
     

 

 

 

 

 

 

‘Politieke debatten onttoverd!?’ 
 

Een  studie  naar  de  ruimte  voor  religieuze  en  levensethische  argumentatie  binnen  politieke 

debatten  over  medisch‐ethische  vraagstukken  vanaf  de  tijd  van  de  verzuiling  tot  nu  

 

 

 

J.A.H. Heine 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dit document is geen officiële publicatie van de Universiteit Utrecht. 



 
 

 

 ‘Politieke debatten onttoverd!?’ 
Een  studie  naar  de  ruimte  voor  religieuze  en  levensethische  argumentatie  binnen  politieke 

debatten  over  medisch‐ethische  vraagstukken  vanaf  de  tijd  van  de  verzuiling  tot  nu 

 

 

Research master in Public Administration and Organizational Science 

Research and master thesis track 2008‐2009 
J.A.H. Heine 

 

Algemene Informatie 

Eerste begeleider:  Prof. Dr. M.J. Trappenburg 

      Utrechtse School voor Bestuur‐ en Organisatiewetenschap 

      Universiteit Utrecht 

Tweede begeleider:  Prof. Dr. G.J.M. Van den Brink 

      Tilburgse School voor Politiek en Bestuur 

      Universiteit van Tilburg  

 

Datum:  16 juni 2009 

Plaats:  Utrecht 

 

Universiteit Utrecht 

Utrechtse School voor Bestuurs‐ en Organisatiewetenschap  

Bijlhouwerstraat 6  

3511 ZC Utrecht 

‘Politieke debatten onttoverd!?’  1 ‐‐ 

 

 



 
 

‘Politieke debatten onttoverd!?’  ‐ 2 ‐

Samenvatting 

Dit onderzoek bestudeert vanuit de context van de modernisering en de (neo)secularisering  in 

welke  mate  er  ruimte  is  voor  religieuze  en  levensethische  argumenten  binnen  politieke 

debatten.  Er  zal  daarbij  worden  gekeken  naar  gevoelige  politieke  debatten  over  medisch‐

ethische  en  bio‐ethische  thema’s  van  voor  en  na  1967.  Hierbij  wordt  aan  de  ene  kant 

verondersteld  dat  op  basis  van  een  verdergaande  modernisering  en  (neo)secularisering  er 

binnen de politieke debatten minder  ruimte  is voor  religieuze en  levensethische argumenten. 

Hierbij  wordt  voortgeborduurd  op  het  werk  van  de  ethicus  Tjalling  Swierstra.  Binnen  de 

moderne politieke  theorie  staat  immers het  streven  centraal om  religieuze en  levensethische 

argumenten  zoveel  als mogelijk  naar  de  privésfeer  te  ‘verbannen’  en  deze  vervolgens  los  te 

koppelen  van  een  publieke  sfeer.  Het  denken  over  de  neutrale  staat  is  daarbij  essentieel. 

Anderzijds  kan  de  specifiek  Nederlandse  context  van  de  verzuiling  en  pacificatiepolitiek  een 

complicerende factor zijn in relatie tot de te verwachten uitkomsten op basis van de theorieën 

over  modernisering  en  secularisering.  Op  basis  van  de  door  politicoloog  Arend  Lijphart 

beschreven pacificatiepolitiek en het einde daarvan kan er worden verwacht dat er vanaf het 

einde  van  de  jaren  60  juist  meer  ruimte  is  gekomen  voor  religieuze  en  levensethische 

argumenten. Uit de analyse van de vijf medisch‐ethische Tweede Kamerdebatten blijkt dat op 

het niveau van de wetgeving de nieuwe moraal, die sinds het einde van jaren 60 dominant werd, 

een duidelijke weerslag krijgt op de wetgeving. Dit betekent geenszins dat er geen ruimte was 

voor  religieuze en  levensethische argumenten op het niveau van de debatten. Verder was er 

een duidelijke breuk waarneembaar tussen de periode van de pacificatiepolitiek (1917‐1967) en 

daarna.  Het  einde  van  de  pacificatiepolitiek  creëerde  ruimte  voor  zowel  de  seculiere  als  de 

confessionele partijen voor geprononceerdere stellingnames in de Tweede Kamer.  
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Voorwoord 

Mijn  interesse naar medisch‐ethische onderwerpen werd gewekt tijdens de commotie rondom 

het vraagstuk van de embryoselectie  tijdens de zomer van 2008. De Nederlandse politiek was 

gedurende de  ‘komkommertijd’  in  rep en  roer over de vraag of de ChristenUnie haar wil  zou 

opleggen  aan het  kabinet  en de meerderheid  in het parlement.  Zouden  zij de  autonomie  en 

keuzevrijheid  aantasten  met  hun  arbitraire  en  particuliere  opvattingen  over  de 

beschermwaardigheid van embryo’s en het lijden van mensen met ernstige vormen van erfelijke 

borstkanker? De krant  stond vol met  interessante discussies en de ene na de andere ethicus, 

(oud‐)politicus, arts of wetenschapper mocht zijn of haar zegje doen op radio en televisie.  

 

Dit alles heef er  toe geleid dat  ik bijna een  jaar bezig ben geweest met politieke debatten en 

medische  ethiek.  Deze  masterthesis  had  niet  tot  stand  kunnen  komen  zonder  de  goede 

begeleiding van Prof. dr. Margo Trappenburg.  In vele bijeenkomsten kreeg  ik nuttige feedback 

en mening  aanmaning om  toch  echt met  de  analyse  te beginnen  en niet  te  stranden  in  een 

eindeloze  literatuurstudie.  Het  leuke  aan  deze  bijeenkomsten  was  dat  ze  in  een  groepje 

plaatsvonden. Samen met mijn medestudenten Anne‐Marie Reynaers en Sebastiaan Steenman 

hebben we vele uurtjes met zijn vieren doorgebracht om over onze onderzoeken te praten. Mijn 

dank gaat ook naar hen uit voor hun  ideeën en scherpe commentaren. Mijn dank gaat ook uit 

naar  mijn  tweede  begeleider  Prof.  dr.  Gabriel  van  den  Brink,  die  vanuit  het  Tilburgse  zijn 

steentje  heeft  bijgedragen.  Ook wil  ik mijn  ouders  bedanken  voor  hun morele  steun  en  de 

gelegenheid die zij mij hebben geboden om deze studie  te volgen. Verder wil  ik mijn vriendin 

Renate bedanken voor haar geduld en advies op eerdere versies van deze thesis.  

 

 

Utrecht, juni 2009 

 

Bart‐Jan Heine 
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1.   Inleiding 

In  het  recent  verschenen  boek  Dit  moet  ik  van  mijn  geloof  (2008)  met  als  veelzeggende 

ondertitel  Religie  als  troublemaker  in  het  publieke  domein  pleit  de  gereformeerde  theoloog 

Harry Kuitert voor het weren van religieuze argumenten in het publieke en politieke debat. Het 

gebruik van religieuze argumenten zou alleen maar leiden tot het opleggen van absolutismen en 

ten koste gaan van vrijheden die het neutrale publieke domein  juist dient  te garanderen. Het 

boek laat zich lezen als een kritiek op het rapport Geloven in het publieke domein (2006) van de 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid  (WRR).  In dit rapport wijzen enkele auteurs 

op de problematische spanning tussen de religieuze privé‐overtuiging en het neutrale publieke 

domein.  Deze  spanning  zal  doorwerken  in  zowel  wetenschappelijke  als  maatschappelijke 

discussies. Menig auteur pleitte  in het  rapport voor een andere en minder  starre verhouding 

tussen de overheid en  religie.  1  In de  zomer  van 2008 was deze  spanning  in het publieke en 

politieke  debat  waar  te  nemen  toen  het  gevoelige  medisch‐ethische  onderwerp  van  de 

embryoselectie  op  de  politieke  agenda  belandde.  De  ChristenUnie  voelde  zich  enerzijds 

‘gediscrimineerd’  omdat  ze  haar  christelijke  levensbeschouwing  niet mocht  uiten.  Anderzijds 

vonden  sommige  opiniemakers,  artsen  en  politici  dat  deze  kleine  christelijke  partij  juist  haar 

privé‐overtuigingen opdrong  aan de meerderheid die  voor de uitbreiding  van  embryoselectie 

was.  Een  veel  gehoord  argument  daarbij  was,  dat  tegenstanders  van  embryoselectie  niet 

werden gedwongen om zelf mee  te werken aan welke vorm van embryoselectie dan ook. Het 

moge duidelijk zijn dat er een brede discussie gaande is over de vraag of religieuze argumenten 

mogen worden  gebruikt  in publieke  en politieke debatten.  In dit onderzoek  zal  voornamelijk 

worden  gekeken naar deze  spanning  tussen privé‐overtuigingen  en het  idee  van de publieke 

neutrale sfeer. Deze spanning wordt bestudeerd in de concrete situaties van politieke debatten 

over medisch‐ethische vraagstukken. Met dit onderzoek kan een bijdrage worden geleverd aan 

de maatschappelijke en wetenschappelijke discussies over de plaats van religie in de politiek en 

maatschappij. Tevens kan dit onderzoek  leiden  tot  interessante  inzichten over de werking van 

de  Nederlandse  democratie.  Hierbij  kan  men  denken  aan  de  rol  van  kleine  partijen,  de 

padafhankelijkheid van besluitvorming, de invloed van parlementaire omgangsvormen en de rol 

van verschillende commissies en adviesorganen.  

 

 
1 Kuitert, H.M. – Dit moet ik van mijn geloof. 
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In dit onderzoek staan een tweetal theses centraal. De eerste these gaat er van uit dat er minder 

ruimte  is gekomen voor religieuze argumenten binnen de politiek en bij de tweede these staat 

de gedachte centraal dat er  juist meer ruimte  is gekomen. De eerste these bouwt voort op de 

bevindingen  van  de  ethicus  Tjalling  Swierstra  uit  het  rapport  van  het  Rathenau  instituut, 

Kloneren  in  de  polder  (2000).  Hierin  stelt  Swierstra  dat,  binnen  het  debat  over  kloneren, 

religieuze  en  levensethische  argumenten  nadrukkelijk  naar  de  privésfeer worden  getrokken.2  

Deze  these  ligt  in  het  verlengde  van  algemenere  theorieën  over  modernisering  en 

(neo)secularisering, waarbij modernisering leidt tot secularisering en secularisering vaak als een 

voorwaarde  voor  modernisering  wordt  beschouwd.3  Een  tweetal  verschillende  vormen  van 

secularisering  worden  vaak  beschreven.  In  de  meer  klassieke  zin  spreekt  men  over  het 

verdwijnen  van  religie  ten  gevolge  van  het  feit  dat  mensen  moderner  worden.  In  meer 

recentere concepten spreekt men vooral over de privatisering van religieuze en (levens)ethische 

overtuigingen. Een nadrukkelijke scheiding tussen het neutrale publieke domein en het private 

domein wordt daarbij verondersteld. 4 De tweede these gaat uit van de specifieke Nederlandse 

context  van  de  verzuiling  en  ontzuiling  en  bouwt  voort  op  het  klassieke  werk  Verzuiling, 

pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek (1968) van de politicoloog Arend Lijphart. Op 

basis van zijn beschrijving van het verzuilde Nederland is de verwachting dat door het einde van 

de pacificatiepolitiek er juist meer ruimte is gekomen voor religieuze argumenten. Het jaar 1967 

is het moment dat de ontzuiling en deconfessionalisering definitief doorzetten. Het  is volgens 

Lijphart  een  belangrijk  breekpunt  in  de  Nederlandse  politiek.5  Al  deze  kwesties  van 

modernisering,  secularisering, de neutrale  staat en de  specifieke Nederlandse  context van de 

verzuiling en ontzuiling zijn nauw met elkaar verweven. Dit leidt tot de volgende centrale vraag:  

 

In  hoeverre  is  er  in  de  context  van  de modernisering  en  (neo)secularisering  van  de 

Nederlandse samenleving meer of minder ruimte voor religieuze en  levensethische argumenten 

binnen politieke debatten in Nederland over medisch‐ethische en bio‐ethische vraagstukken in de 

periode na de pacificatiepolitiek van 1917‐1967?  

 

 
2 Swierstra, T. – Kloneren in de polder. p.9 
3 Donk, van de, W.– Seculariseringsthese is te gemakkelijk. 
4 Donk, van de, W. e.a. – Geloven in het publieke domein. pp.27‐53 
5 Lijphart, A. – Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek. p.7 
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Vanuit een wetenschappelijk oogpunt  is vooral de tweede  these  interessant. Het zou namelijk 

een  tegenovergestelde  uitkomst  geven  dan  op  basis  van  de  algemene  inzichten  over 

modernisering en secularisering kan worden verwacht. Verder kan men dit onderzoek ook als 

een  achtergrondstudie  beschouwen.  Zo  is  de  vraag  naar  de  ruimte  voor  religieuze  en 

levensethische  argumenten  ook  vanuit  een meer  bestuurskundig  perspectief  van  belang.  In 

dezen wijst  de  Vlaamse  theoloog  Donald  Loose  op  een  interessante  gedachte.  Hij  stelt:  “de 

voortschrijdende privatisering van overtuigingen en normen loopt erop uit dat de burger zich van 

alle  institutionele  bindingen  steeds  meer  distantieert.  De  staat  dreigt  het  contract  met  de 

individuele  burger  in  de  civil  society  te  verliezen.  De  politiek  weet  nauwelijks  nog  waar  de 

burgers  in geloven, waar ze voor staan en wat ze eigenlijk willen. Omdat volstrekte particulier 

religieuze  privéovertuigingen  in  de  hoofden  van  de  burgers  altijd  ook  maatschappelijke 

consequenties hebben, heeft de staat wel een probleem”6. 

 

Om  tot een gedegen beantwoording van de  centrale vraag  te komen,  is er gekozen voor het 

bestuderen van enkele politieke debatten over medisch‐ethische vraagstukken van voor en na 

1967.  Door  middel  van  deze  politieke  debatten  kunnen  eventuele  verschuivingen  en 

veranderingen  worden  waargenomen.  Er  is  gekozen  voor  medisch‐ethische  debatten  die 

plaatsvinden  aan de  randen  van de  reguliere  geneeskunde, omdat deze politiek  gezien  extra 

gevoelig zijn. Dergelijke onderwerpen raken aan de fundamenteelste vragen over het menselijke 

bestaan.  Daarom  kunnen  deze  debatten  beschouwd  worden  als  een  soort  ‘vergrootglas’, 

waarbij  de  verwachting  is,  dat  juist  binnen  deze  debatten  de  diepere  politieke  verschillen 

versterkt  naar  voren  komen.  Een  vijftal  medisch‐ethische  debatten  zijn  geselecteerd.  De 

verbindende lijn tussen deze debatten is dat ze allen gaan over medische vraagstukken rondom 

het begin  van het  leven. Om  enige  samenhang  tussen de debatten  te behouden,  is dus niet 

gekozen  voor  debatten  over  bijvoorbeeld  euthanasie  of  over  niet  medisch‐ethische 

vraagstukken.  In de periode na de Tweede Wereldoorlog tot het einde van de  jaren 60 zijn er 

weinig medisch‐ethische debatten gevoerd. Eén van de weinig gevoerde debatten ging over het 

onderwerp  van  de  anticonceptie.  Vanaf  het  einde  van  de  jaren  60  kwamen  er  steeds meer 

medisch‐ethische  vraagstukken  op  de  politieke  agenda. De meer  gevoelige  vraagstukken  zijn 

voor  dit  onderzoek  uitgekozen.  Het  eerste  debat  over  het  geboorteregelingsvraagstuk,  dat 

 
6 Loose, D. – Religie in het publieke domein. pp.9‐10 
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vooral  ging  over  het  vraagstuk  van  de  anticonceptie,    is  gesitueerd  in  de  periode  van  de 

verzuiling. Het onderwerp werd  in de Tweede Kamer meerdere keren besproken  in de periode 

van 1964  tot 1969. Het  tweede onderwerp  is de wet  afbreking  zwangerschap, ofwel  abortus 

provocatus. Het debat uit 1976 is gekozen, omdat zich daar het bijzonder feit voor deed dat er 

tegelijkertijd een seculier en een confessioneel wetsvoorstel werd  ingediend. Het derde debat 

uit  1989  betreft  de  kabinetsnotitie  over  kunstmatige  bevruchting  en  draagmoederschap. Het 

vierde  debat  uit  2001  gaat  over  de  embryowet.  Het  betreft  de  laatste  grote  ethische 

wetswijziging die onder de Paarse kabinetten tot stand kwam. Het  laatste debat uit 2008 gaat 

over het vraagstuk van de embryoselectie, ofwel pre‐implantatie genetische diagnostiek (PGD). 

Dit debat heeft een bijzonder element door de  regeringsdeelname van een kleine  christelijke 

partij. Voor het huidige onderzoek zijn de handelingen en kamerstukken van de Tweede Kamer 

de  primaire  bronnen.  Waar  noodzakelijk  wordt  er  ook  gebruik  gemaakt  van  secundaire 

literatuur over de vraagstukken die centraal staan in de te bestuderen debatten.  

