt namelijk bevruchting mogelijk buiten het vrouwenlichaam en dat biedt niet alleen mogelijkheden voor behandeling van onvruchtbaarheidsproblemen (van zowel vrouwen als mannen),
maar opent ook de weg naar nieuwe, potentieel verstrekkende vormen van controle
van de menselijke reproductie (bijvoorbeeld pre-impiantatiediagnostiek). Aanvankelijk was niet duidelijk hoe succesvol IVF zou zijn en ook. nu de techniek zich gevestigd heeft, blijven er bij sommigen twijfels. Het slagingspercentage blijft laag
(ongeveer tussen de vijftien en. twintig procent), de kosten aanzienlijk en de belasting voor de betrokken, vrouwen hoog.2 Kan gelet op de potentiële culturele impact
en de technische onzekerheden wel gesproken worden van een verantwoorde medische technologie?
• Zulke vragen vormden echter niet het hoofdthema in het Nederlandse debat. De
discussies die in de jaren, tachtig en. negentig over reproductieve technologie gevoerd werden, draaiden behalve om prozaïsche kwesties - wie betaalt de rekeningen
- vooral om de vraag wie voor behandeling in aanmerking komen. Die vraag spitste
zich al snel verder toe, zo constateren Kirejczyk, Van Berkel en Swierstra. Het debat
betrof uiteindelijk, primair de vraag of alleen vrouwen met een vaste heteroseksuele
relatie in aanmerking voor IVF-behandeiing komen, of ook alleenstaande vrouwen
en vrouwen met lesbische relaties. De discussie daarover is gevoerd door een beperkte kring van medici en ambtenaren. Andere thema's en. afwijkende geluiden - afkomstig van de kleine christelijke partijen en van de over dit onderwerp sterk verdeelde vrouwenbeweging - hebben geen rol van betekenis gespeeld, stellen
Kirejczyk, Van Berkel en Swierstra vast.
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De uitkomst van de beraadslagingen in ambtelijke en medische kring is een stelsel van regelingen waarin. IVF geaccepteerd wordt en de rollen van uiteenlopende
betrokkenen nauwkeurig zijn bepaald. Er zijn normen vastgelegd: expliciet in wetten en regelingen en in het vergoedingenstelsel van verzekeraars, en impliciet in de
medische procedures van de klinieken die IVF uitvoeren. De politiek heeft nauwelijks aan de gedachtevorming bijgedragen; het parlement heeft zich beperkt tot het
achteraf sanctioneren van de gegroeide praktijk.
Kirejczyk, Van Berkel en Swierstra stellen niet alleen vast dat het debat over de
ethische aspecten van een. belangrijke medische technologie in een beperkte kring is
gevoerd, zij gaan een stap verder en constateren dat in het debat drie uitgangspunten niet ter discussie hebben gestaan. Om te beginnen de idee dat alleen biologisch
ouderschap als volwaardig telt, en dat andere opties (bijvoorbeeld adoptie) tweede
keus zijn. Het werd door de discussianten als een natuurgegeven geaccepteerd, aldus
de auteurs. In de tweede plaats is de technologie ais gegeven aanvaard. In de discussie is
ervan uitgegaan dat innovatie nauwelijks stuurbaar is en dat technologieën een vast
ontwikkelingstraject hebben, waarbij het optimisme gerechtvaardigd is dat eventuele onvolkomenheden kunnen worden aangemerkt als kinderziektes. En in de derde plaats stond het zelfbeschikkingsrecht niet ter discussie, zolang dat recht niet tot
schade voor anderen leidt (in dit geval met name voor kinderen die langs de weg van
IVF geboren zullen worden). Het werd als maatschappchjk-culturcel gegeven aanvaard.
Deze drie veronderstellingen zijn door degenen die de Nederlandse discussie
over IVF hebben gevoerd als onwrikbare gegevenheden geaccepteerd. Ten onrechte,
aldus Kirejczyk, Van Berkel en Swierstra. Zij onderbouwen hun stelling door speculatief een alternatieve geschiedenis te schetsen. Daarin neemt de overheid uiteenlopende sociale maatregelen (zoals verruiming van ouderschapsverlof en voorlichting)
om de demografische trend waarbij vrouwen, steeds later kinderen krijgen (en daardoor vaker met voortplantingsprobiemen te maken krijgen) om te buigen. Bovendien wordt het biologisch ouderschap gerelativeerd ten gunste van het sociale ouderschap. Ten slotte wordt onderzoek gestimuleerd, dat zich niet richt op de
symptoombestrijding van kinderloosheid, maar op het wegnemen van de oorzaken
van vrouwelijke en mannelijke onvruchtbaarheid. De natuur, de technologie en het
maatschappelijk-cultureel ingesleten zelfbeschikkingsrecht blijken in deze alternatieve geschiedenis dus wel degelijk voor discussie en politieke sturing vatbaar te
zijn.
Zo had het kunnen gaan, maar zo is het dus niet gelopen, Kirejczyk, Van Berkel en Swierstra suggereren dat dit het gevolg is van de beperking van de beraadslagingen tot een relatief kleine groep direct betrokkenen: artsen, ambtenaren en
- op enige afstand en in dit debat vooral sprekend via de monden van klinici vrouwen die het recht op hulp bij het verwerven van een biologisch eigen kind
opeisen, ook. ais zij niet met een man samenleven. De verplaatsing van het probleem, van kinderloosheid, naar deze beperkte kring zou tot het insnoeren van de
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vraagstelling hebben geleid.
Meer openheid had dat kunnen worden, aldus de auteurs. Zorg dus in de toekomst voor grotere heterogeniteit van de netwerken waarin overleg plaatsvindt,
geef daartoe meer ruimte aan maatschappelijke experimenten en iaat ook burgers
aan het woord die niet direct betrokken zijn, zo luidt dan ook hun advies. Laat de
overheid de taak op zich nemen om debatten over de ethische aspecten van nieuwe
technologieën te organiseren. Dan zullen de kaders van het debat verruimd worden
en de discussies zich verdiepen.
In de uitwerking van dit voorstel voegen de auteurs zich in het koor van wetenschapsonderzoekers die voor maatschappelijke experimenten, gericht op de democratisering van technologie hebben gepleit (vergelijk Winner 1986, Sclove 1995, Bijker 1995; de genoemde opvatting heeft inmiddels ook beleidskringen bereikt, zie
bijvoorbeeld Raad voor Volksgezondheid en Zorg, 1999), Constructive tecktiology assessment, consensusconferenties, citizens juries en andere bewust opgezette fora die erop
gericht zijn burgers met uiteenlopende achtergronden bij discussies over de ethische aspecten van technologieën te betrekken, zouden het democratisch tekort kunnen compenseren ciat ontstaat als normatieve vraagstukken, een zaak van experts
dreigen te worden. Door de grenzen van het debat in sociaal, opzicht te verruimen,
zal intellectueel en politiek de winst worden binnengehaald: de kwaliteit van het
debat en. dus de democratie zullen erbij winnen, als het aantal discussianten vermeerderd wordt.
Is dat optimisme gerechtvaardigd? Dat staat te bezien. De geschiedenis van het
euthanasiedebat en de discussies die over kloneren zijn gevoerd, leveren in elk geval
