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DNA en het grote gelij I{
-

ls er{elijkheid inderdaad alleen maar een kwestie van DNA?

Of bestaat er ook nog zoiets ats een intrinsieke waarde van
een organisme? De revival van het mechanistische denken.

Jaap van der Wal

Erfellikheid is een van oudsher bekend
gegeven. Dat ouders en nakornelingen in
eigenschappen op elkaar ikunnenl lijken, is eenvoudiglr,'eg een en aringsfeit.
Het overerven van eigenschappen naar
het nageslacht kan men beschourven als
een behoudend, conservatief aspect var-r

erfelilkheici. Ook het verschijnsel dat
zich'opeens'in een latere generatle weer
kenmerken .;oordoen die verdrrenen
leken, u,ijst in de richting van een continLlteitsprincipe: eigenschappen kunnen

kennelijk ber,r'aard blijven. Daarnaast

is

ook direct te eÍvaren clat zich in cle iiin
van de generaties nieuwe eigenschappen
kunnen voordoen. Elke teler en fokker
lveet dat sorns nieuwe kenmerken kunnen 'opdr-rikcn'.Dat wil zeggl:n: kenmerken die kennelijk niet terlrggaan op
voorouders en die op zich r,r'eer erfeli jk
voor de r.olgende nakomelingen rkr"rnnen) zijn. \aast de genocntcle 'behotrdzucht' kan er kennelilk ook zoiets als ecn
neiglng tot velandering, tot varialie i11

rving nurJiz.r.,rtt .i jrr.
Behourlzucht èn variabiiiteit, contlnlrïteit en Verandering, tret zi]rt tnee gezichten van erfeli jkl'tcicl.
Het DNA is n(lg ltiet zo iltttl, crt hct is
t1r or er,.

ook geen en,arjrt,gsgt'gevett. ln de iar-en
vcertig Van tieze ceulr, r'tltlri ltttlt \'()()r

het eerst aanr'vijzingen dat deze stof iets
met erfelijke eigenschappen van ceilen
en organismen van doen heeft. In 195:l
ontrafelden de r.vetenschappers Watson
en Crick de structuur van de DNA-molecule. Dan blijkt die eigenschappen te
bezitten, die uitstekend passen bij een
'erfelijkheidsrnoiecule'. Het is namelilk
een stof die met slechts een paar chernrsche elementen (bounstenent bijna
oneindig veel combinaties kent. In elk
organisrne bestaat het DNA uit iange
ketens van deze bour'vstenen in een strak
gcformuleerde volgorde die voor eik
(soort) organisme \.veer Verschrllend is.
Bovendien bleek de molecule relatief
eenvoudig te dr-rpiiceren: de keten kan
bii een celdeling rvorden 'gekopieerci' en
met cle bout,stenen in dezelide karakteristieke volgurde r.vorden doorgegeven
aan de dochterce llen. L)r-ndat i-ret DNA
spontaan of onder inr.'loec'l van bi]r'oorbeeld straiing in zijn structutrr bleek tc
kuttttL It \(r,rrlLlUrt'n (rttrrt,rtit'r, is tiq
DNA-molecule ook tle'evolutiemoiec'Lrle'
bij uitstek !en,orcien. ln de loop der ti jci
zou het D\.\ van organisrne naar organisrre zi jn veranclerd en claarmee clacl-rt
rncn een verklaring gevonden te helrbt'r-t
voor hct ()ntstaailr van nlertrve soolten.
lle DNA-rnolccule is een belarrgrijke
iroekstecn get,orclen varr iret nroclart'inisrne.
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Stoffeliik substraat
De DNA-rnolecule is ontdekt, maar, zo
kan men stellen, ze is ook gezocl'tt. Het
moest er uiteindelijk van kotnen. De

Oostenrilkse geneticus \lendel tooncle
in zijn proeven met erlvteplanten aan
dat het doorger.en van bepaalde eigenschappen aan het nagesiacht aan \\'etmatigheden onderr,vorpen is. In het Ver-