 

De opbouw van dit onderzoek  is als volgt:  in hoofdstuk 2 zal er dieper worden  ingegaan op de 

theoretische achtergrond van de onderwerpen die  in de centrale vraag en de twee theses zijn 

geformuleerd.  Hoofdstuk  2  is  als  een  omgekeerde  piramide  opgebouwd.  Het  begint  met 

abstracte  en  algemene  beschouwingen  om  vervolgens  nader  in  te  gaan  op  de  specifieke 

Nederlandse context. In paragraaf 2.1 wordt uitgeweid over onderwerpen als modernisering, de 

neutrale  staat,  (neo)secularisering,  regelethiek  en  levensethiek  en  technologie.  Dit  zijn 

onderwerpen  die  voortvloeien  uit  of  ten  grondslag  liggen  aan  de  bevindingen  van  Tjalling 

Swierstra. Vervolgens komt  in paragraaf 2.2 de theoretische achtergrond van de tweede these 

aan  de  orde. Deze  paragraaf  gaat  dieper  in  op  de Nederlandse  context  van  verzuiling  en  de 

pacificatiepolitiek, zoals beschreven door Arend Lijphart. In hoofdstuk 3 wordt als het ware een 

reis  door  de  tijd  gemaakt.  Dit  hoofdstuk  start  aan  het  begin  van  de  vorige  eeuw  met  de 

zedelijkheidswetgeving van 1911 en eindigt in het jaar 2008 met het debat over pre‐implantatie 

diagnostiek.  In  elke  paragraaf  staat  één  politiek  debat  centraal  en  is  als  volgt  opgebouwd: 

allereerst  wordt  de  bredere  context  en  de  voorgeschiedenis  van  het  debat  beschreven. 

Vervolgens wordt het verloop van het Tweede Kamerdebat geschetst waarbij er is getracht om 

zo  dicht mogelijk  bij  de  letterlijke  tekst  uit  de  handelingen  te  blijven.  Ten  slotte  wordt  er 

afgesloten met  een  korte  analyse  van  het  debat.  Een  algehele  analyse met  de  belangrijkste 
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bevindingen  uit  de  vijf  medisch‐ethische  debatten  wordt  in  paragraaf  3.6  beschreven.  In 

hoofdstuk 4 wordt er besloten met een uitgebreide discussie over dit onderzoek.  

 

2.  Theoretische achtergrond 

Het ontzuilde Nederland wordt algemeen beschouwd als een verlichte, moderne en  seculiere 

natie.  Meestal  wordt  de  Verlichting  als  de  intellectuele  bron  van  de  modernisering  en 

secularisering  aangeduid.  Deze  twee  processen  staan  voor  ontwikkelingen  die  volgens  vele 

godsdienstsociologen als twee kanten van dezelfde medaille kunnen worden beschouwd. Het is 

dan  ook  een  centraal  leerstuk  uit  de  sociologie.  In  Nederland, maar  eigenlijk  in  de  gehele 

Europese en westerse wereld,  is dit op een vanzelfsprekende wijze common sense geworden.7 

Deze  twee  ontwikkelingen  zijn  binnen  de Nederlandse maatschappij  de  afgelopen  vijftig  jaar 

steeds  duidelijker  naar  voren  gekomen.  Denk  alleen maar  aan  de  ontkerkelijking,  zowel  in 

absolute  als  relatieve  aantallen.  Er  zijn  ook  tegengeluiden  te  horen,  zoals  het  recent 

gepubliceerde WRR‐rapport Geloven in het publieke domein uit 2008. Daarin spreken de auteurs 

over  een  opmerkelijke  ‘terugkeer’  van  religie  en  gebruiken  daarbij  termen  als:  post‐  en 

desecularisatie. Uiteindelijk komen  ze  tot de gedachte dat  religie niet verdwijnt, maar eerder 

een  transformatie  doormaakt.  Vele  sociologen  stellen  dan  ook  dat  de  standaard 

seculariseringsthese  is weerlegd.8 Recentere  concepten wijzen op de privatisering  van  religie, 

een ontwikkeling waarvan de eerste  sporen  te herleiden  zijn  tot  religieuze  spanningen uit de 

16de  en  17de  eeuw.  Dit  is  ook  de  tijd  dat  de  moderne  wetenschap  en  politieke  theorie 

ontsproten.  De  vaders  van  de  traditionele  seculariseringsthese,  de  Franse  socioloog  Émile 

Durkheim  (1858–1917) en de Duitse  socioloog Max Weber  (1864–1920), namen een duidelijk 

andere  positie  in.  Zo  heeft  Weber  in  zijn  sociologische  en  economische  oeuvre  de  these 

ontwikkeld dat het moderniseringsproces, dat zich in onze samenleving voltrekt, een proces van 

toenemende  rationalisering  inhoudt. Voor Weber was de  secularisering een belangrijk  gevolg 

van  deze  verdergaande  rationalisering.  Dit  proces  van  toenemende  rationalisering  zou  zich, 

naarmate de modernisering van onze samenleving voortschrijdt, volgens Weber met een ijzeren 

logica voltrekken en uitmonden  in “die entzauberung der Welt”, ofwel een wereld waarin voor 

religie geen plaats meer is. De andere geestelijke vader van de seculariseringsthese is Durkheim. 

 
7 Donk, van de, W. e.a. – Geloven in het publieke domein. p.28 
8 Ibidem. p.14 
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Hij definieerde religie in termen van haar functie in een samenleving. Durkheim was als atheïst 

aanzienlijk positiever over de  secularisering en was optimistisch over een  seculiere moraal en 

een autonome ethiek voor de samenleving. Hoewel hij zich realiseerde dat religie vervangen zou 

worden door de wetenschap, zou het gevoel van de samenleving als een heilig collectief blijven 

en religie als zodanig dan ook niet verdwijnen.9 Deze wetenschappelijke religie is echter niet te 

vergelijken met de traditionele monotheïstische godsdiensten, waarbij het religieuze niet louter 

in functionele termen wordt ervaren, maar bovenal ook vanuit een intrinsieke geloofswaarde.  

 

De voorzitter van de WRR en bestuurskundige Wim van de Donk wijst  in een  lezing over het 

WRR‐rapport  geloven  in  het  publieke  domein  op  de  gedachte  dat  de  sociale wetenschappen 

zichzelf vaak expliciet hebben beschouwd als de  intellectuele voorhoede van de modernisering 

van de samenleving. Hij benadrukt dat het niet altijd duidelijk te zien is, maar dat in essentie de 

sociaalwetenschappelijke  oriëntatie  diepe  wortels  heeft  in  een  liberale  politiek‐filosofische 

overtuiging. Het wereldbeeld van deze overtuiging  is dat de mens de maat van alle dingen  is, 

een autonoom individu, een homo economicus, die aan zijn eigen voorkeuren genoeg heeft. Bij 

deze  overtuiging  is  uiteindelijk  het  methodologisch  individualisme,  dat  beide  oriëntaties 

verenigt, ook een normatief individualisme. 10 De seculariseringsthese wordt dus vaak niet alleen 

als  een  louter  verklarende  these  gebruikt, maar heeft  vaak ook  een  sterk  normatieve  inslag, 

waarbij de  secularisering van de  samenleving als een noodzakelijke voorwaarde wordt gezien 

voor  een  noodzakelijke modernisering.  De  verwachting  is  dat  dit  normatieve  karakter  haar 

weerslag heeft gehad op politieke debatten in Nederland. Dit onderzoek probeert om vanuit de 

context van de modernisering en secularisering te bestuderen  in welke mate er ruimte  is voor 

religieuze en levensethische argumenten binnen het politieke debat in Nederland.  

2.1.  Moderniteit 

De Britse filosoof Stephen Toulmin stelt dat de beslissende start van de moderniteit rond 1630 

was. In die tijd werd namelijk de wetenschappelijke methode ‘rationeel’ geformuleerd door de 

astrologie van Gallileo Galilei (1564‐1642) en kwam het dankzij de  logica en epistemologie van 

René  Descartes  (1596‐1650)  tot  bloei.  Het  denken  van  de  moderne  tijd  uit  zich  in  de 

wetenschappelijke  benadering  van  de  natuur  en  het  gebruik  van  de  rationele methode  ter 

 
9  Ibidem. p.14 
10 Donk, van de, W.– Seculariseringsthese is te gemakkelijk.  
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oplossing  van  menselijke  en  maatschappelijke  problemen.11  Deze  cartesiaanse  revolutie 

impliceerde  dat  de  werkelijkheid  in  wiskundige  termen  uitgedrukt  en  verklaard  diende  te 

worden,  omdat  de  wiskunde,  volgens  Descartes,  het  meest  heldere  en  welonderscheiden 

samenstel van begrippen en configuraties vormen waarop wij ooit kunnen hopen.12 De methode 

om een theorie te baseren op heldere en welonderscheiden concepten sprak Descartes aan om 

twee verschillende redenen:  ten eerste een  instrumentele reden om de problemen binnen de 

empirische wetenschap op te lossen en ten tweede een intrinsieke reden omdat dit dé bron van 

‘zekerheid’  was  binnen  een  sceptische  wereld  die  werd  verscheurd  door  de  30‐jarige 

godsdienstoorlog.13  Deze  twee  fundamenten  van  Descartes’  denken waren  de  basis  voor  de 

“Quest  for  certainty”  binnen  de  moderne  wetenschappen  en  filosofie,  zoals  Toulmin  het 

treffend verwoordt. Binnen het cartesiaanse wereldbeeld kan geen andere wijze van verklaring 

wedijveren met  de  wiskundige.  Elke  wetenschap  die  slechts  uitgaat  van  het  bewijs  van  de 

zintuigen moet dus in haar conclusies inferieur zijn aan de abstracte wetenschap die alleen door 

de  rede  is  vast  te  stellen.  Echter,  het was  pas  in  1687  dat  Isaac Newton  (1642‐1727)  in  zijn 

Principia definitief vaststelde dat de geometrische methode onvoldoende was om de stellingen 

van  de  natuurkunde  te  bewijzen.  Newton  concludeerde  dat  alleen  door  middel  van 

geometrische  redeneringen  én  waarneming  op  basis  van  de  experimentele  methode 

wetenschappelijke vooruitgang van betekenis kon worden geboekt.14 De sterk op de fysica van 

Aristoteles’  gebaseerde  geometrische methode was  tevens  de  filosofische  grondslag waarop 

menig  christelijke  doctrine  en  dogma  was  gefundeerd.15    In  het  licht  van  het  kantelende 

wereldbeeld  kost  het  niet  veel moeite  om  in  te  zien  dat  deze  nieuwe  ideeën  ook  werden 

toegepast op de toen heersende theologie en religieuze dogma’s, die vervolgens langzaam hun 

houdbaarheid verloren. De opkomst van de moderne wetenschappen  in de zeventiende eeuw 

deed de traditionele religieuze, morele en politieke overtuigingen dan ook op hun grondvesten 

schudden. Het deed bij degenen, die het traditionele geloof afzworen, het geloof postvatten in 

de macht en reikwijdte van de menselijke rede. Op de eerste golven van dit optimisme poogden 

de  denkers  van  de  Verlichting  de  successen  van  de  zoektocht  naar  abstracte  en  universele 

wetten  binnen  de  fysica  van  Newton  toe  te  passen  op  alle  terreinen  van  intellectueel 

 
11 Toulmin, S. – Cosmopolis  p.9 
12 Scruton, R. – Moderne Filosofie p.60 
13 Toulmin, S. – Cosmopolis p.73  
14 Scruton, R. – Moderne Filosofie p.60 
15 Ibidem. pp.29‐31 
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onderzoek.16 Deze  ‘queeste’ naar  zekerheid  leidde  tot  een periode waarin men dacht dat de 

natuur,  de  geschiedenis  en  de  mens  maakbaar  waren.  Deze  gedachte  kwam  voort  uit  het 

cartesiaanse geloof  in algemene en universele wetten en het succes van de wetenschappelijke 

methode in de fysica. Als men eenmaal de wetten kende, kon volgens een bepaalde wet worden 

gehandeld om een gewenst resultaat te bereiken. Op deze positivistische benadering  is vooral 

de  laatste  decennia  veel  kritiek  gekomen  vanuit  postmoderne  en  premoderne  hoek.  Het 

probleem  van  deze  benadering  is,  dat  binnen  het moderne wereldbeeld  alle  uitspraken,  die 

toevallig  het  empirische meetbare  overstijgen,  als  onwetenschappelijk  van  de  hand worden 

gewezen. Ze worden op zijn minst als subjectief weggezet of zelfs tot onzin verklaard. Volgens 

de cultuurfilosoof Ad Verbrugge heeft dat tot gevolg dat ook de mens zelf, met zijn psychische, 

sociale,  ethische  en  religieuze  ervaringen  mettertijd  een  steeds  empirischer  voorwerp  van 

onderzoek is geworden.17 De moderniteit beperkt noties van rationaliteit, kennis en wetenschap 

tot  een  specifieke  variant  van  rationaliteit,  kennis  en  wetenschap  zoals  deze  noties  tot 

uitdrukking komen  in de moderne natuurwetenschappen. Tevens wordt het niet aantoonbare 

via deze methode tot onredelijk verklaard. Critici wijzen op het feit dat het instrumentarium van 

de rede meer omvat dan slechts het inductief en deductief vermogen om onder ceteris paribus 

omstandigheden onderzoek te doen.18 Deze moderne zoektocht had dus als rationele basis de 

abstracte en wiskundige theorieën, die de zoektocht naar zekere kennis  in de moderne wereld 

stuurde. Uiteindelijk had de ‘overwinning’ van deze nieuwe ideeën niet alleen een uitwerking op 

de studie van de natuur, de cosmos, maar ook op de studie van de mens en maatschappij, de 

polis.  

2.1.1  De neutrale staat 

Tegen  de  achtergrond  van  de  opkomst  van  het moderne mens‐  en  wereldbeeld  dienen  de 

politieke debatten te worden geïnterpreteerd. Zonder deze bredere context van de moderniteit 

zijn  ontwikkelingen  zoals  rationalisering,  ontkerkelijking  en  de  privatisering  van  religieuze  en 

(levens)ethische  opvattingen,  maar  tevens  de  ideeën  omtrent  de  neutraliteit  van  de  staat 

minder  helder  aan  te  duiden.  Zo  zijn  de  wortels  van  ‘neutraliteit’  als  statelijk  beginsel 

onlosmakelijk  verbonden  met  de  context  waarin  deze  ideeën  ontsproten.  Ideeën  over  de 

 
16 Scruton, R. – Moderne Filosofie pp.134‐135 
17 Verbrugge, A. – Tijd van onbehagen. De dood van God? p.206 
18 Kinneging, A. – Het conservatisme: kritiek van de verlichting en de moderniteit pp.18‐19 
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neutrale staat kunnen niet worden  losgezien van de dertig  jarige godsdienstoorlog uit de 17de 

eeuw  en  de  opkomst  van  de  moderne  filosofie.  Belangrijke  vertegenwoordigers  van  het 

moderne denken, zoals Thomas Hobbes (1588‐1679) en René Descartes, waren sterk beïnvloed 

door de toen heersende strijd en religieuze verdeeldheid.19 Er bestaan grote epistemologische 

verschillen tussen de denkbeelden van de empirist Hobbes en de rationalist Descartes: de eerste 

baseerde  kennis  op  waarneming  en  de  tweede  op  basis  van  de  rede.  Een  belangrijke 

overeenkomst  tussen  deze  moderne  denkers  is  dat  ze  beiden  streefden  naar  algemene 

verklarende  en  abstracte  theorieën  van  waaruit  praktische  conclusies  konden  worden 

getrokken. Hobbes  schreef met  de  kennis  van Descartes  en  argumenten  een  theorie  die  de 

politieke  en  sociale  theorie  van  het  Europa  en  Noord‐Amerika  in  de  eeuwen  na  hem  zou 

vormgeven. Dit komt in het bijzonder tot uiting in zijn bekendste werk Leviathan, waarin hij zijn 

politieke theorie opbouwt als een ware wetenschapper, beginnend bij de kleinste deeltjes in zijn 

theorie,  namelijk  de  mens.  20  Hobbes  wereldbeeld  was  voornamelijk  materialistisch  en 

mechanistisch.  Natuurlijke  fenomenen  bestonden  slechts  uit  fysieke  elementen  die  volgens 

gedetermineerde wetten  van  oorzaak  en  gevolg  functioneerden.  De mens  leeft  volgens  het 

principe van psychologisch egoïsme: de gedachte dat alle handelingen van de mens gericht zijn 

op  het  eigen  belang.  In  de  door Hobbes  geformuleerde  natuurtoestand  zijn mensen  elkaars 

gelijke en streeft een ieder dezelfde objecten na die geluk brengen. Het resultaat is Warre, een 

oorlog  van  allen  tegen  allen.  Binnen  deze  natuurtoestand  is  het  leven  om met  de  fameuze 

woorden van Hobbes te spreken: “solitary, poore, nasty, brutish, and short”21. Uiteindelijk komt 

de mens  tot het  redelijke  inzicht om deze natuurtoestand  te verlaten. Dit geschiedt door het 

aangaan van een convenant of sociaal contract tussen alle mensen, waarin wordt besloten tot 

de aanstelling van het almachtige soeverein22, dat als een soort neutrale scheidsrechter boven 

de  ‘vechtende’  partijen  staat. Deze  soevereine macht  staat  boven  het  individuele  belang  en 

dient slechts het algemene belang. In deze summiere beschrijving van Hobbes’ politieke theorie 

is reeds de  toepassing van de wetenschappelijke rede met haar universele wetmatigheden als 

verklaringen voor sociale verschijnselen zichtbaar én de basis van het idee van de neutrale staat 

 
19 Mansvelt Beck, F. – Hobbes en het gevaar van andersdenkenden. pp.120‐121 
20 Ibidem. p.125 
21 Hobbes, T. ‐ Leviathan. p.70 
22 Ibidem. p.84 
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te herkennen. De  ideeën van Descartes en Hobbes vormen dan ook de basis voor de moderne 

wetenschap en de moderne politieke theorie23.  

