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Tegen het reductionisme. 
Een reactie 
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Hub Zwart had graag een. boek willen 

lezen over een ander onderwerp. Dat 

overkomt mij ook wel eens, gewoonlijk 

ga ik dan op zoek naar een ander boek. 

Dit boek ging echt over orgaandonatie, 

het stond ai in de ondertitel. Dus niet 

over technologische vernieuwingen die 

orgaandonatie overbodig moeten 

maken. Ook een fascinerend onderwerp, 

zeker, maar echt een ander onderwerp. 

Zwart is blijkbaar uitgekeken op de 

kwesties rondom, orgaandonatie, maar ik 

kan hem verzekeren dat niet iedereen 

dat is, de vele honderden patiënten die 

op een. donororgaan wachten, bijvoor

beeld niet. 

Zwart laat de lezer overigens raden 

welke vernieuwingen in. de transplanta

tiegeneeskunde hij zoal op het oog 

heeft. Het gebruik van. stamcellen om 

lichaamseigen organen tot stand te 

brengen? Dat is zeker geen vernieuwing 

die zich 'op dit moment voltrekt', maar 

hoogstens een belofte voor de verre toe

komst. En xenotranspiantatie begint 

inmiddels zelfs meer en meer op een 

fata morgana te 

lijken. 

Mogelijk omdat het boek hem niet 

zo interesseerde - verouderde thema

tiek, en dan ook nog die handicap van 

een ontbrekend, zintuig voor diepere 

logica - heeft hij het niet zo heel goed 

gelezen. Hij ziet er een pleidooi in voor 

een 'zakelijke', 'calculerende' benade

ring. Ik neem aan. dat hij daarmee een 

benadering bedoelt waarbij het er voor

al, om gaat in. het systeem de nodige 

prikkels in te voeren om het aanbod aan 

postmortale organen zo groot mogelijk 

te maken. In die benadering zou mijn 

voorstel passen om. mensen die zich als 

donor hebben laten registreren op de 

wachtlijst een streepje voor te geven, en 

ook mijn weerlegging van allerlei 

bezwaren tegen de introductie van. een 

markt in. (levende en postmortale) orga

nen. Maar in beide gevallen deins ik uit

eindelijk terug voor de uiterste conse

quenties van mijn. eigen, manier van 

denken. In het eerste geval door mensen 

die zich niet als donor hebben laten 

registreren niet zonder meer van de ont

vangst van een orgaan uit te sluiten. En 

marktwerking durf ik gewoon niet aan. 

In dat gebrek aan consequentie doe ik 

een. knieval voor de bestaande morele 

consensus, gekenmerkt als die wordt 

door weerzin tegen zo'n benadering in 

termen van economische prikkels. 

Voor beide 'concessies' voer ik echter 

wel degelijk principiële overwegingen 

aan. Je moet niemand die in ernstige 

nood verkeert aan zijn lot overlaten, ook 



niet als de nood een gevolg is van gedrag 

waaraan de betrokkene zich ook zelf 

schuldig heeft gemaakt, En een volledig 

commercieel gebruik van lichaamsdelen 

botst met de symbolische of associatieve 

betekenis die wij toekennen aan het 

dode lichaam: dat is nu juist een. ele

ment dat mijn. kritische toetsing van de 

bestaande weerzin tegen commercialise

ring doorstaat. Geen van die argumen

ten is in strijd met de fundamentele 

strekking van het boek, het eerste argu

ment vloeit daar zelfs rechtstreeks uit 

voort. Die strekking is dan ook een heel 

andere dan Zwart suggereert. Ik probeer 

aannemelijk te maken dat de bereidheid 

tot donatie niet overgelaten kan worden 

aan liefdadigheid, maar opgevat moet 

worden als een houding die burgers 

redelijkerwijs van elkaar mogen ver

wachten: een erkenning van een zwaar

wegende plicht. Ik voer daarvoor twee 

redenen aan. Allereerst het algemene, 

ook. in de wet verankerde beginsel, dat je 

mensen moet helpen die zich in levens

gevaar of vergelijkbaar dringende nood 

bevinden, als die hulp niet al te grote 

offers van je vergt. En in de tweede 

plaats de overweging dat het onbillijk is 

nietje steentje bij te dragen aan een 

stelsel van wederzijds verzekerde hulp 

als je daarvan, zelf, als mogelijke ontvan

ger, te zijner tijd kunt profiteren, en in 

elk geval nu ai profiteert door de garan

ties die het systeem biedt. 

Het is een eeuwig terugkerend mis

verstand dat met die laatste overweging 

mensen op hun eigenbelang zouden 

worden aangesproken. Zo is de 

contracttheorie van. Rawls vaak als een 

vorm. van marktegoïsme opgevat in 

plaats van als een articulatie van ons 

rechtvaardigheidsgevoel En zelfs Kants 

eerste formulering van de categorische 

imperatief is niet aan eenzelfde blikver-
c ng* ng ontsnapt. De claim, is echter niet 

datje moet geven opdat, maar omdat: je 

zult ontvangen, mocht de nood aan de 

man komen. (In de slogan Voor wat 

hoort wat' horen de meeste mensen het 

'opdat' in plaats van het 'omdat'. Die 

slogan is in mijn eigen tekst dan ook. 

nergens te vinden, alleen in samenvat

tingen van anderen.) Het gaat dus om. 

een appèl op een moreel motief van fair-

ness. Dat appèl, wordt door de meeste 

mensen die zich thans vrijwillig als 

donor melden ook sterk ervaren. 