redenen voor scepsis. Over euthanasie is in Nederland in brede kring discussie gevoerd en ook de politiek heeft zich er jarenlang mee beziggehouden. Aan open, publieke discussie dus geen. gebrek. Jaren van deliberatie zijn uitgemond in wet- en regelgeving. In zijn geschiedenis van het euthanasiedebat constateert James Kennedy
(2002) echter dat die wetgeving op een nogal rooskleurig beeld van de realiteit berust. Zij veronderstelt goed opgeleide, welbespraakte en sociaal vaardige patiënten
die in harmonie met hun sociale omgeving leven, alsmede een 'onthaaste' gezondheidszorg waarin artsen, ruim. tijd kunnen vrijmaken voor open en zorgvuldige gesprekken met patiënten waarmee zij bovendien geacht worden een langdurige vertrouwensbasis te hebben opgebouwd. Zo vatte An.net M.ooij {2002) de bevindingen
kernachtig samen:
'Het lijkt zowaar wel een heerlijke nieuwe wereld, waarin klassentegenstellingen, cultuurverschillen en taalproblemen niet voorkomen, waarin sociale isolatie en familievetes zijn uitgebannen en wachtlijsten en tijdgebrek niet bestaan.
Deze sociale bias zit niet alleen ingebakken in de theorie van de euthanasie die
door Kennedy onder de loep is genomen, maar werkt ook door in de praktijk/
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Het Nederlandse euthanasiebeleid, veronderstelt een constellatie waarin iedereen
door de beste bedoelingen wordt geleid. Achteraf bezien was het beter geweest wanneer de discussianten zich wat de arts-patiëntreiatic betreft hadden gebaseerd op
kritisch sociaal-wetenschappelijk onderzoek, in plaats van blind te vertrouwen op
het zelfbeeld van artsen, en patiënten. De hoge levensbeschouwelijke inzet van het
debat lijkt nuchterheid en kritiek die niet door morele overwegingen werden gevoed in de weg te hebben gestaan.
Ook het debat over kloneren geeft een niet al te hoog realiteitsbesef te zien. Dit
debat is in een vroeg stadium door het Rathenau Instituut georganiseerd en heeft
zich daarnaast in de media afgespeeld. Op verschillende plaatsen zijn vertegenwoordigers van de politieke partijen aan het woord geweest. Specifieke groepen zijn expliciet uitgenodigd hun stem te laten horen. Ook hier kan niet geklaagd worden
over het publieke karakter van het debat. Dat van realiteitsbesef gesproken kan worden is echter minder evident. Van meet af aan stond het reproductief kloneren van
mensen centraal Maar omdat voorstanders hiervan in het debat ontbraken, richtten
de bezwaren zich tegen een schimmige boze buitenwereld en draaiden de discussies
rond de vraag waarom deze optie, waar niemand voor pleitte, onaanvaardbaar was.
Swierstra (2000) constateert in zijn evaluatie van dit debat dat de hoofdargumenten
al in de eerste dagen bekend waren. Daarna ging het debat op herhalingsoefening.
Of de burgers ook vertrouwd zijn geraakt met andere - realistischer en bescheidener
- vormen van kloneren, valt te betwijfelen, concludeert hij.
Zo lijkt de medische ethiek terecht te komen in een weinig aantrekkelijke spagaat: in brede, publieke debatten ontbreekt het aan realisme; de realistische debatten zijn niet erg publiek. Het is een conclusie die niemand zal. verbazen die de politieke ontwikkelingen van de afgelopen decennia heeft gevolgd. In een technologische
samenleving verplaatst beleidsvorming zich naar instellingen waarin niet democratisch gekozenen de dienst uitmaken. Dat feit kan niet door een. oproep aan mensen
van goede wil om mee te discussiëren teniet worden gedaan. De voorstellen voor
nieuwe vormen van beleidsvorming, voor 'maatschappelijke experimenten', bieden,
in die situatie weinig soulaas. De terminologie verraadt het ai. De Vormgeving van
de maatschappelijke inbedding van nieuwe medische technieken' die Kirejczyk,
Van Berkel en Swierstra bepleiten brengt 'netwerkmanagers' en 'regisseurs van het
overlegproces' in het spel In de expliciet vanuit deze gedachte opgezette debatten
over kloneren die het Rathenau Instituut heeft georganiseerd, bleken echter dezelfde argumenten en. ook dezelfde woordvoerders naar voren te komen als in de traditionele media. Aan de lijst van professionals en ambtenaren waren slechts nieuwe typen, professionals en ambtenaren toegevoegd.
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D e m o c r a t i e en b e s l u i t v o r m i n g
Het debat over IVF heeft zich binnen betrekkelijk nauwe grenzen bewogen. Het
aantal betrokkenen dat een rol gespeeld heeft in de debatten is gering» Het parlement beperkte zich tot het achteraf legitimeren va.n de gegroeide praktijk. Langdurige en intensieve publieke debatten garanderen echter niet de kwaliteit van de gedachtewisseling. En de met veel goede wil opgezette experimenten tot verbetering
* van discussies over technologieën lijken hun doel te missen. Voor wie zijn vcrwachtingen over democratie baseert op een idee van democratische politiek waarin publicke debatten in het centrum staan, zijn het ontnuchterende constateringen.
Is er dus sprake van een. ernstig democratisch tekort? Niet noodzakelijk. Wanneer we in plaats van het debat, de politieke besluitvorming vooropstellen, verandert
namelijk het beeld. Parlementariërs zouden hun afwachtende houding in het IVFdebat immers kunnen rechtvaardigen door erop te wijzen dat in dit soort discussies
tal van. kwesties aan de orde zijn die specifieke deskundigheid vereisen, en dat waar
de experts nog aarzelen over het belang van recent ontwikkelde technieken, de politicus geen al te stellige meningen past. De discussies rond IVF mogen zich bovendien in kleine kring hebben afgespeeld, zij waren zeker niet geheim: er is regelmatig
tussentijds gerapporteerd. De gedachtevorming heeft verder plaatsgehad binnen
een kader van normatieve veronderstellingen over het zelfbeschikkingsrecht dat in
Nederland in ruime meerderheid wordt geaccepteerd. In die situatie lijkt er weinig
urgentie voor politieke activiteit. De uitkomsten van de discussies onder de direct
betrokkenen, konden worden afgewacht. Achteraf zijn de bevindingen langs parlementair-democratische Weg getoetst, Toen die toets positief uitviel, kon IVF onder
voorwaarden als reguliere ingreep aan het voorzieningenpakket worden toegevoegd.
Toegegeven, in de regelgeving klinkt zeker niet elk standpunt door dat met betrekking tot IVF is ingenomen. De kleine christeiijke-partijen hebben, net als een.
deel van de vrouwenbeweging, het zelfbeschikkingsrecht in het geval van IVF als
aanvaardbare normatieve grondslag afgewezen. Hun. stem. is gehoord, maar politiek
vormen zij een kleine minderheid. Voor wie meer oog heeft voor de genomen besluiten dan voor het debat, is het pleit daarmee beslecht. Als het op besluiten nemen
aankomt, kunnen de opvattingen van deze minderheid niet doorslaggevend zijn.
Dat wil echter nierzeggen dat. er geen rekening mee gehouden kan worden. De weten regelgeving die uiteindelijk is aangenomen, respecteert de opvattingen van de
genoemde minderheden: niemand wordt gedwongen om tegen, zijn opvattingen in.
gebruik te maken van de nieuwe technologie. Three dimsfor democracy.