 

De Vlaamse theoloog en filosoof Donald Loose wijst er ook op dat de godsdienstige conflicten, 

die  ooit  het  Europese  continent  verscheurden,  werden  overwonnen  door  de  moderne 

democratische  rechtstaat. Dit was mogelijk doordat de  staat  zich ging profileren als een alles 

beherende, maar zelf neutrale macht. Kerk en staat werden op normatief niveau gescheiden en 

het religieuze werd teruggedrongen in de privésfeer. De invloed van de religies werd beperkt tot 

wat de staat als toelaatbaar achtte. Deze scheiding krijgt  in verschillende westerse  landen een 

andere  invulling. Zo  is het Franse  laïciteitsmodel erop gericht om religie zoveel als mogelijk uit 

de publieke ruimte te weren. Het Amerikaanse model daarentegen laat de verschillende religies 

met elkaar concurreren zodat ze elkaar als het ware neutraliseren. De meeste Europese staten 

nemen  in dezen een middenpositie  in. Loose benadrukt dat, ondanks dat religie als een privé‐

overtuiging  kan  worden  opgevat,  het  niet  wegneemt  dat  religie  zich  ook  publiekelijk 

manifesteert. Immers, religie tot privé‐aangelegenheid verklaren, voorkomt niet dat burgers ook 

als  privé‐personen  in  de  publieke  sfeer  uiting  geven  aan  hun  privé‐overtuigingen.  Neem 

bijvoorbeeld  de  eisen  die  men  stelt  ten  opzichte  van  de  samenleving  zoals:  onderwijs, 

opvoeding, sociale gerechtigheid, vraagstukken over zorg, besluiten betreffende oorlog en vrede 

en de mondiale wereldorde. Loose wijst erop dat de scheidslijn tussen publiek en privé, die er 

juist  op  gericht  was  om  conflicten  te  neutraliseren,  zelf  een  element  is  geworden  van  een 

hernieuwd conflict.  Immers, de vraag gaat nu over waar de scheidslijn tussen privé en publiek 

dient te liggen. 24  

 

Hoe  dun  deze  scheidslijn  is, wordt  duidelijk wanneer  er  op  basis  van  religieuze  en  culturele 

uitgangspunten  uitspraken worden  gedaan  die  niet  overeenkomen met  de  huidige  gedeelde 

opvattingen.  Vrijwel  altijd  ontstaat  er  grote  verontwaardiging,  wanneer  een  gereformeerde 

Staphorster  pleit  voor  de  traditionele  niet‐geëmancipeerde  gezinsvorm,  als  de  Rooms 

Katholieke  Kerk  religieus  gefundeerde  kritiek  levert  op  de  regelingen  op  het  gebied  van 

euthanasie, abortus en het homohuwelijk of als een kandidaat‐eurocommissaris homofilie een 

 
23 Toulmin, S. – Cosmopolis. p.23 
24 Loose, D. – Politiek en de publieke rol van religie. pp.20‐21 
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zonde  noemt.  Dergelijke  uitspraken  worden  volgens  de  Vlaamse  politiek  filosoof  Patrick 

Loobuyck,  “gebrandmerkt als politieke uitspraken die  ‘ de  scheiding  tussen  kerk  en  staat met 

voeten  treden’,  ‘de mensenrechten aantasten’ en  ‘ de democratie ondermijnen’  “25. Dergelijke 

‘afwijkende’  standpunten  kunnen om  twee  redenen op weerstand  stuiten:  ten  eerste omdat 

men  om  inhoudelijke  redenen  het  ermee  oneens  is  en  ten  tweede  om  de  religieuze  of 

levensbeschouwelijke  legitimering  van  de  inhoud.  Een  nadrukkelijk  levensbeschouwelijk 

standpunt wordt  vaak  slechts  getolereerd  als het niet het publieke morele domein betreedt. 

Ondanks het  feit dat godsdienstvrijheid binnen de  ideeën over de neutrale  rechtstaat als een 

belangrijke  waarde  wordt  beschouwd,  geldt  deze  vrijheid  vooral  voor  de  meer  amorele 

elementen van een religie, zoals de metafysische, religieuze, liturgische en pastorale elementen. 

Echter, deze vrijheid gaat in mindere mate op voor de morele elementen die onlosmakelijk met 

een  godsdienstige  levensbeschouwing  verbonden  zijn.  Een  belangrijk  uitgangspunt  van  de 

moraalfilosofie sinds de moderniteit is dat moraal geldig moet zijn en los moet staan van welke 

levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging, ofwel een ware  ‘secularisering van de moraal’. 

Deze  secularisering  van  de  moraal  resulteert  in  het  dictaat  van  de  autonome  moraal:  “de 

(publieke) moraal zal niet‐religieuze, humanistische, autonome, redelijke moraal zijn of zal niet 

zijn”, aldus Loobuyck26. Dit moderne  ideaalbeeld  leidt er  toe dat er wordt gestreefd naar een 

publieke moraal  die  neutraal  is.  Publieke  discussies moeten  op  een  redelijke manier worden 

beslecht,  zonder  verwijzingen  naar  een  particuliere  levensbeschouwing  of  opvatting  van  het 

goede  leven.  De  publieke  ruimte  wordt  vrij  nauw  omschreven,  organisaties  in  het 

maatschappelijke middenveld zoals media of universiteiten vallen er niet onder. De discussies 

daar hoeven niet neutraal te zijn. Neutraliteit is in dit moderne ideaalbeeld slechts vereist voor 

de  publieke  rede,  publieke  uitspraken  van  rechters,  politici  en  beleidsverantwoordelijken,  en 

publieke discussies over de grondwet en rechtvaardigheid.27 Er zijn tal van reden aan te geven 

voor het weren van specifiek  religieuze en  levensbeschouwelijke argumenten. Een belangrijke 

reden in dezen is de pluraliteit aan standpunten. Door deze pluriformiteit is het lastig om binnen 

 
25  Loobuyck, P. – De plaats van  levensbeschouwelijk geïnspireerde  standpunten en argumentaties op het publieke 
forum. pp. 1‐2 
26 Ibidem. p.2 
27 Ibidem. p.3 
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een democratie tot een overkoepelende consensus te komen. Wie consensus nastreeft zal zich 

moeten beroepen op neutrale redenen en niet op onverzoenbare doctrines. 28  

 

In  onze  geseculariseerde  samenleving wordt  verondersteld  dat  gelovigen  en  ongelovigen  het 

met elkaar eens kunnen zijn over een minimale, maar universeel geldige publieke moraal die ze 

vanuit  hun  particuliere  overtuigingen  kunnen  onderschrijven. Deze  publieke moraal  is  echter 

niet op  zichzelf  een morele doctrine, maar  een  geheel  van  vrijstaande politieke waarden die 

door  iedere  levensbeschouwing  kan worden onderschreven.  Loose  stelt  in dezen de  vraag of 

abortuswetgeving,  euthanasie  of  het  homohuwelijk  wel  neutraal  kunnen  worden  genoemd: 

“voor zowel traditionele christenen als voor veel allochtonen zijn ze niet anders dan een moderne 

westerse codex van waarden.” 29 Volgens Loobuyck  is het  idee van de autonome moraal, waar 

de  liberale  standaardvisie  van  de  neutrale  democratische  rechtstaat  op  rust,  in  zichzelf 

problematisch. Morele opvattingen zijn niet onafhankelijk van ons wereld‐ en mensbeeld. Welk 

soort moraal mogelijk  is, wordt bepaald door het wereldbeeld. Andersom bepaalt de moraal 

welk wereldbeeld houdbaar is.30 Men denkt in dezen alleen al aan de verschuivende opvattingen 

met  betrekking  tot  medisch‐ethische    vraagstukken  zoals:  anticonceptie,  abortus,  in  vitro 

fertilisatie,  kunstmatige  inseminatie  of  de  discussie  omtrent  de  status  van  een  embryo. 

Hetzelfde  kan  worden  gezegd  over  ideeën  over  het  huwelijk,  gezin,  echtscheiding  en  de 

veranderende man‐vrouw verhoudingen. Verder  zijn ook de veranderde opvattingen over het 

lijden en euthanasie vanuit het veranderen van mens‐ en wereldbeeld  te begrijpen. Een strikt 

neutrale  publieke  sfeer  is  volgens  Loobuyck  onmogelijk,  omdat  het  idee  van  een  autonome 

moraal  onhoudbaar  is.  Geen  enkele  morele  argumentatie  staat  op  zichzelf  en  wordt  altijd 

impliciet of expliciet ondersteund door een levensbeschouwing, die gestoeld is op een bepaald 

mens‐ en wereldbeeld. Deze  levensbeschouwing kan  zowel  religieus als  seculier  zijn.31   Het  is 

vaak het geval dat achter de eis van neutraliteit  in wezen een seculiere moraal schuilgaat. De 

moderne seculiere moraal beschouwt zichzelf als een moraal die niet alleen  los staat van God, 

maar ook los staat van elk particulier wereldbeeld. Echter, de autonome publieke moraal, zoals 

is  verwoord  door  ondermeer  John  Rawls  (1921‐2002),  is  in  theorie  niet  hetzelfde  als  een 

 
28 Ibidem. p.4 
29 Loose, D. – Politiek en de publieke rol van religie. p.22 
30  Loobuyck, P. – De plaats van  levensbeschouwelijk geïnspireerde  standpunten en argumentaties op het publieke 
forum. pp. 8‐9 
31 Ibidem. p.12 
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seculiere  moraal.  Het  interessante  aan  Loobuyck  is  dat  hij  benadrukt  dat  deze  autonome 

publieke moraal onmogelijk  los kan worden gedacht van een bepaalde  levensbeschouwing en 

wereldbeeld van mensen. Hierdoor kan er nooit sprake zijn van een autonome publieke moraal 

en  is de seculiere moraal niet het neutrale platform waarop een publieke moraal kan worden 

uitgebouwd. Een seculiere moraal is dan slechts één van de partners in het publieke debat. Dit 

sluit  geenszins  uit  dat  de  mensen  met  verschillende  wereldbeelden  gezamenlijk  tot  een 

overlappende en gedeelde consensus kunnen komen inzake de publieke moraal.32 

2.1.2  De (neo)seculariseringsthese 

De  oorsprong  van  de  seculariseringsgedachte  wordt  meestal  gesitueerd  in  de  tijd  van  de 

achttiende‐eeuwse Verlichting. Daar ziet men over het algemeen de wortels van een denken en 

een  daarop  gebouwde  inrichting  van  de  samenleving  die  de  publieke  invloed  van  religie(s) 

steeds meer  wil  beperken  of  tenminste  wil  reguleren.  De  expliciete  seculariseringtheorieën 

vallen ongeveer samen met het ontstaan van de sociologie zelf. Als haar geestelijke vaders duidt 

men  meestal  Émile  Durkheim  en  Max  Weber  aan.  Meer  uitgewerkte  theorieën  van  de 

seculariseringsthese begint men pas  in de  jaren 50 en 60 van de 20ste eeuw  te ontwikkelen.  33 

Een belangrijke overeenkomst tussen deze theorieën  is, dat ze op zeer verschillende wijzen en 

met  verschillende  accenten  een  seculariseringtheorie  hebben  uitgewerkt.  Hiervan wordt  het 

hart gevormd door de bewering dat er een nauwe band, zo niet een oorzakelijk verband, bestaat 

tussen modernisering en de afname van religie. De wereld zou alsmaar moderner en rationeler 

worden en daardoor zouden steeds minder mensen religieus zijn. Men schreef die toenemende 

secularisering  toe  aan  de  sociale  krachten  die  verbonden  zijn  met  de  ‘moderniteit’.34    De 

bestuurskundige  Gabriël  van  den  Brink  beschrijft  op  filosofisch  niveau  vier  krachten  van 

modernisering. Alle krachten wijzen op grote omwentelingen die  in het Europese verleden zijn 

voltrokken. Opeenvolgend was er de wetenschappelijke revolutie gedurende de 17de eeuw, de 

democratische  revolutie  aan  het  einde  van  de  18de  eeuw,  de  industriële  revolutie  in  de  19de 

eeuw en de seksuele revolutie in het laatste kwart van de 20ste eeuw.35 Als men spreekt over de 

oorzaken van de secularisering, dan wordt binnen de sociale wetenschappen vooral gewezen op 

 
32 Ibidem. pp.11‐14 
33 Enkele van de belangrijkste auteurs  in deze zijn: Wilson, Bryan.‐ Religion  in Secular Society, 1966. Berger, Peter.  ‐ 
The Sacred Canopy, 1967. Martin, David. ‐The Religious and the Secular, 1969. 
34 Donk, van de. W. e.a. – Geloven in het publieke domein. p.29 
35 Brink, v.d. G. ‐ De migratie van het goddelijke. over geloof en kerk in de moderne maatschappij. pp.417‐418. 
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de  dominante  invloed  van  de  wetenschappelijke  revolutie.36  De  Amerikaanse 

godsdienstsocioloog  Rodney  Stark,  die  zeer  kritisch  is  ten  opzichte  van  de  standaard 

seculariseringsthese, beschrijft enkele belangrijke elementen van deze these. Ten eerste wordt, 

zoals  reeds  beschreven,  de  seculariseringsthese  geplaatst  in  het  bredere  kader  van  de 

modernisering.  Alle  moderne  ontwikkelingen  zoals:  industrialisering,  verstedelijking  en 

rationalisering  leiden  (noodzakelijk)  tot  een  afname  aan  religiositeit.  Modernisering  is  een 

langzame maar  gestage  trend  opwaarts  en  de mate  van  religiositeit  is  een  langzame maar 

gestage  trend neerwaarts.  Ten  tweede  is de  these niet  gericht op de directe  afname  van de 

invloed  van  religieuze  leiders  en  autoriteiten, maar het  is  gericht op het persoonlijke  geloof: 

“Their primary  concern  is with  individual piety, especially belief”. Ten derde  is de  invloed van 

wetenschap alles bepalend: “Implicit  in all versions and explicit  in most,  is the claim that of all 

aspects of modernization,  it  is  science  that has  the most deadly  implications  for  religion”. Ten 

slotte wordt secularisering vooral gezien als een onomkeerbaar proces.37 Binnen de  theorieën 

over secularisering  is het hierboven geschetste verhaal bij benadering het oude paradigma. De 

Amerikaanse  socioloog  David  Yamane  pleit  voor  een  nieuw  (seculariserings)paradigma.  Het 

belangrijkste element daarin moet volgens hem zijn dat de secularisering zeker doorzet, maar 

dat het meer moet worden opgevat als een verdergaande privatisering van het geloof.38 Deze 

nieuwe these stelt dat mensen niet minder religieus worden, maar dat er vooral een afname is 

van  de  invloed  van  traditionele  religieuze  autoriteiten  en  in  het  verlengde  daarvan  een 

terugtrekking van religie in de private sfeer.39  

 

Deze  terugtrekking  in  de  privésfeer  is  volgens  de  Amerikaanse  bio‐ethicus  Leon  Kass  ook  te 

herkennen aan enkele dominante kenmerken in de wijze van filosoferen in de bio‐ethiek40. Dit is 

de moraalwetenschap, die zich bezighoudt met de ethische aspecten van menselijke ingrepen in 

het menselijk leven. Binnen de bio‐ethiek behandelt men vraagstukken als: euthanasie, abortus 

provocatus,  in‐vitrofertilisatie  en  genetische manipulatie.  Een  drietal  beschrijvingen  over  de 

 
36 Stark, R. – Secularisation, R.I.P. p.251‐253. 
37 Ibidem. P.251‐253. 
38 Verschillende  auteurs hebben  recent over dit  fenomeen  geschreven.  Enkele  recente publicaties waarin over de 
privatisering van  religie wordt uitgeweid  zijn: Rorty, Richard. Vattimo, Gianni. – De  toekomst van de  religie. 2004. 
Loose, Donald, e.a. – Religie in het publieke domein. 2008. Donk, van de. Wim, e.a. – Geloven in het publieke domein. 
2006. 
39 Yamane, D. – Secularization on Trail: In Defense of a Neosecularization Paradigm. 
40 In dit onderzoek worden de termen bio‐ethiek en medische‐ethiek door elkaar gebruikt.  
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wijze van  filosoferen  zijn hier nu van belang. De discipline  is allereerst gericht op  filosofische 

theorieën, die opgesteld worden aan de hand van academische regels. Religieuze ethici schikken 

zich naar deze  regels: “most  religious ethicist entering  the public practice of ethics  leave  their 

special  religious  insights  at  the  door  and  talk  about  ”deontological  vs. 

consequentialist,” ”autonomy vs. paternalism,” “justice vs. utility” just  like everybody else.” Ten 

tweede  is  hedendaagse  filosofie  voornamelijk  analytisch.  Het  besteedt weinig  aandacht  aan 

zaken  als  motieven,  gevoelens  en  hartstochten,  kortom,  aan  zaken  die  mensen  werkelijk 

bewegen. Dergelijke zaken worden vaak afgedaan als onethisch, irrationeel omdat ze simpelweg 

niet te reduceren zijn tot logos. Ten derde is rationaliteit bovenal een ‘problem solver’. Net als in 

de wetenschap, is binnen de ethiek, rationaliteit vooral gericht op het definiëren en isoleren van 

een  vraagstuk  dat  van menselijk  belang  is,  om  vervolgens  tot  een  oplossing  te  komen.  De 

oplossing  is  hierdoor  vaak  ook  rationeel  en  in  de  vorm  gegoten  van  universele  regels  en 

procedures  of  idealen  op  basis  van  ideologische  voorkeuren.41   De  ethicus  Tjalling  Swierstra 

komt na een ethische analyse van het Nederlandse debat over kloneren van mensen, dieren en 

embryocellen, uit op een ongeveer  vergelijkbare  conclusie  als  Leon Kass. Hij  stelt dat:  “In de 

publieke  opinie  van moderne  liberale  samenleving  overheerst  de  regelethiek.  Levensethische 

onderwerpen  worden  meestal  verbannen  naar  de  privésfeer.”42  Binnen  de  politiek  zou  een 

vergelijkbare neiging tot privatisering van religieuze en levensethische argumentatie herkenbaar 

kunnen  zijn.  Dergelijke  levensethische  argumenten  worden  vaak  weggezet  als  emotioneel. 