It'nttlL' \ iln Jeze untdL kkin{ :Itlt( tn.'l
op zoek n.rar een sto/faliik sr-rbstraat àci'tter deze r,vetrnatigheden. De hooiclstroom in de bioiogie lvorclt immers al
lange ti]ci sevormd door de opvattills
dat zaken als leven en elfeiiikheicl rn.itet'ieri r.rn .rard zijrr {rl op lijn lllin\t ír'rl
stoffelijk substraat hebben. Deze rec'iuctionistische denktrant volgend krvant
rnen via de celkern, de chrcntosotnen,
uiteincleiilk op de karakteristirkc structLlur' \,an de DNA-nroiecule uit als tlc
stoffelijke representant voor de ieltontcnen die cie biologen, de evolutiorristen.
cle genetici al eercier hacidcn bescl-tt't'r'eii.
De zoektocl-rt naar een stofieii j1i sriirstraat àchter de fenornener van erielijkheid is een tvpisch voorbeeld van cen
reductionistische geciachteng. ng. \1.rnr'
er zit nréér aan vast. Irnpliciet kop.1-.t'1t
me n in cleze denktrrnt binnen rle bitrlo-

gie het vinclen vall zo'n .rchterlig.gtnrl
stoffclijk sLrbstraat vast ilan ecn
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verklLtring, een oorzaak. Met de eigen-

als mensen over de ethische wenselijk-

Itlothing But Syndrome

schappen van de DN;\-molecule meent
men de fenomenen van erfeliikheid oor-

heid van hun experimenten en ingrepen
lvillen debatteren. En vroeg of laat grilpt
menig wetenschapper naar zijnlhaar
allerlaatste argument, dat van de obiectiviteit, van het 'wetenschappeliik vastgestelde feit': 'zo ztth,et nu eenmaal, zo
gaat dat nu eenmaal in de natuur'. Het is
echter een verworvenheid van de
moderne wetenschapsfitosofie dat een
beroep op deze argumentatie a1s achterhaald beschouwd kan worden. Iedereen,
ook de naar onbevangenheid strevende
wetenschapper, heeft altiid een achterliggende visle op mens/ natuur en
samenleving. Wie nog zoiets claimt als
'wetenschappelijke waarheid' ls.een

Reductionistisch-causaal denken is veel
verder verbreid dan het domein van de
natuurwetenschap alleen. Tegenwoordig
Iiidt bijna iedereen aan het zogenaamde
Nothing Btrt Syndrome (nothing but betekent: niets anders dan, enkel maar).
Boosheid is 'niets anders dan' een stoot
adrenatine in je bloed; hersenen ziin
'niets anders dan' een ingewikkelde
megacomputer; erfelijkheid is'niets
anders dan' een kwestie van DNA. Het
reductionisme is de levensovertuiging van
velen geworden. Dat is op zich niet verwerpeliik. Lastig wordt het wanneer de

zakeiijk te kunnen verklàren. 'Achter' de
DNA-molecu1e is 'niets' meer te vinden
-althans niet in materlëIe, meetbare zindus 'dóór zit het, dat is de oorzaak'. Wij
zijn zo gewend geraakt aan deze wiize
van denken, dat het nog maar tot weinis
mensen doordringt dat het beschrijven
van iets (op biivoorbeeld moieculair
niveau) niet hetzelfde behoeft te ziln als
het vinden van een oorzaak. Je kunt ook
stellen dat men de beschrijving voor de
verklaring houdt, of anders gezegd: dat
men de voorwaarden voor een zaak verwart met de zaak zèlf. Het is nlef een
'objectief vaststaand feit' dat het DNA in
een levend organisme de oorzaak is van
de eigenschappen van dat organisme.
Deze conclusie is een interpretatie var.
het gevondene. Zonder iets aan de feiteliike materiële gegevens af te doen kan
men in het DNA een inderdaad zeer passende voorwttLtrde zien voor zoiets als het
behouden en doorgeven van eigenschappen.