De p o l i t i e k e e r f e n i s van Rousseau en Kant
Echter, niet de parlementaire besiui.tvormi.ng, maar het publieke debat vormt in de
ogen van Kirejczyk, Van Berkel en Swierstra de kern van de democratie. Omdat het
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IVF-debat zich beperkte tot een kleine kring betrokkenen, en. grote thema's onbesproken bleven, spreken zij onomwonden van de 'onevenwichtige' manier waarop
het 'proces van maatschappelijke inbedding van technologie' verliep. Maatschappelijke experimenten zouden in de toekomst uitkomst moeten bieden.
Niet alleen die aanbeveling is weinig overtuigend. Ook. de diagnose verdient kritiek. De opvatting over democratie waarop Kircjczyk, Van. Berkel en Swierstra zich
baseren, kent namelijk diverse bezwaren.
In de eerste plaats draagt de gedachte dat publieke discussie het centrum van democratic vormt ertoe bij dat andere elementen van. politieke processen - zoals de
wijze waarop besluiten geformuleerd en genomen worden, en het toezicht op de instanties die genomen besluiten moeten uitvoeren - naar het tweede plan worden
verwezen. Zij worden als afgeleide problemen beschouwd. Tegen deze achtergrond
is het begrijpelijk dat Kircjczyk, Van Berkel. en Swierstra zich weinig zorgen maken
over de vraag hoe de discussies in de nieuwe fora die zij propageren, zullen uitmonden in. wet- en regelgeving. Zij gaan er vanuit dat waar redelijke consensus bereikt is,
de rest secundair is, een kwestie van uitwerking. Dat is naïef Overeenstemming over
principes impliceert niet dat over de manier waarop die principes uitgelegd en praktisch geïmplementeerd worden, geen verschillen van mening mogelijk zijn. De auteurs lijken alle lessen elie zij als wetenschapsonderzoekers over 'interpretatieve
flexibiliteit' geleerd hebben en die zij enthousiast toepassen als de natuur of de technologie ter discussie staat (zie Collins 1985 en De Wilde 1997), spontaan te vergeten
zodra democratie het onderwerp wordt.
De genoemde democratieopvatting kent nog een tweede bezwaar. Als 'democratie' primair met publieke discussie wordt vereenzelvigd, krijgt de vraag wie mee kan
spreken en wie zich door een bereikte consensus gebonden moet achten, een bijzonder gewicht. Opmerkelijk is echter dat in beschouwingen zoals van Kircjczyk, Van
Berkel en. Swierstra de gemeenschap, de bevolking, oftewel de burgers, als onproblematische categorie fungeert. Waar besluitvorming vooropstaat, kan dat in veel gevallen, worden, gerechtvaardigd. Dan ligt - bijvoorbeeld constitutioneel. - vast, wat
de referent is van de genoemde termen. Als het om ethische debatten gaat, kan daarop echter niet worden teruggevallen. Welke definitie van gemeenschap of burgerschap is geëigend, als we over medische technologieën spreken die de uitkomst
vormen van internationaal, georganiseerd onderzoek en die - zoals sommigen (bijvoorbeeld Habermas 2001) betogen - zelfs een'herdefinitie van de menselijke soort
kunnen impliceren? Wordt de gemeenschap van. ethische gesprekspartners dan gevormd door degenen die een en hetzelfde soort paspoort dragen, zoals de Nederlandse bewindslieden in Potsdam bepleitten (en Kircjczyk, Van Berkel en Swierstra
impliciet lijken aan te nemen), of "moeten de grenzen misschien toch ruimer getrokken worden en wellicht zelfs principieel open zijn?
Een derde bezwaar tegen het genoemde democratiemodel is dat het geheel voorbijgaat aan de omstandigheden waaronder debatten moeten worden gevoerd, In
1776 kon Thomas Paine nog schrijven, dat 'simple facts, plain, arguments, and. com-
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man sense voldoende waren om. zijn ideeën voor het voetlicht te brengen. Wie zal
hem dat nog nazeggen als de ethische aspecten van hightech-gcnccskunde ter discussie staan? De feiten waarop zulke discussies zich richten zijn voor een belangrijk
deel uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en de argumenten die gebruikt
worden komen voor een belangrijk deel uit dezelfde bron. Wat we common sense noemen is in de huidige tijd bovendien eerst en vooral door de media bemiddelde ervaring (vergelijk Lippmann 1997 voor een vroege kritiek). Tegenover die realiteit
steekt de suggestie dat de democratie gered is als we in een wat gemcleerder gezelschap gewoon wat langer doorpraten, toch wat bleekjes af
De ongemakkelijke vraag moet maar gesteld worden. Welke gronden hebben we
eigenlijk om in het denken over democratie publieke debatten centraal, te stellen,
anders dan dat de idee dat 'iedere stem moet klinken' wel sympathiek klinkt?
Het antwoord op die vraag leveren uiteraard de politieke filosofen die de kern
van democratie situeren in de vorming van een 'algemene wil' en die daarbij het
volk, de gemeenschap, modelleren naar het individu dat weet wat hem te doen staat
wanneer hij zijn wil eenmaal heeft bepaald. Het ethische ideaal van het autonome
individu wordt daarbij getransponeerd naar volkssoevereiniteit. Wat de wetgever
van zijn burgers vraagt is in deze opvatting van democratie gelegitimeerd omdat zij
geacht kunnen worden ermee te hebben, ingestemd: het is hun eigen wil die wet geworden is. Wie een wat strakkere gedachtegang prefereert en een onderscheid wil
maken tussen feitelijk gegeven argumenten en goede redenen, kan deze op Rousseau teruggaande opvatting van democratie in het voetspoor van Habermas langs de
weg van de Diskurstheoric met een kantiaans beroep op de rede verbinden (Habermas
1994 en Bohman en Rehg 1997).
Het is een tamelijk gangbare opvatting van democratie en dat is opmerkelijk.
Want er is, zoals Raymond Geuss (2001, 123) schreef, toch heel wat verbeeldingskracht en vasthoudendheid nodig om werkelijk in deze uitleg te blijven geloven. In
welk opzicht levert Rousseaus idee van de 'algemene wil een. beschrijving van ook
maar iets wat lijkt op een samenleving die we kennen? Talloze mensen leven als burgers in democratische samenlevingen, zonder ooit op een partij gestemd te hebben
die het tot de regering heeft gebracht. Zij kunnen fundamentele bezwaren hebben
tegen wetten die democratisch zijn aangenomen en hebben die bezwaren wellicht
nooit anders kunnen toelichten dan. in kranten die alleen door gelijkgezinden gelezen worden. Welke reden hebben zij dan om. te aanvaarden dat wat de wetgever uitvaardigt hun wil, writ large, is? Toch zullen zij zich aan die wetten houden, de vrijheid van meningsuiting toejuichen, het stemrecht verdedigen en desgevraagd
verklaren dat ze blij zijn in een democratie te leven. Zij zijn democraten, niet omdat
de democratie een middel is om. de 'algemene wil' tot uitdrukking te brengen,-maar
omdat zij in een politiek systeem geloven dat op een redelijke manier het samenleven regelt van mensen die van mening verschillen. Zij prefereren de democratie als
politiek bestel, niet vanwege haar filosofische basis, maar vanwege haar effecten.