Volgens Swierstra is het terugkerende thema van emotionaliteit een symptoom van het feit, dat 

het  in Nederland ontbreekt aan een publieke taal die geschikt  is om te praten over belangrijke 

en  complexe  onderwerpen  zoals  kloneren. Argumenten  die worden  afgedaan  als  emotioneel 

blijken bij nader  inzien  vaker wel dan niet  levensethische  argumenten  te  zijn.  Swierstra  stelt 

verder  dat  het  in  de  privésfeer  trekken  van  levensethische  argumenten  zich  duidelijk 

manifesteert in de structuur van het bestudeerde debat over kloneren. 43  

2.1.3   Regelethiek en levensethiek 

Ethiek houdt zich volgens Tjalling Swierstra vooral bezig met praktische vraagstukken over hoe 

te  leven en hoe samen te  leven. De definitie van Swierstra  is zeker niet alles omvattend, maar 

 
41 Kass, L. – Life, Liberty and the Defense of Dignity. pp.60‐64 
42 Swierstra, T. – Kloneren in de polder. p.9 
43 Ibidem. p.14 
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kan volstaan voor dit onderzoek: “We noemen een argument ethisch wanneer het óf betrekking 

heeft op een bepaald  ideaal van het goede  leven, óf op de vraag hoe we kunnen vermijden dat 

door  een  bepaalde  handelswijze  andere  partijen  worden  geschaad  (of  bewerken  dat  zij 

essentiële doelen kunnen realiseren). Anders gezegd, ethiek houdt zich bezig met de vraag: ‘hoe 

moet  ik/moeten wij  leven?’ en met de vraag  ‘hoe moeten we handelen, wanneer we  (kunnen) 

weten  dat  anderen  dan  wijzelf  mede  de  gevolgen  van  ons  handelen  ondervinden?”44  Het 

antwoord op de eerste vraag uit de definitie wordt vaak gegoten  in de vorm van (on)deugden, 

bijvoorbeeld:  oprechtheid,  eerlijkheid,  standvastigheid, moed,  lafheid,  gulzigheid,  arrogantie, 

grootmoedigheid, enzovoorts. Hierdoor wordt de ethiek, die zich over de vraag naar het goede 

leven buigt, doorgaans aangeduid als deugd‐ of  levensethiek. Een belangrijk probleem voor de 

deugd‐  of  levensethiek  is,  dat  het  in  een  pluriforme  samenleving  haast  onmogelijk  is  om 

overeenstemming te bereiken over de vraag, ‘hoe moet  ik  leven?’  laat staan over de vraag, ‘in 

wat voor soort cultuur of samenleving wij willen leven?’. 45 De soort ethische reflectie, dat zich 

buigt over de  tweede vraag  ‘hoe moeten we handelen opdat anderen niet onnodig geschaad 

worden?’,  resulteert  niet  in  het  formuleren  van  deugden,  maar  in  het  formuleren  van 

onpartijdige, het directe  eigenbelang overstijgende handelingsregels. De  regelethiek  gaat dus 

over  de  vraag,  ‘hoe  samen  te  leven?’.  Deze  ethiek wordt  vaak  aangeduid  als  handelings‐  of 

regelethiek. Voorbeelden van dergelijke handelingsregels zijn:  ‘Gij zult niet doden’,  ‘Je moet  je 

aan  je belofte houden’ en  ‘Je mag  iedere  religie aanhangen die  je wilt’. Deze vraag naar hoe 

samen  te  leven,  komt  vooral  aan  de  orde wanneer  er  zich  op  het  gebied  van  ‘samenleven’ 

problemen voordoen, wat vaak het geval is wanneer er sprake is van conflicterende belangen en 

strijdende partijen. Deze handelingsethiek werpt  zich dan op als een neutrale  scheidsrechter. 

Een belangrijke zwakte van dit type ethiek is, dat het geen antwoorden geeft op vragen die van 

fundamenteel belang zijn voor de mens. Ook kwesties, die vragen om een gemeenschappelijk 

oordeel, zijn  lastig om op basis van deze vorm van ethiek te geven. 46 De vraag  ‘Wat voor een 

samenleving  is dat, waarin  kunstmatige  inseminatie door donoren of  in  vitro  fertilisatie  (IVF) 

gangbare opties van menselijke voortplanting zijn?’ vormt daarvan een voorbeeld.  

 

 
44 Ibidem. pp.21‐22 
45 Ibidem. p.21 
46 Ibidem. p.21 
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Swierstra wijst  erop,  dat  vanuit  het  perspectief  van  de  regelethiek,  de  vragen waarover  de 

levensethiek  zich buigt  irrelevant  zijn.  Immers, hoe  iemand  zijn of haar  leven  inricht  is  zijn of 

haar  eigen  zaak,  zolang  anderen maar  niet worden  geschaad. Daarom  streeft  de  regelethiek 

ernaar om vragen over het goede  leven buiten het publieke debat te houden, en ze hoogstens 

tot interessante privékwesties te verklaren. 47 Het conflict tussen deze vormen van ethiek heeft 

diepe historische wortels. Ook Swierstra wijst in dezen op de invloed van de godsdienstoorlogen 

uit  de  16e  en  17e  eeuw. Hij  stelt  daarbij  dat men  in  het westen  heeft  geleerd,  dat  het wel 

mogelijk  is om vreedzaam samen te  leven, zelfs wanneer men verschillende geloven aanhangt. 

Een belangrijke voorwaarde daarbij werd gezien dat religie een privékwestie moest zijn en zich 

in  de  publieke  ruimte  conformeert  aan  bepaalde  verkeersregels.  Het  resultaat  van  deze 

historische ontwikkelingen  is dat het tegenwoordig gebruikelijk  is om  levensethische vragen te 

privatiseren. Dit maakt de  regelethiek  liberaal en hecht  zij  groot belang  aan het onderscheid 

tussen  publiek  en  privé.  Swierstra  concludeert  dat,  binnen  het  kloneerdebat,  levensethische 

argumenten  het  moeilijker  hebben  dan  regelethische  argumenten,  omdat  ze  minder 

gemakkelijk  aansluiten bij de  liberale politieke  cultuur waarbij de norm  is om  levensethische 

vragen te privatiseren. 48  

2.1.4  Technologie 

De  debatten  over medisch‐ethische  vraagstukken,  die  in  dit  onderzoek worden  bestudeerd, 

zouden  niet  hebben  plaatsgevonden  zonder  de  grote  technologische  ontwikkelingen  in  de 

biomedische  wetenschappen.  Een  uitzondering  is  hier  wellicht  het  debat  over  abortus 

provocatus, dat een eeuwenoud ethisch onderwerp  is en enigszins  losstaat van technologische 

ontwikkelingen.  De  afgelopen  decennia  werd  telkens  weer  de  noodzaak  gevoeld  om 

technologische  ontwikkelingen  vanuit  de  politiek  te  sturen  en  te  beheersen.  De  mate  van 

technologische  vooruitgang  in  de  afgelopen  eeuwen  kent  geen  precedent  in  de menselijke 

geschiedenis.  Tjalling  Swierstra  beschrijft  in  het  rapport  Kloneren  in  de  polder  (2000)  twee 

 
47 Ibidem. pp.21‐22 
48 Swierstra maakt  in Kloneren  in de polder onderscheid  tussen verschillende vormen van  regelethiek, namelijk die 
tussen gevolgenethiek en beginselethiek. Het  fundamentele verschil  is dat het bij een gevolgenethische redenering 
vaak  draait  om  het  belang  van  de  grootste  groep.  Gevolgethische  argumenten  zijn  vaak  utilitaristisch  van  aard. 
Tegenover deze gevolgenethische variant staat de beginselethische variant. Uitgangspunt hier is de constatering dat 
er bepaalde algemene regels bestaan, aan te duiden als beginselen, die zwaarder wegen dan een gevolgenethische 
nutscalculatie. Voorbeelden van deze beginselen zijn de algemene gedragsregels of maatschappelijke ‘verkeersregels’ 
die in de loop der tijd hun waarde voor de samenleving hebben bewezen. Swierstra, T. – Kloneren in de polder. pp.22‐
24 
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basishoudingen  ten  opzichte  van  technologie,  een  optimistische  en  een  sceptische.49  Het  is 

nuttig om bij debatten over (bio)technologie en medische technieken deze basishoudingen kort 

te beschrijven. Immers, deze houding zegt iets over iemands politieke en levensbeschouwelijke 

ideeën. De eerste basishouding staat in het algemeen positief tegenover nieuwe technologische 

ontwikkelingen50. Het techniekoptimisme is grofweg te herkennen aan de volgende houding. Bij 

deze  houding  staat  centraal  dat  de  mens  de maat  van  alle  dingen  is  en  waarbij  de  mens 

uiteindelijk  zelf de hoogste waarde vertegenwoordigt. De wereld waarin hij  leeft kan hij naar 

eigen  inzicht  inrichten.  Daarbij  zijn  hem  geen  beperkingen  opgelegd,  behalve  het 

schadebeginsel.  Het  is  voor  de  techniekoptimist  een  goede  zaak  dat  de mens  zich middels 

wetenschap en technologie  in hoge mate heeft weten te ontworstelen aan zijn afhankelijkheid 

van de natuur en erin  is geslaagd de natuur dienstbaar  te maken aan de eigen doelstellingen. 

Technologische vooruitgang mag niet worden gestopt, omdat dat de maatschappelijke groei zou 

belemmeren. Technologische vooruitgang onderwerpen aan ethische grenzen  is niet mogelijk. 

Technische  vooruitgang  is  immers  een niet  te  stuiten proces. De mens heeft uiteindelijk  alle 

reden om trots te zijn op zijn vermogen om de natuurlijke omgeving naar zijn hand te zetten en 

om  zijn  lot  in  eigen  handen  te  nemen.  51  Tegenover  deze  optimistische  basishouding  staat 

volgens Swierstra een sceptische basishouding. Deze kan worden teruggevoerd op religieuze en 

romantische kritiek op de Verlichting. Daarbij is de mens niet vrij te beschikken over de natuur, 

want  de  natuur  stelt  de  normatieve  grens.  Men  mag  niet  tegen  de  natuur  of  tegen  de 

scheppingsorde  ingaan.  Techniek  zou  berusten  op  een  verlangen  naar  maakbaarheid  en 

beheersing. Hierdoor dreigt het gevaar van instrumentalisering van mens en natuur. Dit dient te 

worden  voorkomen, omdat het  tegen de  intrinsieke waardigheid  van mens en natuur  ingaat. 

Technologisch  ingrijpen  gaat  gemakkelijk  gepaard  met  hoogmoed.  De mens  gaat  voor  God 

spelen  en  dat  dient  vermeden  te  worden.  52  Er  kan  worden  gesteld  dat  debatten  over 

biotechnologie en medisch‐ethische  vraagstukken gaan over de  fundamenteelste  vragen over 

 
49 Swierstra, T. – Kloneren in de polder. pp.37‐39  
50 Het technologische vooruitgangsgeloof dateert grofweg uit de 17e eeuw en wordt meestal verbonden met de naam 
van  de  Engelse  filosoof  en  staatsman  Francis  Bacon  (1561‐1626). Met  hem  doet  de  idee  haar  intrede,  dat  de 
vooruitgang niet alleen bestaat maar bovendien maakbaar is. Dat de mens zich via zijn inventiviteit, en met name via 
zijn door de wetenschap en de techniek enorm gegroeide vermogen tot het vinden van oplossingen, kan, moet en zal 
bevrijden  uit  zijn  afhankelijkheid  van  de  grillige  natuur.  Wetenschappelijke  vooruitgang  leidt  tot  technische 
vooruitgang, die op zijn beurt synoniem is aan maatschappelijke vooruitgang. 
51 Swierstra, T. – Kloneren in de polder. p.38 
52 Ibidem. pp.38‐39 
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het menselijke bestaan. Deze debatten zijn fundamenteel, omdat de vraagstukken raken aan de 

grotere vragen betreffende menselijke waardigheid, menselijke natuur en mensenrechten. De 

politicoloog  Margo  Trappenburg  stelt  dan  ook  terecht  in  het  Rathenau‐rapport  Debat  ter 

discussie, wie mag er meepraten over medische  technologie? dat deze debatten eigenlijk niet 

gaan over de  technologie die de  inzet  is van het debat, maar over onderliggende  filosofieën, 

politieke systemen, enzovoorts.53 

2.1.5  These I 

Op  basis  van  het  in  de  vorige  paragrafen  geschetste  beeld  kan  de  volgende  these  worden 

geformuleerd: 

 

Op basis van de (neo)seculariseringsthese en de bevindingen van Swierstra kan worden 

verwacht  dat  er  binnen  de  politieke  debatten  na  1967 minder  gebruik  wordt  gemaakt  van 

levensethische en religieuze argumentatie. 

 

Deze these  is gebaseerd op gedachtes en  inzichten die zeer algemeen van aard zijn, maar toch 

ook herkenbaar zijn geweest bij politieke debatten, zoals Swierstra dat beschreef bij het debat 

over  kloneren.  Echter,  het  is  goed  denkbaar  dat  de  specifieke  Nederlandse  context  van 

verzuiling en ontzuiling een ander beeld geeft. 

2.2.  Nederlandse context 

Theorieën over modernisering en secularisering zijn abstract. Echter,  juist door naar de  lokale 

context te kijken, met al haar specifieke processen en trends, gaan de abstracties leven. Zo is op 

het  oog,  de  gestage  en  algehele  trend  van  secularisering  eenvoudig  binnen  de Nederlandse 

context in te passen. Echter, de historische werkelijkheid is complexer en minder eenduidig. Zo 

stelt de socioloog Peter van Rooden dat er in Nederland geen lineair proces van secularisering is 

geweest. Op  basis  van  zijn  studie  naar  de  ontwikkelingen  van  het  christendom  in Nederland 

komt hij  tot de  conclusie dat  er  eerder  sprake  is  van  een opeenvolging  van het ontstaan  en 

afbreken  van  alsmaar nieuwe  verhoudingen  tussen  religie, politiek  en  samenleving. Men  kan 

dan  denken  aan  het  idee  van  de  protestantse  natie  aan  het  begin  van  de  19de  eeuw,  het 

uiteenvallen daarvan gedurende de tweede helft van de 19de eeuw, de periode van de verzuiling 

 
53 Trappenburg, M. – Debat ter discussie, wie mag er meepraten over medische technologie? p.160 
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tot aan het einde van de  jaren ‘60 en de ontzuiling en ontkerkelijking tot aan de huidige tijd.54 

Op basis van de periodes die Van Rooden beschrijft, wordt vooral de periode van de ontzuiling 

gekenmerkt door een hoge mate van secularisering. Immers, Nederland bestond aan het begin 

van de 20ste eeuw nog voor het overgrote deel uit mensen die zichzelf als christen omschreven. 