soort'scientistische fundamentalist'. Een
natuurwetenschapper die bilvoorbeeld
bevveer. dat het wetenschappelijk vast-

staat dat zolets a1s een hiernamaals niet
bestaat, doet een zeer onwetenschappelijke uitspraak. Te steilen, dat hii/zij het

hiernamaals niet kàn kennen binnen het
natuurwetenschappeliik paradigma, zou
niet alleen bescheidener zijn, het zou
getuigen van bewustzijn van de begrenzingen van het eigen denkraam.

Experiment

overtuiging impliciet wordt ('het is nu
eenmaal zo') en wanneer men over het
hoofd ziet dat deze onuitgesproken

vooronderstellingen (de aannames, de
modellen) óók morele consequenties
hebben. Dat het dus niet zo is dat
wetenschappel

ii

ke beschriivi ngen en

verklaringen'objectief' en'waardevrii'
ziin, maar iuist zeer waardebepalend. Ter
illustÍatie dit voorbeeld: "tussen een
aardappel, een worm, een koe, een aaP,
een mens bestaat géén principieel verschii", kan men horen, "het is aliemaal
hetzelfde DNA". 1vÍen heeft inderdaad
aangetoond dat het genoom (de totaliteit van genen) van een aardappel voor
het overgrote deel gelijk is aan dat van
een mens. Over het ongetwijfeld geringe
verschil tussen het Senoom van een
chimpansee en een mens hebben we het
dan maar niet meer. Op het niveau van
DNA wordt alles gelijk. Hoogstens
bestaat er nog een kwantitatief verschil,
en dat is het dan. 'Soorten bestaan niet,
het verschil is maar een kwantitatief
sprongetie, en that's it.' Het valt toch
niet te ontkennen dat dergeliike uitspraken impliciet morele waarde en consequenties hebben. Want zodra men de
blik wendt naar de natuur zoals die zich
voordoet wanneer we deel van haar uitmaken -dus als we deelnemeÍ en niet
alleen obiectiverende beschouwer ziin-,
opent zich voor de beschouwer een
bonte wereld, getooid met verschillen.
Dóór bestaan soorten wel degelijk; of
men moet de voortpiantings- en kruisingsbarrière die daar werkeliikheid is,
niet willen zien. Niet willen zien omdat
men de'wetenschappeliike' werkeliikheid nu eenmaal wil doen prevaleren
boven de werkelijkheid zoals die zich
aan ons voordoet. Wle erfeliikheid,
1even, reduceert to't moleculaire biologie,
doet een (mensbeeld)keuze en neemt
daarmee alleen al een standpunt in.

Om interpretaties en modellen als
bovenstaande te onderbouwen griipt de
wetenschapper naar het experiment
waarin een lesie, een wiiziging, in de
DNA-molecule wordt aangebracht. Deze
wiiziging blijkt gepaard te gaan met een
wiiziging in de eigenschappen van het
betreffende organisme. Dus is 'bewezen'
dat DNA de eigenschap veroorzaakt. De
bewijskracht van deze redenering lijkt
onontkoombaar sterk, maar dat is
schijn. In werkeliikheid is de redenering
aileen maar geldig binnen het denkraam
(paradigma) waarin ervan wordt uitgegaan dat fenomenen die wli kunnen
ervaren (erfetijkheid, gedrag) worden veroorzaakt door een stoffeliik, 'achterliggend' (in dit geval: moleculair) substraat.
Dat die bewiiskracht bóiten dit paradigma geen waarde heeft, komt aan het
licht wanneer men DNA a1s stoffeliike
voorwaarde beschouwt. De lngreep en
de uitkomst van het experiment bliiven
dezelfde, de conclusies ziin echter geheel
anders van aard. Eigenschappen ziin
erfelijk en worden doorgegeven en daarbij is DNA kenneliik een onmisbare
voorwaarde, niets meer maar ook niets
minder.
In de discussies rond de (on)wenselijkheid van genetische manipulatie biiikt
maar al te vaak dat wetenschappers kennelijk vergeten dat ze in hun denken en
interpreteren deelgenoot zijn van een
netwerk. Een netwerk van afspraken,
vooronderstellingen, regels die bij elkaar
'de'wetenschap worden genoemd. Ze
ergeren zich aan de veelvuldigheid van
meningen en inzichten die te horen ziln