o
Democratie: checks

and

balances

Publieke debatten vormen de natuurlijke habitat van intellectuelen. Misschien verklaart dat de vanzelfsprekendheid waarmee veel. filosofen het democratiemodel,
waarin publieke debatten de kern van het politieke proces vormen, aanvaarden. Hoe
dit ook zij: er zijn andere concepties van democratie die onze aandacht verdienen.
Beschouw democratie als een netwerk van checks and balances, waarin macht verdeeld en gecontroleerd wordt en samenleven met respect voor verscheidenheid van
belangen en opvattingen mogelijk wordt gemaakt. "Democratie' staat dan voor een
geheel van uiteenlopende instellingen en maatschappelijke voorzieningen: de traditionele scheiding der machten, vrije verkiezingen, een parlement waarin de verscheidenheid van belangen en opvattingen gerepresenteerd wordt, kritische media,
vrijheid van vergadering, een overheid die het onderscheid tussen publieke en private ruimte respecteert, gelijkheid voor de wet, enzovoort. Het lijstje bevat geen verrassingen. Inderdaad, dit is ruwweg wat we onder een democratie verstaan, als we
het leerboek politieke filosofie even terzijde leggen,
Ook publieke debatten spelen in de zo gedefinieerde democratie uiteraard een
belangrijke rol. Zij staan echter niet meer bij voorbaat in het centrum, noch. leveren
zij de grondslag voor de democratie. Zij hebben de geprivilegieerde positie die zij in.
de Rousseau-Kant-Habcrmastraditie hebben verloren. Publieke debatten maken, nu
deel uit van de democratische manier van samenleven omdat steeds weer onderzocht moet worden hoe verscheidenheid van belangen en opvattingen gerespecteerd kan worden. Zij spelen een rol in het onderzoek naar wat wenselijk is en hoe
wat gewenst wordt maatschappelijk kan worden georganiseerd. Ook wat zich in
rechtszalen, bedrijven, op economische en financiële markten, in het parlement en
in tal van maatschappelijke organisaties afspeelt, draagt echter daaraan bij, Burgers
brengen hun mening niet alleen naar voren door het woord te nemen, maar ook via
verkiezingen, lidmaatschappen van maatschappelijke organisaties en door producten in de schappen, te laten liggen die hen niet bevallen. Wanneer een publiek debat
wat tammer verloopt dan filosofen zouden, wensen, of wanneer zo'n debat zich afspeelt in beperkte kring, kan. dat uiteraard, betreurd worden. De kwaliteit van de democratie is daarmee echter niet automatisch in het geding.
Publieke debatten over ethische aangelegenheden worden vanuit deze opvatting
van democratie niet langer beoordeeld naar de mate waarin de gemeenschap als geheel in zulke debatten is gerepresenteerd, noch naar de vraag of alle veronderstellingen die 'm het geding zijn wel voldoende ter discussie hebben gestaan. Zij zullen
met dezelfde verwachtingen tegemoet worden getreden waarmee discussies in de
wetenschappen, de kunsten, de sportwereld, het onderwijs of de effectenhandel bezien worden. Dus verwachten we geen uniforme standaarden van kwaliteit of rationaliteit, geen gemeenschapsbrede consensus, geen zekerheid met betrekking tot de
uitkomsten en aanvaarden we contingentie als een normaal aspect van. een debat.
We weten dat onverwachte, mogelijk toevallige omstandigheden ons oordeel, kun-
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ntn doen veranderen, en dat ook waar consensus bestaat kritiek mogelijk blijft. Wat
ons interesseert als we de uitkomst van het debat willen beoordelen zijn niet de bedoelingen, en overwegingen die de deelnemers naar voren brachten, maar de vraag
welke inzichten in het debat ontwikkeld werden en welke effecten die kunnen hebben voor het praktisch handelen en de maatschappelijke organisatie. We beschouwen publieke debatten niet andere woorden niet langer als het fundament van democratie, maar worden filosofisch pragmatist.
Filosofisch