Dat brengt mij op een interessant 

punt in. Zwarts beschouwing, Hoe kun 

je aan de ene kant volop erkennen dat 

ethiek, gesitueerd is in een specifieke 

discussiecontext en geen enkel archime-

disch punt ter beschikking heeft om. die 

context als geheel aan kritiek te onder

werpen, en tegelijk beweren dat een 

bepaalde discussie, zoals het debat over 

orgaandonatie, tot nu toe een volstrekt 

eenzijdig karakter heeft gehad? Waar sta 

je als je zoiets claimt? Het antwoord is 

te vinden, in de metafoor van het. schip 

van Neurath (of eigenlijk van Theseus), 

We kunnen iedere plank vervangen ter

wijl we op de andere planken blijven 

staan. Het enige wat ik gedaan heb, is de 

schotten weghalen die de discussie over 

orgaandonatie scheiden van andere 

morele discussies waarin we dagelijks 

verwikkeld zijn. Ik beroep me op motie

ven die evengoed tot ons gegeven more

le referentiekader behoren als het zelf

beschikkingsrecht en de waardering 

voor altruïsme, motieven die zoals 

gezegd evenzeer een cruciale rol spelen 
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in de morele ervaring van mensen die 

serieus over donatie nadenken. Alleen in 

de specifieke discussie over het beslis

systeem zijn die motieven om de een of 

andere reden, vrijwel geheel buiten het 
blikveld gebleven. De beide redenen die 

ik noem om donatie als een plicht op te 

vatten, structureren ons gehele samen

levingspatroon. Is het een vorm van "cal

culerend denken' dat we verplicht zijn. 

belastingen en premies voor sociale 

voorzieningen te betalen, en dat zowel 

voor voorzieningen waarvan we zelf zul

len of zouden kunnen profiteren als 

voor hulp aan behoeftigen? Als ik een 

politica (Godelieve van Heteren) dan. 

opeens in de context van. orgaandonatie 

over 'koehandel' hoor spreken, vraag ik 

me af waarin haar eigen vak eigenlijk 

verschilt van dat van koehandelaar. De 

staat legt ons iedere dag verplichtingen 

op op één van. de beide gronden die ik 

noemde, of op een combinatie van 

beide. Meestal gaat het dan om minder 

dringende noden, dan bij orgaandonatie, 

en niet zelden om grotere offers. 

Ik ben in het boek diepgaand inge

gaan op de vraag waardoor die ene spe

cifieke discussie dat eenzijdige dogmati

sche karakter heeft gekregen. Zwart 

veegt die hele analyse van tafel met de 

simpele opmerking dat er toch een 

langdurig en intensief debat heeft 

plaatsgevonden. Zeker. Er zijn altijd 

pleidooien voor het geen-bezwaar-
systeem gevoerd. Maar het opvallende 

aan die pleidooien was nu juist dat dit 

systeem, daarin voornamelijk verdedigd 

werd als een alternatieve manier om het 

zelfbeschikkingsrecht gestalte te geven: 

wie zwijgt stemt toe En voorts dat er • 

vrijwel geen enkel ander alternatief ooit 

serieus in overweging is genomen, zelfs 

tot voor kort het verplichte-keuze

systeem niet, waar toch principieel 

eigenlijk niets tegen kan zijn. 

Mijn boek was een poging om als

nog de complexiteit in de discussie te 

herstellen, om de rijkdom van de rele

vante morele overwegingen recht te 

doen. Tot die relevante overwegingen 

behoren trouwens ook het zelfbeschik

kingsrecht, het recht op lichamelijke 

integriteit zelfs na de dood, de waarde 

van. altruïsme. Ik heb het gewicht van 

geen. van die overwegingen, in twijfel 
getrokken, alleen de neiging bestreden 

dat gewicht te verabsoluteren. 

Voorzover ook Zwart zich tegen 

reductionisme verzet, had ik op dit 

punt iets minder weerstand van hem 

verwacht. Ik kan ook niet klagen dat de 

complexiteit van mijn overwegingen 

hem geheel is ontgaan. Maar hij heeft 

nu. eenmaal, besloten één draad uit het 

web ais de eigenlijke boodschap op te 

vatten. Dan zijn alle andere draden 

natuurlijk inconsistenties, concessies, 

aarzelingen. Ik wijt het maar aan 

bevooroordeeld lezen. Daar kan hij zich. 

in elk geval niet door miskend voelen.l 
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1 Op de vraag of het beslissysteem er eigen
lijk wel toe doet, ga ik in in een commen

taar op de Tweede Evaluatie van de Wet 
op de Orgaandonatie, dat binnenkort in 
Medisch Contact verschijnt. 