Expressiemogeliikheid
Kan het ook anders met het DNA? is er,
met behoud van wetenschappeliikheid,
ook een andere kllk mogeliik? DNA oP
zich stelt niets voor. DNA verkeert altlld
in een omgeving, een context. Sterker
17
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nog: het is die omgeving die bePaalt
welke rol het DNA kan spelen. De omgeving van het DNA is de cel, de cel staat
weer in de context van weefsels en organen, het organisme staat in interactie
met het milieu. Uit de embryologie en
ontwikkelingsbiologie valt ook te con-

Óók een deel van de werkeliikheid. DNA is een voorwaarde voor het tot
verschiining komen van eigenschappen.

zijn minst

Een heei dwingende voorwaarde, dat
wel: wat er oP DNA-niveau niet in zit
komt er niet uit. Vandaar ook dat zogenaamde genetische modificaties bewerk-

stelligd kunnen
worden door

]lel gevout vurt heïDilÀ-denken is dolde mens

ilchrclÍ ett de 00Íde tteruttdeÍlffin de hund vun
eert relÍ beduchl beeld.
cluderen dat genen ré-actiefzlin en niet
het actieve, veroorzakende beginsel van
eigenschappen. In de levende natuur is
het orgttnisme de eenheid en binnen de
context van dat organisme is het DNA
ondergeordend. invloeden uit de omgeving van dat DNA bepalen diens 'expressiemogelijkheid'. Zo wordt van het menseiijk genoom bilvoorbeeid in een huidcel een ander deel van het DNA 'actief'
dan biivoorbeeld in een 1everce1. Het
ontstaan van de diversiteit aan cellen en
weefsels in een organisme is een proces
van 'buiten naar binnen'. Dat staat
haaks op de denktrant die DNA
(genoom) als oorzaak ziet en dus van
'binnen naar buiten' denkt, maar is oP

modificaties aan
het DNA. Men verandert dan de mallen, waardoor het
proces van erfeliik-

heid zich wilzigen
moet. In de hier
summier weergegeven visie staat het organlsme met ziin
eigenschappen primair en is DNA secundair. Is dit alleen maar filosofisch
gedachtenspei, gewoon een verschil van
mening? Alleen maar een andere manier
van kiiken? Nee, want hoe ie naar de
wereld kijkt, hoe je denkt dat ze is, zo
benader je haar ook. In de reductionlstisch-causale kijk op het leven staat DNA
centraal en primair. Vanuit die optiek is
er niets op tegen om een koe of een
plant te betitelen ajs een prachtig
produktiemedium dat we naar hartelust
stoffen kunnen laten Produceren,
precies naar het ons goeddunkt. In een
organisme dat gezien wordt als een
resultaat van een ingewikkelde bio18