De verzuiling had in deze christelijke samenleving de volle wind in de zeilen. Het leven speelde in 

deze samenleving voor een groot deel van de mensen nog af op het platteland en  in kleinere 

stadjes.  Het  leven  verliep  in  ouwenoude  patronen.  Rangen  en  standen,  tradities  en 

overgeleverde  instituties bepaalden een belangrijk deel van het dagelijkse  leven. Ondanks het 

grote aantal Rooms‐katholieken beneden maar ook boven de rivieren, was de publieke moraal 

‘latent‐calvinistisch’, met de nadruk op matigheid en  soberheid. Uitbundigheid en genotzucht 

waren  snel  verdacht.  Het  welvaartspeil  was  voor  de  meesten  laag.  De  mobiliteit  van  de 

bevolking was bescheiden. Het gezin was nog de hoeksteen van de samenleving. De overheid 

stond op afstand van een samenleving waarin particulier initiatief en de kerk de toon zetten.55   

2.2.1   Een ‘gespannen’ vrede 

Nederland  werd  pas  in  1918,  bij  de  invoering  van  het  algemeen  kiesrecht,  ‘helemaal’ 

democratisch.  Echter,  gedurende de  tweede  helft  van de  19e  eeuw was  in Nederland  al  een 

gestage democratisering waar te nemen. De invoering van de nieuwe grondwet in 1848 maakte 

de  invoering van de constitutionele monarchie en parlementaire democratie mogelijk.  In 1868 

werd  verder  het  parlementaire  stelsel  ingevoerd,  waarbij  het  principe  ging  gelden  dat  het 

kabinet  afhankelijk  is  van  het  vertrouwen  van  het  parlement.  Sinds  de  invoering  van  de 

grondwet van 1848 heeft Nederland geen enkele burgeroorlog,  revolutie, of pogingen om de 

regering  omver  te  werpen  gekend.  Ook  ingrijpende  veranderingen  in  de  grondwet  waren 

nimmer het gevolg van een revolutie. De  invloed van revoluties elders  in Europa speelden wel 

een  rol, maar  in Nederland kon volgens de politicoloog Arend  Lijphart,  ‘een gespannen vrede 

worden gehandhaafd’. Zo kon op basis van het door de grondwet van 1848 gegarandeerde recht 

op  godsdienstvrijheid  de  door  protestanten  zo  gevreesde  bisschoppelijke  hiërarchie worden 

hersteld, waartoe de paus  in 1853 overging. Lijphart benadrukt dat, de politieke spanningen  in 

de eerste decennia na 1848  zich geleidelijk oplosten en dat daardoor de grondwet  van 1848 

nagenoeg onaangeroerd bleef.  In 1878 ontstond  er  een nieuwe  crisis omtrent de  schoolwet, 

 
54 Rooden, van. P. – Long‐term Religious developments in the Netherlands, 1750‐2000. pp.1‐2 
55 Dölle, A. – De SGP onder vuur. p.107 
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waarbij  alleen  openbaar  onderwijs  vanuit  staatswege  zou worden  gefinancierd  en  bijzonder 

onderwijs uitgesloten werd van overheidsfinanciering. Deze  zogenaamde  ‘schoolstrijd’ duurde 

ondanks  enkele  verruimende wetswijzigingen  voort  tot  aan  de  pacificatie  van  1917.  Volgens 

Lijphart was gedurende de periode van 1878 tot 1917 het politiek bestel vrij  instabiel, zeker  in 

tegenstelling  tot  de  situatie  daarvoor.  Het waren  de  jaren, waarin  klerikale  en  antiklerikale, 

conservatieve  en  progressieve  stromingen  fel  met  elkaar  botsten.  De  politieke  spanningen 

liepen zo hoog op, dat de stabiliteit van het politieke bestel werd betwijfeld.56 Gedurende deze 

periode  van  spanning  waren  de  bestaande  zuilen  bezig  zich  organisatorisch  verder  te 

ontwikkelen, waardoor  de  kloven  tussen  de  verschillende  zuilen werden  verdiept.  Tegen  het 

einde  van  de  19e  en  het  begin  van  de  20ste  eeuw  kwamen  de  zuilen  steeds meer  tegenover 

elkaar te staan rondom een drietal thema’s. Allereerst was er de godsdienstige kwestie rondom 

de financiering van het bijzonder onderwijs, ten tweede het vraagstuk betreffende de invoering 

van het algemeen kiesrecht en ten derde de rechten van de arbeiders. 57 De spanning omtrent 

de  eerste  twee  kwesties  leidde  tot  de  pacificatie  van  1917,  waarbij  er  een  uitruil  van 

staatsfinanciering van het bijzonder onderwijs en algemeen kiesrecht  tussen confessionele en 

algemene  krachten  plaatsvond.  Het  conflict  rondom  de  rechten  van  arbeiders  werd  in  de 

decennia daarna min of meer opgelost met de gestage uitbouw van de verzorgingsstaat. 

2.2.2  Verzuiling en ontzuiling 

Het huidige moderne Nederland  is  in  vergelijking met de  tijd  van de  verzuiling  in  een  aantal 

opzichten  revolutionair  veranderd.  Na  1967  begon  het  proces  van  de  ontzuiling  gestalte  te 

krijgen. Belangrijke kenmerken van dat proces zijn, deconfessionalisering  (het verzwakken van 

de  religieuze  overtuiging  als  factor  in  de  politiek),  ontideologisering  (het  verzwakken  van  de 

ideologische verschillen  in de politiek) en de  toenemende communicatie en  sociale contacten 

tussen de verschillende verzuilde organisaties.58 Dit proces is nog altijd niet geheel afgerond. Zo 

dragen vele maatschappelijke organisaties zoals: de publieke omroepen, kranten, vakbonden en 

andere delen van het maatschappelijke middenveld nog altijd de merktekens van de verzuiling. 

Ook  een  groot  aantal  politieke  partijen  zijn  nog  altijd  keuring  in  te  passen  in  het  verzuilde 

landschap.  Zo  had  de  socialistische  zuil  de  Partij  van  de Arbeid  (PvdA)  en  de  liberale  zuil  de 

 
56 Lijphart, A. – Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek. pp.80‐81 
57 Ibidem. p.100 
58 Ibidem. p.204 
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Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). De katholieke zuil werd geleid door de KVP. De 

situatie  in  de  protestants‐christelijke  zuil  lag  ingewikkelder,  maar  twee  grote  confessionele 

partijen de ARP en de CHU hoorden daar thuis. In 1980 gingen de KVP, ARP en CHU samen in het 

Christen  Democratisch  Appèl  (CDA).  De  kleine  politieke  partijen  zijn  ook  in  het  schema  te 

plaatsen. De  Communistische  Partij Nederland  (CPN)  en  Pacifistisch  Socialistische  Partij  (PSP) 

behoorden  tot de radicale  linker vleugel van de socialistische zuil. De CPN en PSP zijn  in 1989 

opgegaan in Groen Links. De kleine christelijke partijen behoorden tot de orthodoxe vleugel van 

de  protestants‐christelijke  zuil.  Het  betreft  de  Staatkundig  Gereformeerde  Partij  (SGP),  het 

Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en de Reformatorische Politieke Federatie (RPF).59 De GPV 

en RPF zijn in 2001 opgegaan in de ChristenUnie. Dit ‘onafgeronde’ proces van ontzuiling bracht 

begin jaren 90 de toenmalig D66 voorman Hans van Mierlo ertoe, om het Nederlandse politieke 

bestel  te  vergelijken met een  ruïne  van een Griekse  tempel,  zoals men deze  in werkelijkheid 

nooit zou kunnen aanschouwen, met een ingestort zuilenveld waarboven op mysterieuze wijze 

een  dak  zweeft  dat  op  niets  rust.  Deze  vergelijking met  een  Griekse  ruïne  doet  nog  steeds 

opgeld.  

 

Arend  Lijphart demarceert  in  zijn boek, Verzuiling, pacificatie  en  kentering  in de Nederlandse 

politiek uit 1967 een tweetal periodes. Als eerste beschrijft hij de periode van 1878 tot 1917 als 

de  periode  van  de  politieke  kentering,  een  periode  van  politieke  spanningen.  Als  tweede 

beschrijft hij de periode van 1917 tot 1967 als de tijd van de pacificatiepolitiek, waar spanningen 

zoveel mogelijk aan de top van de zuilen werden geneutraliseerd. Deze indeling is aan te vullen 

met de door Van Rooden beschreven periode van de ontzuiling, waarbij de periode van na 1967 

kan worden opgevat als de periode waarin de zuilen grotendeels werden afgebroken60. Er zijn 

enkele politieke hoogtepunten van de ontzuiling aan te wijzen. Allereerst was daar in 1980 het 

samengaan van de confessionele partijen in het CDA. Ten tweede was er de samenwerking van 

de sociaaldemocratische PvdA en de liberale VVD gedurende de twee paarse kabinetten (1994‐

2002).  Dit  waren  samenwerkingsverbanden  die  voorheen  als  politiek  ondenkbaar  werden 

beschouwd. Er is zeker iets voor te zeggen, dat het conflict rondom de rechten van de arbeider, 

dat  in  wezen  het  conflict  tussen  arbeid  en  kapitaal  weerspiegelde,  pas  werkelijk  werd 

 
59 Ibidem. pp.35‐36 
60 Rooden, van. P. – Long‐term Religious developments in the Netherlands, 1750‐2000. pp.1‐2 
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‘gepacificeerd’ gedurende de paarse kabinetten. De politicologen Paul Pennings en Hans Keman 

onderscheiden  in  het  verlengde  van  Lijphart  na  1967  een  drietal  verschillende  periodes.  De 

eerste  periode  van  1967‐1977  kan worden  beschreven  als  een  conflictueuze  tijd, waarin  de 

ongeschreven regel om politiek gevoelige onderwerpen te neutraliseren werd doorbroken door 

een politiek van polarisatie vanuit  linkse partijen.  In de tweede periode van 1977‐2001 volgde 

een  gedeeltelijke  restauratie  van  de  pacificatiepolitiek.  Een  derde  en  laatste  periode  is 

aangebroken  na  2001. Hier  staat  vooral  de  opkomst  van  Pim  Fortuyn  en  zijn  partij  Lijst  Pim 

Fortuyn  (LPF), en andere  rechtse politieke partijen,  zoals de Partij Voor de Vrijheid  (PVV) van 

Geert Wilders, centraal. Volgens Pennings en Keman is in deze laatste periode een vergelijkbare 

polarisatie waar te nemen als  in de periode van 1968‐1977. Alleen komt de polarisatie nu van 

rechts.  Deze  partijen  polariseren  op  onderwerpen  als  migratie,  etnische  en  religieuze 

minderheden  en  Europese  integratie.61  Het  lijkt  erop  dat,  sinds  de  terreuraanslagen  van  11 

september, de opkomst van Pim Fortuyn en de deelname van de ChristenUnie aan het vierde 

kabinet Balkenende er wellicht een nieuwe periode  in de Nederlandse politiek  is aangebroken. 

Dit  is  dan  een  periode waarbij  het  dominante  sociaaleconomische  discours  ten  tijde  van  de 

verzuiling  en  ontzuiling  is  ingeruild  tegen  een  sociaal‐cultureel  discours.  Deze  wending 

impliceert ook dat persoonlijke ethiek en religie  in het publieke domein een prominentere rol 

zal spelen. De auteurs van het rapport Godsdienstige veranderingen  in Nederland wijzen op de 

opleving van religie  in publieke discussies rondom thema’s als Europese  identiteit,  inburgering, 

burgerschap en naar aanleiding van radicaliseringtendensen in de islam.62 Het is maar de vraag 

of deze ‘opleving’ te herkennen is in de politieke debatten.  

2.2.3   Spelregels van de politiek 

Het  verzuilde  Nederland  ontstond  in  een  periode  waarin  grote  politieke  tegenstellingen  en 

spanningen bestonden tussen modernistische en confessionele krachten. Na de pacificatie van 

1917  veranderde  de  politiek.  Omdat  het  land  werd  blootgesteld  aan  hevige 

middelpuntvliegende krachten, werd het door de politieke elites prudent geacht om aan de top 

deze  spanningen  te  neutraliseren,  ofwel  te  pacificeren.  Lijphart  beschreef  een  zevental 

ongeschreven spelregels die vormgaven aan de Nederlandse politiek. Deze spelregels waren er 

 
61 Penning, P. Keman, H. – The Changing Landscape of Dutch Politics Since the 1970s.  p.173 
62 Becker, J. Hart, de. J.‐ Godsdienstige veranderingen in Nederland, verschuivingen in de binding met de kerken en de 
christelijke traditie. p.103 
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vooral  op  gericht  om  het  ‘spel’  van  de  pacificatiepolitiek  te  laten  slagen.  Het  waren  geen 

formeel  vastgelegde  regels,  maar  ze  konden  volgens  Lijphart  worden  afgeleid  uit  politieke 

spanningen en crisis.63  Deze regels waren bedoeld om de politieke onderhandelingen zo soepel 

mogelijk te laten verlopen en bovenal om de spanningen zo min mogelijk in politieke botsingen 

tussen  de  zuilen  te  laten  ontaarden64.  Een  zevental  spelregels  zijn  er  te  onderscheiden. 

Allereerst werd de politiek als een uitermate belangrijke en serieuze zaak beschouwd, “het was 

geen  spel, maar  een  ernstige  zaak”. Dit  resulteerde  in  een uitermate  zakelijke politiek65.  Ten 

tweede  was  er  sprake  van  een  zekere  pragmatische  verdraagzaamheid  ten  opzichte  van 

levensbeschouwelijke  verschillen. Men was  het  er  over  eens,  dat men  het  oneens was  over 

levensbeschouwelijke zaken. Deze  ‘agreement to disagree’ regel was alleen geschikt voor niet‐

spoedeisende  onderwerpen.  Een  zuivere  toepassing  ervan  in  crisistijd  zou  immers  leiden  tot 

verstarring.66 Ten derde regeerden de elites. De  leiders van de zuilen behandelden belangrijke 

kwesties in alle rust en op afstand van het volk tijdens topconferenties.67 De vierde regel was die 

van de   evenredigheid. Het was van groot belang dat de beperkte  financiële middelen van de 

overheid, gelijkmatig werden verdeeld over de verschillende zuilen. De grondslag van deze regel 

was  reeds  gelegd  tijdens  de  Pacificatie  van  1917. Hierbij werd  bijvoorbeeld  op  basis  van  de 

ledenaantallen  van  de  publieke  omroepen  de  zendtijd  en  subsidie  verdeeld.  Verder werden 

burgemeesters en commissarissen van de koningin ruwweg naar evenredigheid verdeeld.68 Ten 

vijfde werden gevoelige kwesties gedepolitiseerd. Er werden alternatieve manieren gevonden 

om vraagstukken te neutraliseren en om compromissen tegenover de achterban in de zuilen te 

verdedigen,  bijvoorbeeld  door  middel  van  ingewikkelde  economische  argumenten  en  te 

goochelen  met  economische  cijfers.  Als  zesde  regel  beschrijft  Lijphart  dat  de  politiek  een 

bepaalde  mate  van  geheimhouding  nastreefde.  Om  openlijk  met  elkaar  te  kunnen 

onderhandelen was  het  noodzakelijk  dat  het  publiek  niet  steeds  op  de  vingers  keek  van  de 

politici. Hierdoor ging men op een terughoudende wijze om met politieke kwesties en werden 

conflicten  zelden  publiekelijk  tegen  elkaar  uitgespeeld,  maar  werd  er  bijvoorbeeld  een 

 
63 Lijphart, A. – Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek. p.116 
64 Ibidem. p.130 
65 Ibidem. p.117 
66 Ibidem. pp.117‐119 
67 Ibidem. pp.119‐120 
68 Ibidem. pp.121‐122 
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commissie van wijzen ingesteld.69 De laatste en zevende regel hangt nauw samen met de eerste 

regel. Zo was het van belang om het regeren van het land zakelijk op te nemen. Dit impliceerde 

dat  de  ‘regering  regeert’  en  dat  de  politieke  partijen  in  de  Staten Generaal  de  regering  het 

regeren  niet  onmogelijk maakten.  Zo mocht  de  kritiek  nooit  te  ver  gaan.70  Als men  naar  de 

periode van de pacificatiepolitiek kijkt, kan men wellicht denken dat er een gebrek aan politiek 

gevoelige geschilpunten en spanningen was. Lijphart stelt dat het omgekeerde eerder het geval 

was: “potentiële strijdpunten en middelpuntvliegende krachten waren alomtegenwoordig, maar 

werden  door  de  elites  zorgvuldig  in  toom  gehouden.  De  Nederlandse  politiek was  zo weinig 

opwindend, niet omdat dit haar natuurlijke neiging was, maar omdat de elites er opzettelijk voor 

zorgden, dat de emoties binnen de perken bleven.” 71  

2.2.4   These II 

Op  basis  van  het  einde  van  de  pacificatiepolitiek  kan men  verwachten  dat  de  ruimte  in  het 

parlement  voor  religieuze  en  levensethische  argumenten  toenam.  Dit  leidt  tot  de  volgende 

these: 

 

 Op basis  van de door Arend  Lijphart beschreven einde  van de pacificatiepolitiek  rond 

1967,  kan  in  de  specifieke Nederlandse  context worden  verwacht  dat  er  na  1967  juist meer 

gebruik wordt gemaakt van levensethische en religieuze argumentatie.  

 

De  verwachting  van  dit  onderzoek  is  dat  één  van  de  beschreven  theses  nadrukkelijker  te 

herkennen is in de te bestuderen politieke debatten. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden 

is het zaak om structuren, patronen en processen binnen de Tweede Kamerdebatten bloot  te 

leggen. Een systematische analyse van de geselecteerde debatten volgt in hoofdstuk 3 en wordt 

besloten met een discussie in hoofdstuk 4.  

 

 
69 Ibidem. pp.124‐127 
70 Ibidem. p.127 
71 Ibidem. p.130 
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3.   Politieke debatten onttoverd!? 
Omstreeks  1900  stonden  de  Christelijk  partijen  op  het  punt  om  de  politieke macht  over  te 

nemen  van  de  liberalen  en  conservatieven,  die  de  politiek  in  de  negentiende  eeuw  hadden 

gedomineerd. Het  betrof  de  Rooms‐katholieke  Partij  (RKP,  later  Katholieke  Volkspartij  (KVP)) 

van Herman  Schaepman  (1844‐1903), de Antirevolutionaire Partij  (ARP)  van Abraham Kuyper 

(1837‐1920) en de Christelijk Historische Unie (CHU) van Alexander De Savornin Lohman (1837‐

1924).72  Tot  de  pacificatie  van  1917  domineerde  nadrukkelijk  de  antithese  tussen  de 

confessionele  partijen  en  de  partijen  op  seculiere  grondslag  de  Nederlandse  politiek.  De 

confessionele  partijen  waren  verenigd  rondom  de  principiële  opvatting  dat  politieke 

soevereiniteit afkomstig was van God en de seculiere partijen rondom de overtuiging dat deze 

afkomstig is van het volk. In 1911 was Theodorus Heemskerk (1852‐1932) premier van een der 

meest Christelijke kabinetten die Nederland ooit heeft gekend en regeerde van 1909‐1913. Het 

kabinet  Heemskerk  bestond  voor  het  merendeel  uit  rooms‐katholieken  en  leden  van  de 

Antirevolutionaire Partij (ARP) van Abraham Kuyper. Door omstandigheden deed het bijzondere 

feit zich voor dat er twee broers  in het zelfde kabinet zitting namen. Het betrof de katholieke 

broers Regout. Louis Regout (1861‐1915) was minister van Waterstaat en Robert  Regout (1863‐

1913) was minister van Justitie. Eén van de belangrijkste daden van Robert Regout als minister 

van Justitie was het tot stand brengen van de zogenaamde zedelijkheidswet van 1911. Deze wet 

had als doel de zedeloosheid te bestrijden en de speelzucht te beteugelen. Het ontwerp kan als 

een  reactie worden gezien op de  liberale  terughoudendheid van  staatsbemoeienis gedurende 

de  negentiende  eeuw.  De  christelijke  partijen,  die  na  1900  het  gezicht  van  de  Nederlandse 

politiek bepaalden, hadden nadrukkelijk strengere opvattingen over zedelijkheid en een grotere 

aandacht  voor  de  ‘reinheid  der  zeden’.  Belangrijk  was  dat  de  christelijke  partijen  minder 

onderscheid maakten tussen recht en moraal. De christelijke moraal diende in hun opvatting ten 

grondslag te  liggen aan het recht en de politiek diende zich te  laten  leiden door Gods Woord. 