pragmatisme

Het filosofisch pragmatisme moet onderscheiden worden van de manier waarop
'pragmatisme' in meer alledaagse zin (bijvoorbeeld in de eerder geciteerde opmerkingen van minister Borst) wordt gebruikt, waar pragmatisch staat voor 'gericht op
praktische resultaten',
'Het filosofisch pragmatisme is de stroming die de stijl van denken en redeneren
van Darwin in de filosofie heeft geïntroduceerd.3 Die stijl kenmerkt zich niet door
een bijzondere aandacht voor de biologische kanten van het bestaan, noch door de
gedachte dat vooruitgang louter aan strijd en concurrentie ontspruit. De beslissende stap van Darwin bestond uit de breuk met het essentialisme dat de westerse filosofie sinds Plato had gedomineerd.. Darwin leerde biologen te denken in termen van
populaties, die niet door een. onderliggend type of een essentie, maar door gemiddelden over individuele variatie worden gekarakteriseerd. De ontwikkeling van
soorten wordt vervolgens door Darwin beschreven en verklaard zonder een beroep
te doen. op teleologie (vergelijk Mayr 1982). Wat we in. het dierenrijk aantreffen zijn
niet expressies van de essenties van soorten, noch iamarekiaanse aanpassingen daarvan onder invloed van de ervaring, maar het resultaat van processen van. variatie en
selectie. In de evolutie zijn soorten ontstaan die niet voorzien konden worden. De
kenmerken van die soorten kunnen op grond van Darwins theorie niet worden
voorspeld (al kan er achteraf vaak wel. een plausibele verklaring - in termen van selectievoordeel - voor worden gegeven).4 In wat we aantreffen valt op geen enkele
manier een oorspronkelijk plan, een essentie of een bedoeling van hogerhand af te
lezen. Als God al een plan met de wereld heeft gehad, verklaart dat in eik geval niet
de verscheidenheid van soorten.
Filosofische pragma risten passen deze redeneerwijze toe op menselijk handelen,
inclusief het wetenschappelijk en politiek handelen. Zij ontkoppelen, individuele
bedoelingen, en. de resultaten van activiteiten. Zij zijn faiiibilistenrzij onderkennen
dat iedereen altijd handelt en spreekt zonder volledig zicht te hebben op de repercussies van zijn activiteiten. Zij onderkennen dat niet alleen, zoals Lippmann (1997, XV)
schrijft, voor de gewone man, maar voor iedereen geldt dat we altijd aankomen 'in
the middle of the third act and leave before the last curtain/ Ideeën en plannen worden door filosofische pragmatisten daarom als gereedschappen beschouwd die individuen inzetten bij hun poging om iets tot stand te brengen of uit te drukken. Of die

poging succesvol zal zijn, valt echter niet van tevoren te voorzien. Wie er aanspraak
op wil maken over onfeilbare ideeën te beschikken, doet er verstandig aan Tolstojs
advies aan ambitieuze generaals te volgen: maak pas nadat de slag gestreden is je
plannen bekend.
Da.twi.ns stijl van redeneren impliceert een opvatting die afwijkt van de eerder
besproken visie op debatten, Laten we onder een debat een (georganiseerd of zich
spontaan, aandienend) platform verstaan waarop een verscheidenheid van individuen opvattingen naar voren brengt en onderlinge confrontatie van opvattingen
plaatsvindt. Zal er consensus ontstaan? Welke opvatting zal het meerderheidsstand.punt verwerven? Dat staat niet bij voorbaat vast, al kunnen we daarover uiteraard
vermoedens formuleren. Verrassingen zijn. echter nimmer uitgesloten. Kleine verschuivingen, in vocabulaire en nieuwe gebeurtenissen die tot nadenken stemmen,
kunnen ingrijpende en onvoorziene consequenties hebben. Tijdens de debatten
dienen zich wellicht alsnog nieuwe ideeën aan. Net zoals we niet van tevoren de
kenmerken van de biologische soorten kunnen voorspellen die in de evolutie ontstaan, zo kunnen we ook niet van tevoren voorspellen hoe een debat zal verlopen.5
Debatten fungeren met andere woorden niet als intermediair waarin een verscheidenheid van opinies bemiddeld wordt tot een 'algemene wil', maar zij zijn vormen van
mediïatic 6
Na afloop van een debat kan de oogst worden bezien: welke nieuwe ideeën zijn
ontstaan, welke mogelijkheden voor handelen en voor het verantwoording afleggen
van handelen bieden, de nieuwe posities? Niet wie er meesprak staat in de beoordeling centraal, noch welke expliciete overwegingen de sprekers hadden. De aandacht
gaat uit naar de effecten van het debat. Zijn nieuwe ideeën, en handelingsmogelijkheden ontstaan, zijn nieuwe rollen en competenties gecreëerd of toegekend? Elk debat leidt dus tot nieuwe vragen en debatten.
Het filosofisch-pragmatisch perspectief op debatten is inmiddels gemeengoed
wanneer wetenschappelijke kwesties centraal staan, Nadere, uitwerkingen op dat
terrein zijn gegeven door Popper en, radicaler, door Rorty en La tour. Zodra ethiek
ter sprake komt, zijn we echter snel geneigd de geleerde lessen, te vergeten en de aandacht exclusief te richten op de redenen voor handelen.7 De centrale vragen van de
ethiek - hoe behoor ik. te handelen, hoe te leven? - lijken te suggereren dat dit noodzakelijk is. Die suggestie berust echter op een categoriefout. Een ethisch, debat speelt
zich af op het niveau van het collectief, de populatie, een (open) verzameling individuen. De uitkomsten op dat niveau dienen niet verward te worden met wat de individuen die aan dat debat deelnemen drijft. Wie deze fout maakt, heeft de les van
Darwin, niet geleerd, Hij redeneert als de door Popper (1974. deel 2, 220) gekritiseerde wetenschapsfilosofen, die denken dat de objectiviteit van wetenschappelijke
kennis berust op de onbevooroordeeldheid van individuele onderzoekers, in plaats
van te zien dat objectiviteit het product is van het sociale en publieke karakter van.
wetenschap. Hij denkt dat giraffen na rijp beraad tot de conclusie zijn gekomen dat
een lange nek te prefereren valt omdat de blaadjes hoog in de boom zo lekker zijn.
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Filosofische pragmatisten hebben van Darwin geleerd dat er een scherp onderscheid
moet worden gemaakt tussen de overwegingen die individuen aandragen in een debat, en de ontwikkeling en de (altijd voorlopige) uitkomst van. zo'n debat. Dat inzicht passen zij niet alleen toe op debatten in de wetenschap, maar ook. op debatten.
waarin, normatieve vraagstukken centraal staan,
Normatieve vraagstukken hebben, een bijzonder karakter dat afwijkt van het
soort vragen dat in de wetenschappen beantwoord wordt.8 Om dat karakter uit te
drukken kunnen wc bij de filosofische traditie te rade gaan, die daarvoor ideeën gereedschappen dus - levert (Korsgaard 1996).
Een bruikbaar signalement van normatieve vragen is dat zij in de eerste persoon
zijn gesteld. Niet hoe zij, de anderen, handelen, maar hoe ik moet handelen, of hoe
wij behoren samen te leven, staat op het spel Antwoorden op die vraag doen een beroep op ons: zij poneren, dat wij ons op een bepaial.de manier behoren te gedragen,
ook. als ons dat moeilijk valt. Antwoorden op normatieve problemen moeten daarom aan drie voorwaarden voldoen: de normen die geformuleerd worden, moeten
aan. iemand geadresseerd zijn; zij moeten voor die persoon transparant zijn; en zij
moeten uitdrukken wie deze persoon, of personen, is, of wil zijn.
Elk van deze drie voorwaarden heeft consequenties voor bijdragen aan normatieve debatten. De eerstgenoemde voorwaarde impliceert dat wie in een debat een
normatieve stelling formuleert, daarmee ook - expliciet of impliciet - uitdrukt wie
de 'wij' zijn op wie die stelling een beroep doet. Dat kan de mensheid als geheel zijn,
de inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden, de Gereformeerde Gemeente te
Alblasserdam, of de specialisten van een ziekenhuis. De gemeenschap van degenen
die geïmpliceerd zijn is dus niet langer een gegeven, maar wordt performatief geconstitueerd in de normatieve stelling die geformuleerd wordt. Uiteraard kan vervolgens daarover worden getwist.
De eerste voorwaarde heeft nog een tweede consequentie. Waar normatieve stellingen worden geformuleerd, wordt een domein van activiteiten aangewezen waarover de geadresseerden geacht worden reflexieve controle te hebben. Het beroep dat
in een norm besloten ligt heeft immers alleen zin als de aangesprokene geacht
wordt de competentie te hebben om zich conform, de norm te gedragen, maar zich
daaraan ook willens en wetens zou. kunnen onttrekken. Waar normen geformuleerd
worden, worden mensen met andere woorden performatief tot subjecten gemaakt:
tot personen aan wie competenties en inzichten worden, toegekend, die relaties
kunnen aangaan, en die hun handelen kunnen verantwoorden. Waar nieuwe normen gangbaar worden, ontstaan met andere woorden nieuwe rollen, competenties,
verantwoordelijkheden en nieuwe machtsrelaties: het handelen van specifieke personen wordt onder toezicht en kritiek gesteld. Precies door dit machtseffect zijn
normatieve posities en de publieke debatten waarin zij naar voren worden gebracht
vanuit het oogpunt van het eerdergenoemde democratiebegrip relevant.