machinerie zal men enkel moleculen,
chemische grootheden tegenkomen,
aaneengeschakeld in een lange keten
van oorzaak en gevolg' In een dergellike
gedachtengang treft men nergens enige
intrinsieke (of eigen-) waarde van het
organisme aan. Naar miin menlng is het
genetisch manipuleren als techniek nog
wel te biiliiken, maar ernsti8er liikt mii
het eenziidige 'DNA-denken' dat in het
kielzog van deze ontwikkelingen om
zich heen griipt a1s zoveelste manifestatie van L.et Nothing BtLt Syndrome. Dan
worden verschillen als niet terzake doende ter ziide geschoven en kiiken we
langs de organismen en het leven zoals
het zich aan ons voordoet tde'eerste oI
gegeven natuur') heen naat de werkeliikheid van de natuur zoals we denken dat
ze is (de 'tweede of gemaakte natuur')'
Het is voorsteibaar dat de mens, die de
natuur en zichzelf aldus benadert, de
aarde en zichzelf ook zal'veranderen'ln
de richting van die 'tweede' natuur. Juist
nu, nu de technologie kan doordringen
tot de kern van het substraat dat die
natuur ook kenmerkt.

Denktrant
Terwiil we de laatste iaren hard geconfronteerd worden met onze kortzichtiSe
visie op natuur en milieu en aarzelend
ecologisch (zo men wil: meer holistisch)
beginnen te denken, is het'DNA-den-
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ken' een regelrechte revival van het
reductionistische, centralistische
(mechanistische) denken. En het is deze
denktrant die nu juist overwonnen dient
te worden, of die op ziin minst vraagt
om aanvulling met het denken aan de
omgeving, aan de periferie, de 'ander'.
Daarom moet er bii herhaling teruggefloten worden als de DNA-technologen
ons willen doen geloven dat de modellen van het leven zoals zii die hanteren,
'nu eenmaal' (net als) de werkelilkheid
zijn. Een aanr,rrllende, 'perifere' kilk op
de dingen kan onze blik verruimen en
het DNA en het manipuleren ermee de
plaats geven die het verdient: hiërarchisch gezien ónderin de orde der levende wezens en niet als grote oorzaak of
verklaring van deze orde. Een dergelijke
organistische (als tegenstelling tot
mechanistische) benadering van de
natuur biedt wel een moreel houvast: ln
de dan kenbare natuur heeft biivoorbeeld e1k organisme zijn heelheid en
eigenheid die ook om morele waardering
vraagt. Dóór bestaan wel grenzen die in
de 'tweede, gemaakte natuut' niet lijken
voor te komen, en die dus over het
hoofd kunnen worden gezien.
Het draait allemaal om het gesprek.
Sinds de mens op aarde verschenen is, is
hij een niet weg te denken factor in de
evolutie, een bepalende factor zeifs.
Vragen om aandacht voor de 'gegeven'
natuur is geen pleidooi voor een conservatief 'houden bij wat je hebt'.

Ingriipen, manipuleren is een noodzaak,
het is de gave, de mogeliikheid (en misschien wel het doel of de zin) van juist
de mens. Maar handelen uit inzicht veronderstelt dat men de partner, in dit
geval de natuur (maar ook'de' mens)
verstaat. En verstaan is iets anders dan
verklaren. Bii het verklaren legt men de
natuur ziin modeilen op en dwingt haar
in de mallen van de gedachte werkeliikheid. Er is geen sprake van een 'gesprek'.
In het'DNA denken', in het grote geliik
van het DNA, gaat de wereld van verschi1, een aarde vol van kwaliteit verloren. Pas als we het bewustziln creëren
waaruit bliikt dat we de natuur, ons
eigen bestaan begrepen hebben -en dat
is méér, veel meer dan verkiaren-, pas
dan kunnen we naar inzicht handeien.
Met recht kan men stellen dat het gevaar
dreigt dat de ethiek achter de bevlndingen en resultaten van 'de'wetenschap
aanholt, maar nog groter dreigt de achterstand te worden van ons inzicht in de
'wetenschappelijke' technologische toepassingen.
Dr. /.C. van der Wal ís iilatoom-enbryobog. Hij is
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Bep en Klaas Kroeze
over kinderen met een
o ntwi kkel i ngsachterstan
Mariëtta de Bruïne.

Wie b*paa§t
d:

welk leven

ge|eefd rnag worden?