Het  ontwerp  was  reeds  door  zijn  voorgangers  opgesteld, maar  vond  in  Regout  een  warme 

voorstander  van  het  wetsvoorstel.  73  Deze  wet  bracht  een  groot  aantal  zaken  onder  het 

Wetboek van Strafrecht, waaronder pornografie  (art. 240), het verspreiden en adverteren van 

contraceptiva (art. 240 bis), prostitutie (art. 250 bis), bordelen, souteneurschap (art. 432 lid 3º), 

homoseksuele  handelingen  (art.  248‐bis)  en  er  vond  ook  een  aanscherping  van  de 
 

72 Bruijn, de J. – Geschiedenis van abortus in Nederland. p.68 
73 Ibidem. p.68 
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abortuswetgeving  (art. 251‐bis) plaats.74   Deze wetgeving was een belangrijk markeerpunt van 

de politieke hegemonie van de confessionele partijen na 1900. Ondanks een  lichte stijging van 

buitenkerkelijken,  van  17%  in  1947  tot  18,3%  in  1960,  bleven  gedurende  de  periode  van  de 

wederopbouw  de  opvattingen  over  zedelijkheid  en  moraal  in  wezen  ongewijzigd.  De 

zedelijkheidsbepalingen  die  onder  Regout  tot  stand  kwamen  behielden  onverminderd  hun 

kracht.75  Pas  in  de  loop  van  de  jaren  60  zouden  de met  een  ‘taboesfeer’  omgeven  illegale 

praktijken  in de maatschappij bespreekbaar worden en stuk voor stuk op de politieke agenda 

belanden. Nederland was tot aan de jaren 60 een uitermate traditioneel en conformistisch land. 

Welhaast  uit  het  niets  veranderde Nederland  in  de  jaren  zestig  en  zeventig  van  een  van  de 

meest godsdienstige landen tot het meest geseculariseerde en anti‐tradionele land in Europa. In 

geen  enkel  land  werden  de  normen  en  waarden  van  een  voorbije  eeuw  met  zoveel  ijver 

afgeworpen en uit de taboesfeer gehaald. De rechtsfilosoof Andreas Kinneging spreekt over een 

‘nieuw moreel paradigma’ en dat in de revolutionaire periode van jaren 60 en 70 dat het ‘oude 

morele paradigma’  verving. Het oude paradigma, dat  stoelde op het  klassieke  en Christelijke 

denken, werd bestreden door een modern wereldbeeld, het nieuwe paradigma, dat teruggaat 

op ideeën uit de Verlichting en Romantiek.76 Vanaf de jaren 60 ziet men dan ook een constante 

ontmanteling  van  de  nadrukkelijk  christelijke  inkleuring  van  het  recht.  De  historicus  James 

Kennedy  stelt  dat  door  een  veelheid  aan  ontwikkelingen  zoals  internationalisering, 

welvaartsstijging  en  opkomst  van  de  verzorgingsstaat  de  eens  zo  traditionele  samenleving 

plotseling in ‘een staat van flux’ bevond. De oude manier van leven kwam van alle kanten onder 

druk te staan. Zelfs mensen die hun religieuze overtuiging behielden, voelden de noodzaak om 

met de gewoontes van het verleden te breken.77 Dit creëerde een atmosfeer waarbij men zich 

radicaal  verzette  tegen  de  ‘verouderde’  en  verzuilde  samenleving.  Tegelijkertijd  werd  men 

aangemoedigd door een zelfbewuste progressieve elite, die vernieuwing over het algemeen zag 

als noodzakelijk en onvermijdelijk en daarom  snel een einde wilde maken aan alles wat werd 

gezien als traditioneel en ouderwets. Deze nieuwe elite kreeg zijn politieke vertegenwoordiging 

in  nieuwe  partijen  als Democraten  66  (D66),  de  Politieke  Partij Radikalen  (PPR),  Pacifistische 

Socialistische  Partij  (PSP)  en  de  vernieuwingsbeweging  ‘Nieuw  Links’  binnen  de  Partij  van  de 

 
74 Outshoorn, J. – Abortion in the Netherlands. p.136 
75 Bruijn, de J. – Geschiedenis van abortus in Nederland. p.149 
76 Kinneging, A.A.M. – The Ancients, the Moderns, and Morality. p.54 & p.81 
77 Kennedy, J. – Een weloverwogen dood. p.29 
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Arbeid  (PvdA).  Hierbij  dient  opgemerkt  te  worden  dat  veel  van  dergelijke  ideeën  ook  hun 

doorwerking hadden in de confessionele partijen in Nederland en dan met name de ARP en KVP. 

Volgens Kennedy was een natuurlijk onderdeel van de emancipatie het doorbreken van taboes. 

Het  ging  daarbij  vooral  om  onderwerpen  die  gerelateerd  waren  aan  seks  en  dood.  78  Deze 

omslag  is  ook  herkenbaar  in  het  feit  dat  vanaf  het  einde  van  de  jaren  60  een  veelheid  aan 

ethische onderwerpen op de politieke agenda kwamen. Onderwerpen werden bespreekbaar en 

wetgeving werd  veranderd. Het was  alsof  alles wat  daarvoor  vastzat,  ineens  vloeibaar werd. 

Vele wetswijzigingen op ethisch gebied vonden plaats aan het einde van de  jaren 60 en begin 

jaren  70.  Zo  werden  in  1967  door  de  PvdA  de  eerste  serieuze  aanzetten  gegeven  tot  de 

legalisering  van  abortus  provocatus.79  Tevens was  er  in  1968  de wijziging  van  de wet  op  de 

lijkbezorging,  die  crematie  gelijkstelde  aan  begraven.  Dit  lag  lang  zeer  gevoelig  binnen  de 

Nederlandse  samenleving. Verder werden  er hervormingen doorgevoerd  in het personen‐  en 

familierecht, waarbij  in 1971 een belangrijke wijziging van het Burgerlijk Wetboek plaatsvond 

die tot doel had de mogelijkheid tot echtscheiding te verruimen80. In de jaren 70 en 80 werden 

een  aantal  ethische  debatten  gevoerd.  Het  belangrijkste  was  het  abortusdebat.  De  breed 

gedragen  consensus  was  dat  de  oude  wetgeving  niet  meer  in  lijn  was  met  de  praktijk  en 

veranderde  maatschappelijke  normen.  Tweemaal  kwam  het  maatschappelijk  gevoelige 

onderwerp abortus provocatus aan de orde.  In 1976 waren er  twee  initiatiefvoorstellen  voor 

een nieuwe Wet Afbreking Zwangerschap, een gezamenlijk voorstel van de PvdA en VVD en een 

confessioneel voorstel. Uiteindelijk werd het voorstel van de PvdA en VVD in de Tweede Kamer 

aangenomen, maar door het tegenstemmen van de VVD in de Eerste Kamer verworpen. In 1980 

werd  het  voorstel  dat  tot  stand  kwam  binnen  een  coalitie  tussen  het  CDA  en  de  VVD 

aangenomen.  

 

Het debat uit 1976 zal in deze scriptie worden geanalyseerd. Omdat het voorstel uit 1979 van de 

CDA en VVD fractie mede voortvloeide uit een coalitieakkoord, is de verwachting dat het debat 

dat  in  september  1976  plaatsvond,  de  tegenstellingen  geprononceerder  naar  voren  brengt. 

Verder  is  er  gekozen  voor  een  kabinetsnotitie  over  kunstmatige  bevruchting  en 

draagmoederschap  uit  april  1989. Deze  notitie  van  het  kabinet  Lubbers  II  brengt  een  aantal 

 
78 Ibidem. p.15 & pp.27‐28 
79 Outshoorn, J. – Abortion in the Netherlands. p.136 
80 Kleijkamp, G.A. – The influence of the 1960s, on Developments in Family Law. p.215 
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boeiende ethische onderwerpen samen. Allereerst  is er het vraagstuk over de technologie van 

kunstmatige bevruchting. Ten tweede is er het vraagstuk over de wenselijkheid van het gebruik 

van de technologie. Ten slotte raakt de kabinetsnotitie aan ideeën over opvoeding, huwelijk en 

het ideale gezin. Onder de Paarse kabinetten van 1994 tot 2002 zijn een hele reeks aan ethische 

onderwerpen op de politieke agenda gezet. Zonder de  inbreng van de confessionele krachten 

stond op ethisch vlak de weg vrij voor een hele reeks aan liberale en seculiere hervormingen, die 

op principieel niveau tegen de confessionele partijlijn  ingingen. Men denkt alleen maar aan de 

winkelsluitingstijdenwet  uit  1995,  de  afschaffing  van  het  bordeelverbod  uit  1999,  de 

euthanasiewet  uit  1999,  de  wet  openstelling  huwelijk  voor  homoseksuelen  uit  2000  en  de 

embryowet uit 2001. Bij deze paarse debatten werd er veelal antithetisch gestemd.  81  In deze 

scriptie zal het laatste Paarse debat worden meegenomen in de analyse. Een groot deel van het 

debat zal gaan over de vraag: “Waarin ligt de menselijke waardigheid?” Het is wellicht het meest 

fundamentele ethische debat dat gedurende de Paarse kabinetten is gevoerd. Uiteindelijk wordt 

het  recente debat over embryoselectie uit 2008 meegenomen. Dit debat  is een  relatief  klein 

debat, omdat het niet een directe wetswijziging betrof. Een interessant element aan dit debat is 

dat  voor het eerst één  van de  kleine Christelijke partijen, de ChristenUnie, deelnam  aan een 

kabinet.  

3.1.   1964‐1969 ‐ Geboorteregelingsvraagstuk   

Het  is opvallend hoe weinig ethische debatten voor 1968 plaatsvonden. Eén der belangrijkste 

was het debat over het vraagstuk van de geboorteregeling in het najaar van 1964. Het leek alsof 

ineens de tijd rijp was voor een discussie over de liberalisering van de wetgeving ten aanzien van 

van  de  verschillende  zedelijkheidsbepalingen.  Het  debat  dat  over  de  geboorteregeling  ging 

eigenlijk over anticonceptie. Het geschiedde in twee delen. Allereerst werd het vraagstuk als een 

apart  agendapunt  besproken  op  11  november  1964  in  de  vaste  Kamercommissie  voor  de 

Volksgezondheid.  Later  op  15  december  1964  werd  er  nogmaals  over  gesproken  bij  de 

begrotingsbehandeling  van  Sociale  Zaken  en  Volksgezondheid,  waarbij  het  vraagstuk  bij  de 

plenaire  vergadering  zijdelings  behandeld  werd  naast  onderwerpen  als  kraamzorg, 

subsidiebeleid,  kinderhygiëne,  fluoridering  van  het  drinkwater  en  de  vraag  of  er  een  apart 

departement voor volksgezondheid moest komen. Uiteindelijk vond op 19 februari 1969 bij de 

 
81 Trappenburg, M.– Paarse Ethiek. pp.57‐60 
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begrotingsbehandeling van sociale zaken en volksgezondheid de wetswijzigingplaats plaats die 

de wetgeving omtrent  anticonceptie  liberaliseerde. De  eerste  aanzet  voor deze wetswijziging 

werd gelegd in de volksgezondheidsnota van minster Gerard Veldkamp (KVP) en staatsecretaris 

Aloysius Bartels (KVP) uit 1966. Zij gingen in de nota uit van de stelling dat de gezinsvorming een 

verantwoordelijkheid was van de ouders en dat zij de mogelijkheden moesten hebben om  tot 

een  weloverwogen  beslissing  te  komen.  De  overheid  had  hierin  een  ondersteunende  en 

subsidiërende  taak om de voorlichting  te organiseren.82 Door de politieke ontwikkelingen van 

die jaren duurde het tot 1969 voordat het wetsvoorstel van minster van justitie Ivo Samkalden 

(PvdA) uit 1966 werd bekrachtigd. Het betrof een voorstel om artikel 451ter W.v.S te schrappen 

en artikel 241bis W.v.S te wijzigen. In deze artikelen stonden de wetsbepalingen die het openlijk 

ten  toon  stellen  en  verspreiden  van  middelen  ter  voorkoming  van  zwangerschap  strafbaar 

stelden.83 Tijdens het debat  in 1969 bleek dat  alle  grote partijen het wetsontwerp  steunden. 

Ook de KVP sprak zich, ondanks het encycliek Humanae Vitae waarin de Rooms‐Katholieke Kerk 

zich  nadrukkelijk  tegen  anticonceptie  keerde,  uit  voor  de  wetswijziging.  Slechts  de  kleine 

partijen  GPV,  SGP  en  de  Boerenpartij  verzetten  zich  tegen  het  voorstel.  84  Deze  algehele 

acceptatie van anticonceptie was  in de  jaren 50 en aan het begin van de  jaren 60  zeker niet 

vanzelfsprekend. Het verzet van de kerkelijke, politieke en medische kant tegen het toepassen 

van geboortebeperkende middelen was nog altijd groot. Het was gebaseerd op de gedachte dat 

anticonceptie  en  abortus  variaties  op  hetzelfde  thema  waren.  Wel  nam  de  bestrijding  in 

hevigheid af. Allereerst erkenden  in de  loop van de  jaren 50 de socialisten en een deel van de 

protestanten  dat  de  beperking  en  regeling  van  het  kindertal  noodzakelijk  was.  Vervolgens 

maakten  het  katholieke  volksdeel  en  de  medische  stand  in  de  jaren  60  een  vergelijkbare 

ontwikkeling door.85  

 
TABEL 1: TIJDLIJN, ANTICONCEPTIEDEBAT 
Kabinetsamenstelling  Hoofdpersonen  
1963 – 1965. Kabinet – Marijnen: KVP, VVD, ARP, CHU 
1965 – 1966. Kabinet – Cals: KVP, PvdA, ARP 
1966 – 1967. Kabinet – Zijlstra: KVP, ARP 
1967 – 1971. Kabinet – De Jong:  KVP, VVD, ARP, CHU 

Staatsecretaris Volksegezondheid: dhr. Bartels (KVP) 
Tweede Kamerleden: dhr. Lamberts (PvdA), dhr. De 
Vreeze (KVP)  

Wanneer  Wat  Inhoud  Uitkomst 

                                                 
82 HTK Tweede Kamer, 1965‐1966,  volksgezondheidsnota 1966. Bijlage 8462, nr.1. pp.192‐193 
83 HTK Tweede Kamer, 1965‐1966, memorie van toelichting. Bijlage 8725, nr.3. 
84 Bruijn, de J. – Geschiedenis van abortus in Nederland. p.175 
85 Ibidem. p.170 
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11 november 
1964 

Debat vaste Kamercommissie:  
Agendapunt: geboorteregelingsvraagstuk 

Pleidooi Lamberts voor een brede 
commissie 

 

15 december 
1964 

Begrotingsbehandeling Sociale Zaken en 
Volksgezondheid. 

Instelling commissie Muntendam,    

13 september 
1966 

Volksgezondheidsnota   Aankondiging liberalisering wetgeving   

19 februari 
1969 

Begrotingsbehandeling Sociale Zaken en 
Volksgezondheid. 