Cl

De tweede en derde voorwaarde impliceren dat normatieve debatten noodzakelijkerwijs reflexief zijn. De geadresseerden zullen de vraag moeten beantwoorden of
zij een nieuwe norm en de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat voor hun.
rekening nemen, met andere woorden of zij personen willen zijn wier identiteit met
de nieuwe norm strookt Zij zullen die vraag beoordelen mede op grond van de normen waarover zij tot dusverre beschikten. In normatieve debatten worden langs deze weg verleden en toekomst verbonden. In een normatief debat staat ter discussie
wie de sprekers zijn en wie zij wensen te worden.
Wie over normatieve debatten wil spreken, zal. vanuit
filosofisch-pragmatisch
perspectief bezien een aantal onderscheidingen in acht nemen. Hij heeft van Darwin geleerd dat de (individuele) inzet en de (collectieve) uitkomst en ontwikkeling van
een debat scherp onderscheiden moeten worden. Hij realiseert zich verder dat een
verklaring van die uitkomst iets anders is dan een beoordeling. De vraag op welke gronden maatregelen die naar aanleiding van. zo'n uitkomst genomen worden gelegitimeerd zijn, zal hij bovendien onderscheiden van geleverde verklaringen en beoordelingen. Ik loop de genoemde niveaus kort langs.
Om te beginnen verklaringen. De overwegingen die aan een idee ten grondslag liggen vertellen ons niets over het lot van die idee. Of zij navolging krijgt of niet hangt
simpelweg af van de vraag of zij latere gebruikers vindt - iets waarbij behalve de aangevoerde overwegingen ook tal van contingente factoren een rol spelen. Consensus
is mogelijk explandum, nooit explanans. Als we geïnteresseerd zijn in de vraag hoe het
lot van een idee bepaald is, zullen we een historicus of sociale wetenschapper in de
arm moeten nemen.
De beoordeling van de uitkomst en ontwikkeling van een debat richt zich noch op
de overwegingen die aangevoerd zijn, noch. op het eventuele bestaan van overeenstemming daarover. Voor een beoordeling is de mate waarin een idee instemming
krijgt in het algemeen irrelevant.9 Zij richt zich op de vraag wat de effecten zijn. Ais
we geïnteresseerd zijn in de vraag welke bijdrage een. normatief debat aan de democratie levert, dan richt de aandacht zich op de machtseffecten van de ideeën die in
het debat zijn ontwikkeld, en op de vraag in hoeverre praktijken die eruit voortspruiten bijdragen aan de verdeling en controle van macht die samenleven met
respect voor verscheidenheid van belangen en opinies mogelijk maakt.
Op basis van de uitkomst van een normatief debat kunnen .maatregelen genomen worden die geacht worden bindend te zijn. voor een specifieke groep mensen.
Wanneer naar de legitimiteit van die maatregelen gevraagd wordt, zal de filosofische
pragmatist verwijzen, naar de procedures voor besluitvorming die in democratische
rechtsstaten bestaan. Politici die in de besluitvorming betrokken zijn, kunnen uiteraard geïnteresseerd zijn in de mate waarin besluiten die zij accorderen 'draagvlak'
hebben en op meer of minder algemene instemming kunnen rekenen. Het kan hen
individueel mede motiveren om voor of tegen een voorstel te stemmen. De legitimiteit van een maatregel wordt echter niet alleen door de mate van consensus bepaald.
Die is gebaseerd op de eerder overeengekomen democratische procedures. In zulke
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procedures is vastgelegd wie zich door de aangenomen normen gebonden moet weten.
De kritiek van de filosofische pragmatist op het denken over democratie in de
traditie van Rousseau, Kant en Habermas is dus voor een belangrijk deel methodologisch van aard. In die traditie worden verklaring, beoordeling en legitimiteit samengetrokken. De filosofische pragmatist kan de passie die in deze traditie wordt
uitgedrukt voor democratische politiek gebaseerd op de 'algemene wil' van de bevolking bewonderen; hij bestrijdt echter dat het benadrukken van die passie een interessante opvatting over de rol van publieke debatten in een democratie oplevert.
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Filosofische pragmatisten stellen andere vragen over ethische debatten rond medische technologie dan degenen die zich. - expliciet of impliciet - richten naar de politieke erfenis van Rousseau en Kant. De vraag wie heeft meegediscussieerd mag historici interesseren, voor een beoordeling van het debat is zij oninteressant. Ook de
veronderstellingen die onuitgesproken bleven zullen de filosofisch pragmatist maar
matig interesseren. In elke discussie blijven eindeloos veel. kwesties onbesproken.
Dat er, zoals Kirejczyk, Van Berkei en Swierscra hebben laten zien, alternatieve geschiedenissen rond de introductie van reproductieve technologieën te schrijven
zijn, zal. de pragmatist niet ontkennen. Desgevraagd levert hij er nog een paar.
Contrafactische geschiedenissen zijn immers gemakkelijk - te gemakkelijk. - te
verzinnen. Ook als de Russen ons land in de jaren tachtig waren binnengevallen,
Franse onderzoekers radicaal-nieuwe, succesvolle therapieën voor voortplantingsprobiemen hadden ontdekt, of Nederlanders zich massaal spontaan tot het orthodox-christelijke gedachtegoed hadden bekeerd en het GPV en de SGP samen de
meerderheid in het parlement hadden verworven, zou de geschiedenis van de IVFregelgeving anders zijn verlopen - waarmee evcnzovele Verborgen, premissen' van
het feitelijk verlopen debat zijn. blootgelegd.
De pragmatist richt zich niet op wat verzwegen is, maar op de effecten van de
(voorlopige) uitkomst van het debat. Hij realiseert zich daarbij dat politiek niet louter bestaat uit het bespreken van principes, maar ook wet- en regelgeving en uitvoeringskwesties omvat. Welke ejfecten heeft de politiek waarin de IVF-praktijk vorm
kreeg gehad? Wat voor rollen zijn in het leven, geroepen? Welke competenties zijn
aan patiënten en artsen toegedicht, wat voor soort subjecten zijn geconstitueerd, op
welke wijzen, worden de relaties tussen artsen en patiënten geënsceneerd?
De analyses die Kirejczyk, Van Berkei en Swierstra hebben, gemaakt, leveren veel
materiaal om dergelijke vragen te beantwoorden. Ook andersoortig onderzoek
blijkt nu echter relevant. De inrichting van. de IVF-praktijk is immers niet alleen bepaald door degenen die tijdens de fase van. de expliciete beleidsvorming discussiebijdragen, hebben geleverd, maar ook door degenen, die regelingen hebben geformuleerd en klinische praktijken voor reproductieve technologieën hebben ingericht en
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door de eventuele aanpassingen die in de loop der rijd zijn ontstaan. Om zulke factoren te achterhalen, moeten de medisch-wetcnschappelijke literatuur, regelingen
van verzekeraars en evaluatiestudies die in de loop der tijd zijn verricht worden bestudeerd en zal. antropologisch onderzoek nodig zijn in de genoemde klinieken. Degenen die zulk onderzoek hebben verricht, vooral feministische wetenschapsonderzoekers, hebben erop gewezen dat een van de machtseffêctcn van IVF gevormd
wordt door de medicalisering van de geboorte, waarbij de lichamen van vrouwen
plaatsen zijn geworden waar een specifieke vorm van normalisering van vruchtbaarheidsprobiemen aangrijpt (vergelijk onder meer Van der Ploeg 1998 en Pasveer en
Heesterbeekzooi).
*