"Wat Jan Wouter niet allemaal uithaalde als je heel even niet oplette! Hil bleef midden op straat staan om te zien of auto's voor hem zouden stoppen. Zelfs de trein is
voor hem gestopt toen hii eens midden op de rails bleef kiiken wat er gebeurde a1s hii
gewoon bieef staan", zegt Klaas, vader van twee verstandeliik gehandicapte kinderen.
Bep en Klaas Kroeze hebben vier kinderen. De oudste, Jan Wouter (17), en de middelste, David (12), hebben een chromosomen-afivijking, een zogenaamde'partièle
trisomie'. Daardoor hebben zij een ontwikkelingsachterstand. Dit werd geconstateerd toen David één iaar was. Nienke (15) en Rutger (6) ziin 'gewone' kinderen.
"Het veranderde de kiik op de kinderen sterk toen we hoorden dat ze een genetische afwilking hadden", zegt Bep. "We hadden Jan Wouter tot dan toe gezien als
een kind met een lichte hersenbeschadiging. Wij zeggen soms dat ze wat anders
geprogrammeerd zijn dan andere kinderen. Naast dezelfde opvallende overeenkomsten ziin ze erg verschillend. Ze hebben hun eigen temperament en karakter. Jan
Wouter is dwangmatiger, maar ontwikkelt zich sneller dan David. Het klinkt simpel
a1s er tegen je gezegd wordt dat ie bil een eventuele volgende zwangerschap een
vruchtwateronderzoek (en eventueel abortus) kunt laten doen. Maar kunnen en
mogen wii kiezen welk leven wel en welk leven niet geleefd mag worden? Gelukkig
- hebben we die keus niet hoeven maken bii
Jan Wouter en David. Wat is gewoon en
wat niet, welke normen en waarden zi1'n daarvoor? Met genetische manipulatie zou
ie heel voorzichtig moeten zijn denk ik. Door onze kinderen zijn wil van veel dingen de betrekkelilkheid gaan zien, zeker de normen van de prestatiemaatschappii.
We maken ons er niet zo druk meer om of de kinderen hoge ciifers halen, aI leven
wii wat dat betreft in twee werelden, die soms moeiiijk te combineren ziin. Dat
bliift heel moeiiiik, voor Jan Wouter en David ziin vaak andere dingen beiangriik.
Jan Wouter is vanaf zijn zevende in een heilpedagogische instituut, waar hil zich op
ziin manier goed ontwikkelt. David is daar sinds twee iaar in dagbehandeling. Met
die uithuisplaatsing hebben we het lang moeiliik gehad, al hadden we geen keus.
Naast een moeiliik kind is hil vooral altild heel stralend en vroiiik Seweest. Hii had
alleen aitiid meer energie dan wij en je moest overal op bedacht zijn. Bij de zwangerschap van Rutger hebben we ons goed gerealiseerd dat het niet vanzelfsprekend
is dat ie een gezond kind krijgt".
Bep werkte voor haar huweliik met verstandelijk gehandicapten en doet dat nu
weer. "Ik kom er toch weer bij terecht. Sommige mensen vinden het leven van verstandelijk gehandicapten minder waard dan een 'gewoon' leven. Dat vind ik
vreemd. Je wordt door hen sterk met iezelf geconfronteerd. Het liikt misschien
makkeliik om in een maatschappij geen mensen te hebben die speciale zorg vragen,
maar hoe zou zo'rt maatschappii er uit zien? Verstandellik gehandicapten voelen of
iemand 'echt'is. Ze zlin intuitief, en heel sociaal ingesteld. David is voor een deel
nog een kleuter. Jan Wouter is in veel opzichten een gewone puber. Ook bii hen
gaat het erom datgene te ontwikkelen wat in hen zit en niet wat wii graag zouden
willen. Dan moet ie veel loslaten. Wij hadden liever vier gezonde kinderen willen
hebben, toch hadden we Jan Wouter en David niet wiilen missen, hoe moeiliik ook. "
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