Debat over de liberalisering van de 
wetgeving over anticonceptie 

Aangenomen

 

3.1.1  Het debat 

In  de  politiek  debatteerde men  voor  het  eerst  nadrukkelijk  over  het  vraagstuk  bij  de  vaste 

Kamercommissie  vergadering  van  11  november  1964.  Daarbij  ging  het  vooral  over  de 

wenselijkheid  van  de  instelling  van  een  commissie  die  een  oordeel  moest  vellen  over  het 

gevoelige  vraagstuk  van  de  geboorteregeling.  De  heer  Lamberts  (PvdA)  pleitte  in  het  eerste 

debat voor de  instelling van een brede commissie die een drietal zaken diende te bestuderen: 

“op welke wijze de voorlichting en opleiding op dit gebied zullen moeten geschieden (…) hoe de 

verkoop  van  anti‐conceptionalia moet worden  geregeld.  (…) wat  er met  onze wetten  op  dit 

gebied dient  te gebeuren. Er zijn wetten van de  rijksoverheid, die  ik eigenlijk zonder meer zou 

willen schrappen.”86 Hiermee was direct de toon gezet vanuit de niet‐confessionele hoek van het 

parlement. Aanvankelijk stelden de christelijke partijen en ook staatssecretaris Bartels zich dan 

ook terughoudend op ten opzichte van het idee van een commissie. Echter, een maand later bij 

het  Kamerdebat  over  de  begroting  van  Volksgezondheid  op  14  december  1964  toonden 

staatssecretaris Bartels  (KVP) en de Kamer  zich veel positiever. De heren  Lamberts, Suurhoff, 

Ruygers, Franssen en Vondeling (allen PvdA) hadden voor het debat van 14 december nog wel 

de moeite genomen om een motie op te stellen die de regering opriep om over te gaan tot de 

instelling  van  een  commissie.  De  commissie  diende  een  aantal  vragen  in  hun  rapport  te 

behandelen. Daarbij ging het om de vraag of: “bestaande wettelijke bepalingen terzake van de 

verkoop en verstrekking van anti‐conceptionele middelen nog overeenstemmen met de huidige 

inzichten en opvattingen  (…)  indien de  vorige  vraag ontkennend wordt beantwoord, op welke 

wijze  dan  de  wetgeving  dient  te  worden  aangepast  (…)  en  op  welke  wijze  de  verkoop  en 

verstrekking van anti‐conceptionele middelen dient te worden geregeld (…) of en zo ja, op welke 

wijze  de  voorlichting  over  huwelijk,  gezin  kindertal,  geboortenregeling  e.d.  zoals  deze  door 

                                                 
86 HTK, 1964‐1965, 14 november 1964, Vaste Kamercommissie voor de Volksgezondheid. C488 



 
 

‘Politieke debatten onttoverd!?’  ‐ 36 ‐

                                                

onderscheidene  instellingen plaats vindt, van overheidswege gesubsidieerd dient  te worden;”87 

Staatssecretaris Bartels deelde mee dat er  reeds een gespreksgroep was gevormd, die onder 

leiding  stond  van  hoogleraar  Piet  Muntendam,  die  over  het  vraagstuk  een  advies  zou 

uitbrengen88.  De discussie tijdens het debat van 15 december 1964 ging dus met name over de 

vraag of de gespreksgroep die staatsecretaris Bartels (KVP) voorstond, breed was samengesteld. 

Daarop antwoordde de  staatsecretaris als volgt:  “ik  zie  in  ieder geval een brede  commissie  in 

onze  Nederlandse  verhoudingen  als  een  commissie,  waarin  alle  levensbeschouwingen 

vertegenwoordigd  zijn en waarin dan nog verschillende personen uit die  levensbeschouwelijke 

richtingen  zullen  moeten  zitten,  waarbij  verschillende  departementen  (…) 

volksgezondheidsinstanties(...)  deskundigen  (…)  en  dan  nog  van  verschillende 

levensbeschouwelijke  richtingen...  In  onze Nederlandse  verhoudingen  zou  een  commissie met 

betrekking tot dit complexe vraagstuk niet anders denkbaar zijn, ” 89 Met deze opmerking had 

Bartels het parlement duidelijk gemaakt dat een advies van een brede commissie  lang op zich 

zou  laten  wachten.  Een  gespreksgroep,  waaraan  ad  hoc  deskundigen  konden  worden 

toegevoegd, was  volgens  Bartels  (KVP)  een  betere  oplossing. De  staatssecretaris  benadrukte 

verder dat hij niet  tegen een breed opgezette  commissie was om het  vraagstuk  te ontlopen. 

Immers,  de  gespreksgroep  kon  sneller  met  een  advies  komen  dan  een  breed  opgezette 

commissie,  iets wat hij noodzakelijk achtte. De gespreksgroep  zou  zich gaan buigen over: “de 

voorlichting  en  de  volksgezondheidsaspecten  van  een  eventuele  wijziging  of  opheffing  van 

justitiële en politionele bepalingen en de distributie van anti‐conceptionalia.”90 Dit  lag  in de  lijn 

van de motie en gaf de opstellers ervan voldoende grond om de motie te laten vallen.  

 

Ondanks  dat  er  in  de  Kamer  en  de  samenleving  een  breed  gedragen  gevoel  bestond,  dat 

verandering onvermijdbaar was, lijkt het debat nog altijd op een stereotype debat ten tijde van 

de  verzuiling.  Het  toch  als  gevoelig  beschouwde  onderwerp  werd  op  een  aantal  wijzen 

gepacificeerd. Allereerst vond het grootste gedeelte van de bespreking op nadrukkelijk verzoek 

van de premier Victor Marijnen (KVP) 91 plaats in de Vaste Kamercommissie en niet plenair.  Ten 

tweede was er het idee, geïnitieerd door de heer Lamberts (PvdA), om een advies af te wachten 

 
87 HTK, 1964‐1965, 15 december 1964, Vaststelling hoofdstuk XV (Sociale Zaken en Volksgezondheid). 765 
88 Ibidem. 775 
89 Ibidem. 775‐776 
90 Ibidem.  775 
91 HTK, 1964‐1965, 14 november 1964, Vaste Kamercommissie voor de Volksgezondheid.c487 



 
 

‘Politieke debatten onttoverd!?’  ‐ 37 ‐

                                                

van een breed opgezette commissie92, wat uiteindelijk in de vorm van een gespreksgroep werd 

overgenomen door staatsecretaris Roethof (KVP). Deze twee stappen haalden direct al de angel 

uit het debat. Het is verder belangrijk om te realiseren dat het debat voor een groot deel buiten 

de  Kamer  werd  gevoerd.  Er  was  sprake  van  een  publiek  debat  over  een  maatschappelijk 

gevoelde noodzaak. Hierbij is de invloed van het tweede Vaticaanse concilie van 1962‐1965 niet 

te onderschatten. Het  concilie had  tot doel om de Rooms Katholieke Kerk weer bij de  tijd  te 

brengen. Deze zogenaamde aggiornamento, wat letterlijk betekent het bij de dag brengen, zou 

een  katalysator  zijn  voor  de  modernisering  van  de  Kerk.  In  deze  context  moet  ook  de 

televisietoespraak van de bisschop van ’s Hertogenbosch Mgr. W.M. Bekkers op 21 maart 1963 

worden  geplaatst.  Daarin  sprak  Bekkers  over  het  huwelijk  als  een  oprechte,  liefdevolle 

persoonsverhouding  waarin  het  beleven  van  de  echtelijke  liefde  centraal  stond.  Vanuit  dat 

perspectief  diende  ook  het  krijgen  van  kinderen  te worden  bezien. Hij merkt  daarbij  op  dat 

alleen de gehuwden de vraag konden beantwoorden: “wat Gods roeping en levensopdracht voor 

hen  concreet  betekent  en  welke  de  grootte  van  hun  gezin  en  hoe  de  opeenvolging  van  de 

kinderen moeten  zijn.”  93 De gebruikelijke veroordeling van anticonceptie  liet de monseigneur 

achterwege. Hij bracht zelfs enig begrip op voor hen die er gebruik van maakten: “Terwijl we 

weten dat de periodieke onthouding  voor  velen een oplossing betekent, weten we ook dat  zij 

voor anderen onoverkomelijke bezwaren meebrengt. Wij begrijpen dat er situaties zijn, waarin 

men zich niet  in staat acht, om met alle christelijke en menselijke waarden tegelijk rekening te 

houden.”94  De  toespraak  van  Mgr.  Bekkers  was  een  karakteristiek  moment  voor  de 

veranderingen  die  in  de  samenleving  en  Kerk  speelden.  In  de  debatten werd  daar  ook  naar 

verwezen. De heer Bruggemann (PSP) wees in de commissievergadering op de veranderingen in 

de  samenleving:  “Er  is  ook  gewezen  op  de  heilige  huisjes, maar  daarover  hoeven wij  na  het 

concilie en na het geen Mgr. Bekkers  (…) voor de Nederlandse  televisie heeft gezegd, ons niet 

meer zo bezorgt te maken” 95 Dit was in de vergadering toch ook min of meer de houding van de 

andere politieke partijen. Zo  stelde de VVD bij monde van mejuffrouw Ten Broecke Hoekstra 

dat:  “de grotere openheid, die blijkbaar  in de  laatste  jaren was ontstaan  ten aanzien  van dit 

vraagstuk  voor  velen  een grote  zegen  is, doordat  er meer hulp  in gewetensnood  kan worden 

 
92 Ibidem. c487 
93 Geciteerd in: Bruijn, de J. – Geschiedenis van abortus in Nederland. pp.172‐173 
94 Ibidem. pp.172‐173 
95 HTK, 1964‐1965, 14 november 1964, Vaste Kamercommissie voor de Volksgezondheid. c488 
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geboden.”96 Verder verklaarde zij: “dat een liberaal natuurlijk de vrijheid van iedereen erkent om 

van de geboorteregeling al of geen gebruik te maken”97. De heer De Vreeze (KVP) citeerde in het 

debat  de  volgende  krantenkop  uit  een  landelijk  dagblad:  “Kardinalen  stellen  liefde  boven 

voortplanting’’  en  voegde  daaraan  toe  dat  een  dergelijke  kop  enkele  jaren  geleden  veel 

wenkbrauwfronsen  zou hebben veroorzaakt. Daarmee was volgens hem wel bewezen dat dit 

gehele vraagstuk open en volop  in Nederland  in discussie was,  inclusief  in de kring waartoe hij 

zelf  behoorde.  In  reactie  op  het  door  de  heer  Lamberts  (PvdA)  aangehaalde  punt  van  de 

wijziging van de strafwet stelde de heer De Vreeze: ”dat bepaalde gemeentelijke verordeningen 

toch wel duidelijk het stempel hebben van te komen uit een tijd, waarin over deze zaken anders 

gedacht werd dan nu.”98 Dit geeft nog maar eens aan dat ook de KVP in het reine wilde komen 

met  de  moderne  tijd.  Kortom,  de  maatschappij  veranderde  en  de  overheid  moest  daarop 

inspelen.  

 

De KVP voerde het debat in de Kamercommissievergadering van 14 november 1964 nadrukkelijk 

vanuit de vraag waar de grenzen van het overheidsgrijpen in dezen dienden te zijn. De KVP was 

tot het standpunt gekomen dat de vrijheid van het echtpaar voorop diende te staan, maar men 

waarschuwde wel dat de vrije keuze om een groot gezin te stichten weleens in het gedrang kon 

komen.  Zeker  als men  de  discussie  van  geboorteregeling  te  veel  in  het  bevolkingsvraagstuk 

trekt.  99  In  de  plenaire  begrotingbehandeling  van  Sociale  Zaken  en  Volksgezondheid  op  15 

december 1964 hield de KVP zich over het geboorteregelingsvraagstuk op de vlakte, omdat men 

daarover in de commissievergadering al genoeg had gesproken.100 Het scherpste werd er tegen 

de  legalisering  van  anticonceptuele  middelen  geageerd  door  de  heer  Van  Dis  (SGP):  “wij 

verklaren ons tegen het opheffen van het verbod (...) waardoor de zedenverwildering nog sterker 

zou toenemen dan thans reeds, vooral onder de jeugd, het geval is (…) Wij zien hierin de droevige 

gevolgen,  van  de  zogenaamde  nieuwe moraal,  waarbij  de  door  God  in  Zijn Woord  en Wet 

gestelde normen met voeten worden getreden.”101 De andere christelijke fracties zagen het toch 

allemaal wat  ‘genuanceerder’. Zo  sprak de heer Boersma  (ARP): “Men kan enerzijds verheugd 

 
96 Ibidem. c490 
97 Ibidem. C490 
98 Ibidem. c489 
99 Ibidem. c489 
100 HTK, 1964‐1965, 15 december 1964, Vaststelling hoofdstuk XV (Sociale Zaken en Volksgezondheid). 768 
101 Ibidem. 769 
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zijn over het steeds verder wegdringen van de 19de‐eeuwse taboesfeer op het stuk van de erotiek 

en de sexualiteit, om anderzijds tevens beducht te zijn, zeker ook als overheid, voor forcering van 

datgene wat geleidelijk groeit, laat staan voor het doorslaan naar een ander uiterste.” 102 Binnen 

de discussie over anticonceptie namen uiteindelijk ook de ARP, KVP en CHU de positie in dat de 

overheid zich terughoudend diende op te stellen en dat de keuze voor het al dan niet gebruiken 

van anticonceptie bij het echtpaar lag. “Van elke dwang moet men afkerig zijn en men moet zich 

hoeden voor een  ingreep  in de  interne sfeer van het gezin”, sprak de CHU’er van Gelder. Enige 

felheid werd  in  het  debat  gebracht  door  de  heer  Bruggeman  van  de  PSP  die  de  christelijke 

partijen wees  op  hun  veranderde  positie  en  opmerkte  dat:  “De Vreeze  en Boersma  nu  al  zo 

verschrikkelijk bang zijn, dat die vrijheid  (de vrijheid om voor kinderen  te kiezen,  JH)  in gevaar 

komt, dat een te grote invloed op de echtparen zal worden uitgeoefend dat zij hun gezinnen ook 

kunnen  beperken.  Ik meende,  dat  wij  tientallen  jaren  eeuwen misschien  wel,  achter  de  rug 

hebben, dat in hun kringen deze vrijheid van de echtparen van de andere kant werd aangetast. 

Als nu  in een  snelle evolutie  (waarover  ik blij ben) andere opvattingen  zich baanbreken, moet 

men  er  niet  te  gauw  bang  voor  zijn,  dat  de  vrijheid  van  echtparen  van  deze  kant  wordt 

bedreigd”103  

 

Uiteindelijk was het belangrijkste twistpunt binnen het debat, als men al over twistpunten kan 

spreken, de inrichting van de commissie. Geheel volgens de spelregels van de pacificatiepolitiek 

werd  het  belangrijk  geacht  dat  er  een  brede  commissie  kwam  die  alle  levensbeschouwelijke 

schakeringen  vertegenwoordigde.  De  vraag  was  in  dezen  of  dit  een  gespreksgroep  moest 

worden of een grote mammoetcommissie. Uiteindelijk trok de heer Lambert (PvdA) de motie in 

en  schaarde  men  zich  achter  de  commissie  Muntendam  die  Staatsecretaris  Bartels  (KVP) 

voorstelde. Niet lang daarna, in april 1965, werden reeds de eerste aanzetten gedaan door het 

Kabinet‐Cals  (1965‐1966)  om  strafbepalingen  met  betrekking  tot  anticonceptiva  te  herzien. 

Sinds de dagen van Regout was er veel veranderd! Het wetsontwerp werd in beide Kamers met 

een ruime meerderheid aangenomen en vastgesteld op 19 augustus 1969. Volgens de historicus 

Jan de Bruijn was de afschaffing van beperkende bepalingen ten aanzien van anticonceptie een 

bevestiging  van  de  doorbraak,  die  zich  op  het  gebied  van  de  moraal  in  Nederland  had 

 
102 Ibidem. 770 
103 HTK, 1964‐1965, 772 
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voltrokken.  Een  volledige  draai  had  er  plaatsgevonden  in  de  houding  ten  opzichte  van 

anticonceptiva.104  Bij  de  begrotingsbehandeling  van  Sociale  Zaken  en  Volksgezondheid  op  19 

februari 1969 kwam deze veranderde houding duidelijk naar voren. Zo sprak de openingszin van 

mejuffrouw van Leeuwen (ARP), voorkomen is beter dan genezen”105, boekdelen. Anticonceptie 

werd niet langer gezien als de eerste stap naar abortus, maar als een middel ter voorkoming van 

het grotere kwaad van abortus. Een  ruimere  toepassing van anticonceptie, als onderdeel van 

een  nieuwe  seksuele moraal,  schiep  een  klimaat waarin  abortus  ook  uit  de  taboesfeer werd 

gehaald106. Op dit  verband wees ook de heer  Jongeling  (GPV). Hij wees niet het  gebruik  van 

anticonceptie af, maar keurde af dat de overheid deze gratis zou gaan verstrekken. Een dergelijk 

beleid  vond  hij  discriminerend  naar  Rooms‐katholieken  die  de  paus  nog  volgden. Wat  nog 

belangrijker was, was het  feit dat  Jongeling als een  van de weinigen de  relatie  legde met de 

veranderende moraal  en wat  er  zou  gaan  komen:  “dat  (…)  bepaalde  hedonistische  redenen 

vandaag een rol spelen in het afwijzen van deze dingen (het grootbrengen van een talrijk gezin, 

JH) (…) Ik meen dat een zekere hedonistische sfeer bevorderlijk is voor de neiging om de abortus 

provocatus maar op grote schaal toe te passen, ertoe over gaan en het niet strafbaar te stellen. 