Beperken we om te beginnen de aandacht tot het Nederlandse debat en laten we
ons daarbij door Kirejczyk, Van Berkel en Swierstra leiden, dan kan worden vastgesteld dat de discussies in beperkte kring hebben plaatsgevonden en dat de variatie
aan opvattingen die de ronde hebben gedaan, gering was. De rollen van artsen als
hulpverleners bij onvruchtbaarheidsprobiemen en van vrouwen die hulp vragen,
zijn nooit in het geding geweest. Slechts de vraag of ook vrouwen zonder stabiele
heteroseksuele relatie voor IVF in aanmerking komen, stond ter discussie. Een effect
van deze manier van discussiëren is geweest dat alternatieve formuleringen voor
problemen van. kinderloosheid, noch (overheids)activiteiten gericht op het stimuleren van andersoortig wetenschappelijk en medisch-technisch onderzoek op de
agenda hebben gestaan. Inderdaad, dat is wat Kirejczyk, Van. Berkel en Swierstra ook
concluderen. Ten opzichte van het door de genoemde auteurs gehanteerde vocabulaire van 'verborgen vooronderstellingen' heeft de genoemde formulering echter
een belangrijk voordeel Andere - zoals we gezien hebben makkelijk te genereren 'verborgen premissen' van het debat kunnen nu eenvoudig buiten beschouwingblijven. Dat de Russen niet ons land zijn. binnengevallen, dat Franse onderzoekers
geen overtuigende alternatieve therapieën wisten te ontwikkelen en dat de GPV en
het SGP in 1988 geen parlementaire meerderheid verwierven, vormt immers geen
effect van het genoemde debat. Hoewel realisatie van deze contrafactische omstandigheden zeker het verloop van de geschiedenis veranderd zou hebben, is zij voor cie
beoordeling van het feitelijk gevoerde debat irrelevant.
Is de democratie door de genoemde beperkingen in het debat in het geding geweest? Niet op een directe manier. De beperktheid van het debat kan eventueel als
intellectueel tekort worden aangemerkt, en om die reden worden betreurd. Van. een democratisch tekort is echter geen sprake. De regelingen die uit het debat zijn voortgekomen hebben de parlementair-democratische procedure doorlopen. Daarop berust hun legitimiteit. Zij laten bovendien ruimte voor verscheidenheid van
opvattingen en. belangen. Zij openen naast de bestaande opties (zoals adoptie) nieuwe mogelijkheden, zoals het kunnen verwerven van een biologisch eigen, kind door
vrouwen die voorheen die mogelijkheid, niet hadden.
Het onderzoek van feministische wetenschapsonderzoekers verdient meer aandacht. Binnen de IVF-praktijk die is ontstaan vindt medicalisering van kinderioos-
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held plaats. Vrouwen, met een onvervulde kinderwens die zich aanvankelijk voor
een consult melden om de oorzaken van hun. problemen te laten bepalen, komen
binnen de bestaande praktijk al snel in een traject terecht waarin behandelingen
worden aangeboden waarin hun. lichaam onder medisch toezicht wordt geplaatst.
De genoemde analyses hebben de machtscfïêcten blootgelegd die daarbij in het geding zijn. Een scherper institutioneel onderscheid tussen diagnostiek en bchandeling, een 'brandgang' die voorkomt dat het vuur van de kinderwens al te snel overslaat naar het gebied van medische behandelingen die ingrijpende en
onvoorzienbare consequenties hebben voor de desbetreffende vrouwen, zou hier
uitkomst kunnen brengen,
In het debat dat in kringen van ambtenaren en. betrokken, clinici is gevoerd, is dit
machtseffêct en de optie om het te controleren niet ter sprake geweest. Dat kan.
voortspruiten uit de vanzelfsprekendheid waarmee de rol van. de artsen en kinderloze vrouwen als patiënten door de betrokkenen werd geaccepteerd. Anderen hebben
zich, voorzover mij bekend, in de periode waarin die discussie gevoerd werd echter
evenmin met dit inzicht gemeld. Het besef dat het genoemde effect optreedt is pas
later doorgedrongen, nadat de uitvoeringspraktijk zich gevestigd, had. Geen nood.
Ais in een democratie naar voren, wordt gebracht dat het samenleven met respect
voor verscheidenheid van belangen en opvattingen in gevaar dreigt te komen, vormt
dat een goede reden een nieuwe discussie te starten en te onderzoeken, welke vormen van machtenscheiding de ongewenste effecten teniet zouden kunnen doen.
Terwijl de opvatting van democratie in de traditie van Rousseau, Kant en Habermas ons ertoe verleidt ons heil. te zoeken in het ongespecificeerd 'openen' van het
debat voor een breder en heterogener publiek, kan de filosofische pragmatist dus
concreter zijn. Omdat zijn visie op democratie uitnodigt tot het onderzoeken van
machtseffecten, weet hij waarover hij in een publieke discussie zijn mond moet
opendoen. In plaats van de voorwaarden voor toekomstige discussies te bespreken,
- gaat hij in debat.
Conclusie

'Nederlanders zijn ai jaren met elkaar in discussie over medisch-ethische onderwerpen, zo kunnen we minister Borst nazeggen. De verwachtingen over zulke debatten
zijn echter nogal eens misplaatst. Waar publieke debatten tot de kern van de democratie verheven worden, wordt al snel consensus geprezen. Zodra die is bereikt, kunnen we tevreden rondkijken.. De zelfgenoegzaamheid die het denken over de medische ethiek in Nederland nogal eens tekent, vindt hierin zijn oorsprong. Door goed
overleg in de fameuze Nederlandse polder konden resultaten bereikt worden die
vrijwel iedereen bevallen. De blik blijft daarbij tot de eigen gemeenschap, het eigen
land, beperkt.
Voor wie dan nog twijfel, heeft, blijven weinig mogelijkheden over. Natuurlijk
zijn in elk debat stemmen aan te wijzen die niet in de bereikte consensus weerkiin56

ken; natuurlijk zijn niet alle veronderstellingen volledig uitgediscussieerd; en uiteraard spelen debatten die specifieke deskundigheden, vereisen, zich vaak af in kleine
kring. De criticus wordt weinig ruimte gelaten. Hij wordt veroordeeld tot het
woordvoerderschap voor kleine minderheden - en in het liberale Nederland zijn dat
als het om medisch-ethische kwesties gaat vaak de kleine christelijke partijen - of
tot een positie waarin, iedere uitlating van deskundigen wordt gewantrouwd, uitsluitend omdat hij niet van cen leek afkomstig is. Voor wie andere ambities heeft,
bestaat nog slechts de mogelijkheid om in abstracto te pleiten voor cen 'open' debat,
waarvoor de overheid of het Rathenau Instituut een. zaakje kan reserveren. Helpen
doet het niet.

o
5
Ou
Ou

m

O
o

|
f
?f
g
o
ra

Publieke debatten vormen echter niet de kern van de democratie. Ais die al ergens
ligt, dan in het beginsel van de scheiding van de vele machten die moderne samenlevingen kennen (vergelijk De Vries 1999, hoofdstuk 2). De uitkomsten van publieke
debatten moeten niet beoordeeld worden alsof zij individuele opvattingen, zijn. De
beoordeliry van de voorlopige uitkomsten moeten niet verward worden, met een verklaring van die uitkomst; en de legitimiteit van genomen beslissingen, berust niet op
de mate van consensus die is bereikt, maar op de democratische procedures waarmee besluiten zijn genomen en normen in wetten en regelgeving bindend zijn. opgelegd.
Waar dat wordt aanvaard, worden, publieke debatten verlost van het j u k van het
consensusstreven. Discussies op het terrein van de ethiek kunnen dan op dezelfde
manier beoordeeld worden waarop andersoortige debatten - over wetenschap,
kunst of de kwaliteit van Nederlandse koks - worden bezien. Niet wie wat zegt, of
waar wat gezegd wordt telt dan. Wat ons in ethische debatten interesseert, zijn niet
de bedoelingen en goede voornemens die de deelnemers aan het debat inbrengen,
maar de effecten van de uitwisseling van gedachten. Wie een ethisch debat wil beoordelen, moet de vraag stellen, in hoeverre het debat en de posities die daarin worden
ingenomen, bijdragen aan een samenleving die respecteert wie wij zijn en wie wij
wensen te worden. Hij begint het volgende debat.
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Noten
1. De teksten, van de lezing van minister Borst in Potsdam en de openingsrede van Van Aart»
sen. zijn beschikbaar op de websites van hun departementen. De Duits-Nederlandse conferentie
werd georganiseerd door het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken.
2. Met name de slagingspercentages zijn omstreden. Het getal hangt - uiteraard - sterk af van
de gekozen maat: worden gerealiseerde zwangerschappen geteld, of het aantal levend geborenen
na. een IVF-behandeling, welke correcrie&ctor wordt gebruikt voor het percentage onsuccesvol
verlopen normale zwangerschappen, moet gerekend worden met eenmalige IVF-pogingen of
met een reeks van zulke pogingen? Het geciteerde getal is ontleend aan Kirejczyk e.a.
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3. Vergelijk Menand 2001; naast de Amerikaanse pragmaristische traditie moet in dit verband

sz

ook Popper worden genoemd, die onafhankelijk daarvan soortgelijke consequenties trok uit het
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darwinisme.
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4* De theorie is dus niet falsificerbaar in strikt popperiaanse zin. Om die reden noemt Popper
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(197^* paragraaf 37) Darwins evolutietheorie een 'metafysisch ond.erzoeksprograoi.oia' en niet een
wetenschappelijke theorie.
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5. Vergelijk in dit verband Poppers argumentatie dat het verloop vm de geschiedenis niet
voorspeld kan worden in Popper 1972.
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6. Voor het verschil tussen 'intermediair' en 'media tie' zie La tour 1999.
7. D^t geldt niet alleen voor de deontologcn onder de ethici, maar ook voor consequential is~

tea.
8. Zij hebben andere conditions offelidty dan wetenschappelijke en politieke uitspraken. Zie Latour 1999.
9. 'In het algemeen", want zoals het Eurovisie Songfestival toont zijn. er uiteraard situaties
waarin we wel geïnteresseerd zijn in de mate waarin een idee aanslaat.
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