(…) Ik meen dat, wanneer het klimaat, de sfeer in deze dingen meer in overeenstemming zou zijn 

met datgene, wat de Heilige Schrift ons leert over het voorbrengen van kinderen, de problemen 

geringer zouden zijn.” 107  

3.1.2  Analyse 

Het debat over het ‘geboorteregelingsvraagstuk’ is aan te duiden als een stereotype debat voor 

de periode van de pacificatie. Allereerst was men over het algemeen uiterst beleefd en inlevend 

naar  de  ander.  Ten  tweede  werd  het  politiek  gevoelige  vraagstuk  gepacificeerd  door  het 

instellen van de commissie of zoals staatssecretaris Bartels (PvdA) het eufemistisch verwoordde: 

‘een gespreksgroep’. De uitkomst daarvan was door de vraagstelling al enigszins ingekleurd, een 

verdergaande liberalisering was het doel. Dit was ook de inzet van de heer Lamberts (PvdA). Na 

het slotwoord van de heer Lamberts, waarin hij de staatsecretaris hartelijke bedankte, wees de 

heer De Vreeze (KVP) op de ommezwaai die zijn partij had gemaakt: “Wie had kunnen denken, 

dat u dat nog eens namens ons allen zoudt kunnen zeggen!” Tegen het einde van de  jaren 60 

 
104 Bruijn, de J. – Geschiedenis van abortus in Nederland. p.175 
105 HTK, 1968‐1969, 19 februari 1969, Vaststelling hoofdstuk XV (Sociale Zaken en Volksgezondheid). 1764 
106 Bruijn, de J. – Geschiedenis van abortus in Nederland. p.175 
107 HTK, 1968‐1969, 19 februari 1969, Vaststelling hoofdstuk XV (Sociale Zaken en Volksgezondheid). 1767 
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tekent  zich  een  duidelijke  ommekeer  in moraal  af. Deze  grote maatschappelijke  verandering 

uitte  zich ondermeer  in het op de agenda komen van een veelheid aan wetsvoorstellen over 

medisch‐ethische  vraagstukken.  Al  deze  voorstellen  hadden  een  liberalisering  tot  doel.  De 

inkleuring  van  het  recht  verschoof  langzaam  van  nadrukkelijk  levensethische  met  een 

christelijke  inkleuring  naar  een  regelethische  met  een  liberale  inkleuring.  Persoonlijke 

keuzevrijheid komt centraal  te  staan. De grote confessionele partijen namen  in dit debat een 

groot  deel  van  de  nieuwe moraal  over.  Er  kan  gerust worden  gesproken  dat  er  een  sterke 

neiging was om ethische standpunten bij de tijd te brengen. De kleine christelijke partijen waren 

in  dezen  kritisch, maar  niet  volstrekt  gekant  tegen  het  gebruik  van  anticonceptie. Men was 

eerder  bevreesd  voor  de  zedenverwildering  en  de  eventuele  consequenties  voor  andere 

wetgeving en dan in het bijzonder de abortuswetgeving.  

3.2.  1976 – Wet afbreking zwangerschap      

Na het anticonceptiedebat, kwam ook de maatschappelijke en politieke discussie over abortus 

aan  het  einde  van  de  jaren  60  op  gang.  Bij  de  meeste  politieke  partijen,  met  name  de 

confessionele,  stond  de  bestaande  wetgeving  uit  1911  niet  direct  ter  discussie.  In  de 

zedelijkheidswet  van  Regout was  abortus  nog  altijd  strafbaar,  behalve  als  het  leven  van  de 

moeder  in  gevaar  was.  Dan  was  er  sprake  van  ‘leven  tegenover  leven’  en  werd  abortus 

toelaatbaar geacht. Voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van 1967 hadden  slechts 

een drietal partijen, PSP, PvdA, D66, een paragraaf over abortus in hun programma. De PSP eiste 

dat de bestaande gronden voor  legale abortus zouden worden uitgebreid, de PvdA stelde vast 

dat  de  kwestie  grondig  moest  worden  bestudeerd  en  D66  pleitte  voor  een  verantwoorde 

meningsvorming.  Tot  ongeveer  1970  droeg  de  discussie  een  overwegend  apolitiek, medisch‐

ethisch  karakter. Door  veranderingen  in medische  kring, werd de handhaving  van de wet uit 

1911 praktisch onmogelijk. Omstreeks 1970 kwam de discussie in een stroomversnelling terecht. 

Er  was  in  zekere  zin  een  juridisch  vacuüm  ontstaan.  Door  het  krachteloos  worden  van  de 

bestaande abortuswetgeving ontwikkelde  zich met de oprichting van de abortusklinieken een 

situatie van feitelijke abortusvrijheid. De problematiek werd vooral door de seculiere partijen op 

de agenda geplaatst. Allereerst constateerde in 1967 mevrouw Singer‐Dekker (PvdA), geheel in 

de  geest  van  het  verkiezingsprogramma  van  de  PvdA,  dat  de  huidige  wetgeving  niet 

bevredigend  functioneerde.  Enkele  jaren  later  in  1969  hield mevrouw  Veder‐Smit  (VVD)  een 



 
 

‘Politieke debatten onttoverd!?’  ‐ 42 ‐

                                                

vergelijkbaar betoog, maar  zij waarschuwde  tegelijkertijd ook voor overhaaste beslissingen.108 

Daarnaast  waren  enkele  maatschappelijke  ontwikkelingen  gaande,  waarvan  de  seksuele 

revolutie,  de  opkomst  van  het  feminisme  en  de  vrouwenbeweging  in  dezen  de  belangrijkste 

waren. Met name de oprichting van de Dolle Mina  (1970),  ‘Wij Vrouwen Eisen’  (1974) en van 

verschillende vrouwenorganisaties binnen politieke partijen, droegen  in de  jaren 70 bij  tot de 

politisering van de abortusdiscussie en  speelden een grote  rol  in het  legaliseren van abortus. 

Met  de  slogan  ‘baas  in  eigen  buik’  verdedigde men  het  recht  op  abortus, met  name  ook  in 

relatie  tot  de  algehele  ontplooiingskansen  van  de  vrouw  en  als  een  bijdrage  tot  haar 

emancipatie.109  Deze  beweging  zou  in  het  bijzonder  een  grote  invloed  hebben  op  het 

abortusstandpunt van de PvdA. Hierdoor raakte de PvdA in 1970 in conflict met het overwegend 

confessionele  Kabinet‐De  Jong  (1967‐1971),  dat  weinig  voor  een  wetswijziging  voelde.  Het 

Kabinet‐De  Jong had  reeds een commissie geïnstalleerd, die over een eventuele wetswijziging 

een  advies  zou  uitbrengen. Deze  commissie  Kloosterman,  vernoemd  naar  de  voorzitter, was 

geheel  in de Nederlandse  traditie breed  samengesteld en bestond voor de helft uit vrouwen. 

Het afwachten van een advies van een commissie en de samenstelling ervan was dan ook geheel 

in de lijn van de spelregels van de pacificatiepolitiek, zoals Lijphart die beschreef110. Echter, het 

einde van de pacificatiepolitiek was ook  te ontdekken. Zo  sprak de heer Lamberts  (PvdA) van 

een  ‘vertragingscommissie’  en  een  passieve  houding  van  het  kabinet.  De  oplossing  van  het 

abortus probleem  kon  geen  verder uitstel  lijden,  alleen  van een  legalisering  kon heil worden 

verwacht. Daarom stelde Lamberts (PvdA) de zaken op scherp door een ultimatum te stellen. Hij 

verwachtte van de staatsecretaris binnen drie maanden een wetsvoorstel of hij zou zelf met een 

wetsontwerp  ter  legalisering  van  abortus  komen.  Een  stap  waarmee  hij  nadrukkelijk  de 

ingestelde commissie buitenspel zou zetten. Deze  termijn verstreek zonder dat er  iets van de 

kant  van het  kabinet  gebeurde. Dus dienden op 25  juni 1970 de heren  Lamberts en Roefhof 

(beiden  PvdA)  een  voorstel  in  ‘ter wijziging  van  de  strafbepalingen  zwangerschapsverstoring’ 

(10719).  111  Een  viertal  zaken  stonden  daarin  centraal:  “terugdringen  van  het  aantal  illegale 

abortussen(…) waarborgen van de volksgezondheid waar medische ingrepen worden verricht (…) 

het opheffen van de rechtsonzekerheid (..) het scheppen van grotere ruimte voor de beleving van 

 
108 Bruijn, de J. – Geschiedenis van abortus in Nederland. p.191 
109 Ibidem. pp.185‐200 
110 Lijphart, A. ‐ Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek.  
111 Bruijn, de J. – Geschiedenis van abortus in Nederland. p.197 



 
 

‘Politieke debatten onttoverd!?’  ‐ 43 ‐

                                                

de persoonlijke verantwoordelijkheid van de vrouw en arts door het wegnemen van wettelijke 

belemmeringen die in brede kring als ongerechtvaardigd worden gevoeld.”112  

 

Het wetsontwerp Lamberts, Roethof  (10719) uit 1970 was niet de doorbraak naar een vrijere 

abortus. Door de gevoeligheid van het onderwerp en de Tweede Kamerverkiezingen van 1971 

liep de behandeling van het ontwerp vertraging op. Wel was het duidelijk dat die jaren vooral de 

voorstanders  van  liberalisering  de  toon  in  het  debat  hadden  gezet.  Toen  er  eenmaal  een 

wetsvoorstel op tafel lag en de abortusklinieken waren opgericht, kwam er een tegenreactie op 

gang vanuit de kerken en de confessionele partijen. Men realiseerde zich dat met de wildgroei 

aan abortusklinieken een wetswijziging onvermijdelijk was geworden. Ook de noodzaak van een 

zekere  verruiming  van  de  abortuspraktijk  werd  onderkend.  Echter,  men  wenste  niet  een 

volledige  legalisering  zoals  naar  voren  kwam  in  het wetsontwerp  Lamberts,  Roethof.  Bij  een 

nieuwe wet diende de bescherming van het ongeboren leven centraal te staan en niet het idee 

van zelfbeschikking van de vrouw zoals dat tot uiting kwam in het ontwerp Lambert, Roethof.113 

Bij de Kamerverkiezingen van 1971 was abortus een belangrijk verkiezingsthema geworden. De 

politiek was daarbij  in drieën verdeeld. De progressieve partijen (PvdA, D66, CPN, PSP en PPR) 

waren voor legalisering van abortus met daarbij de nadruk op het beslissingsrecht van de vrouw. 

De VVD had een vergelijkbaar standpunt, maar vond het vooral een gewetenskwestie waar de 

overheid zich buiten diende  te houden. Vanuit de confessionele hoek  (KVP, ARP en CHU) was 

men voor beperkte  legalisering, maar dan alleen als de  lichamelijke of geestelijke gezondheid 

van de vrouw gevaar  liep. Klein rechts, Boerenpartij, SGP, GPV, bleven abortus onder bijna alle 

omstandigheden  afwijzen.114  Na  de  verkiezingen  kwam  het  Kabinet‐Biesheuvel  tot  stand, 

bestaande uit KVP, ARP, CHU, VVD en DS’70. Het regeerakkoord van het Kabinet‐Biesheuvel uit 

1971 had een  abortusparagraaf, dat  sterk was  gekleurd door de  confessionele partijen. Deze 

paragraaf  leidde  uiteindelijk  tot  het wetsontwerp  dat  tot  stand  kwam  onder  de  toenmalige 

minister van  Justitie Dries van Agt  (KVP) en de minster van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

Louis  Stuyt  (KVP).  115  Het  definitieve  wetsontwerp  Stuyt,  Van  Agt  (11890)  stelde  “dat  het 

 
112 HTK, 1969‐1970, 25 juni 1970, memorie van toelichting, (Voorstel van wet van de heren Lamberts en Roethof tot 
het wijzigen van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafvordering) Bijlage 10719 nr.3.  
 
113 Bruijn, de J. – Geschiedenis van abortus in Nederland. p.204 
114 Ibidem. p.206 
115 Ibidem. p.207 
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menselijke leven tot de gewichtigste rechtsgoederen behoort. Het moet dan ook als zodanig door 

het  recht  beschermd  worden,  ook  wanneer  er  sprake  is  van  leven  in  ontwikkeling.  ”116  Het 

wetsvoorstel,  dat  in  juni  1972  werd  ingediend,  ging  verder  uit  van  een  toenemende 

beschermwaardigheid vanaf de innesteling en er was geen sprake van volledige zelfbeschikking 

van de vrouw: “De beslissing over de afbreking van de ongeborene komt naar het oordeel van de 

ondergetekende in elk geval niet toe aan de vrouw alleen” 117. In dit wetsvoorstel bleef abortus 

strafbaar,  tenzij voortzetting van de zwangerschap voor het  lichamelijke en geestelijke welzijn 

van de vrouw een ernstige bedreiging vormde. In juli 1972 viel het Kabinet Biesheuvel, waardoor 

het wetsontwerp Stuyt, Van Agt (11890) niet meer werd behandeld door de Tweede Kamer. Na 

de verkiezingen in november 1972, waarbij de grote nederlaag van de confessionele partijen het 

opvallendst was, volgde een  lange  formatieperiode. Uiteindelijk kwam het eerste Kabinet‐Den 

Uyl tot stand, bestaande uit PvdA, D66 en PPR met de gedoogsteun van de KVP en ARP die in ruil 

daarvoor  enkele  kabinetsleden  mochten  leveren.  Dit  Kabinet  was  sterk  verdeeld  over  het 

abortusvraagstuk, wat ondermeer tot uiting kwam in het optreden van minister van Justitie Van 

Agt  (KVP).  Zo  probeerde  hij  tot  tweemaal  toe  de  abortuskliniek  Bloemenhove  in  Arnhem  te 

sluiten. Dit  leidde tot felle debatten. Hopeloos verdeelt,  liet de regering het  initiatief voor een 

nieuwe abortuswetgeving over aan het parlement.118 Dit leidde tot een tweetal wetsontwerpen 

die  in 1976  in het parlement werden besproken. Het voorstel Geurtsen, Lamberts, Roethof en 

Veder‐Smit (13909) was een  initiatief van de VVD en PvdA. Het voorstel Gardeniers‐Berendsen 

en Van Leeuwen  (13253) was een  initiatief van de confessionele partijen ARP en KVP. Na een 

zeer uitgebreide bespreking van deze voorstellen, werd het voorstel 13909 aangenomen  in de 

Tweede Kamer, maar later door de VVD fractie in de Eerste Kamer verworpen. Uiteindelijk werd 

in  1979  het  abortusvraagstuk  per  regeerakkoord  geregeld met  het wetsontwerp Ginjaar, De 

Ruiter (15475). De kern van het ontwerp was de rechtsbescherming van het ongeboren leven en 

de  hulpverlening  aan  de  vrouw  die  in  een  noodsituatie  verkeerde.  De  beslissing  kwam 

uiteindelijk  te  liggen bij de vrouw en de dokter, waarbij er  in de wet niet sprake was van een 

nadere  invulling van het begrip  ‘noodsituatie’. Het belangrijkste politieke element rondom het 

wetsontwerp was, dat de christendemocraten in het parlement moesten worden overtuigd dat 

 
116 HTK, 1971‐1972, 23  juni 1972, memorie  van  toelichting,  (Nieuwe  regelen met betrekking  tot het afbreken van 
zwangerschap (Wet afbreking zwangerschap)). Bijlage 11890 nr.3 
117 Ibidem.  
118 Outshoorn, J. – Abortion in the Netherlands. pp.140‐141 
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de nieuwe praktijk niet een  situatie van abortus op aanvraag  zou  creëren.  In december 1980 

werd de wet met kleine aanpassingen door een nipte meerderheid aangenomen  in de Tweede 

Kamer. De Eerste Kamer nam enkele maanden later de wet in april 1981 aan.119  

 

TABEL  2: TIJDLIJN, ABORTUSWETGEVING 
Kabinetsamenstelling  Hoofdpersonen 
1967 – 1971. Kabinet – De Jong: KVP, VVD, 
ARP, CHU 
1971 – 1973. Kabinet – Biesheuvel I &II: 
KVP, VVD, ARP, CHU, (DS’70) 
1973 – 1977. Kabinet – Den Uyl: PvdA, KVP, 
ARP, PPR, D66, 
1977 – 1981. Kabinet – Van Agt I: CDA, VVD 

Minister van Justitie: dhr. Van Agt (KVP/CDA) 
Tweede Kamerleden: dhr. Lamberts (PvdA), dhr. Roethof (PvdA), mevr. 
Van Leeuwen (ARP), mevr. Gardeniers Berendsen (KVP), dhr. Geurtsen 
(VVD), mevr. Veder‐Smit (VVD), dhr. Van Dam (ARP), mevr. Ginjaar‐
Maas (VVD),  

Wanneer  Wie/Wat  Inhoud  Uitkomst 
1967 
1969 

Eerste pleidooien herziening 
wetgeving mevr. Singer‐
Dekker(PvdA). Mevr. Veder‐
Smit (VVD) 

Pleidooien liberalere 
abortuspraktijk 

 

juni 1970 
 

Wetsvoorstel v.d. TK‐leden 
Lamberts/Routhof (10719) 

Vergaande liberalisering, 
autonomie v.d. vrouw staat 
centraal 

Niet behandeld door Tweede 
Kamerverkiezingen 1971 

1971  Abortusparagraaf Kabinet 
Biesheuvel I.  

Enige liberalisering, 
beschermwaardigheid v.h. 
ongeboren leven staat centraal 

 

Juni 1972  Wetsvoorstel Stuyt/Van Agt 
(11890)  

Uitwerking abortusparagraaf 
Kabinet‐Biesheuvel 

Niet behandeld door val Kabinet 
Biesheuvel in 1972 

September 
1976 

Debat: over de twee 
wetsvoorstellen vanuit de 
Tweede Kamer 
Seculier wetsvoorstel (13909)
Confessioneel wetsvoorstel 
(13253) 

Wetsvoorstel 13909, uitgangspunt 
de zelfbeschikking van de vrouw  
(PvdA/VVD) 
Wetsvoorstel 13253, uitgangspunt 
de beschermwaardigheid van het 
ongeboren leven (KVP/ARP) 

Voorstel 13909 aangenomen in 
Tweede Kamer, Later verworpen 
door de VVD in de Eerste Kamer 

December 
1980 

Wetsvoorstel Ginjaar, de 
Ruijter (15475)  

Compromisvoorstel CDA en VVD 
op basis van coalitieakkoord.  

Aangenomen 

 

3.2.1  Het debat 

Het meest boeiende moment  in de parlementaire geschiedenis van het abortusdebat was de 

nadrukkelijke terugkeer van de antithese. Bij het debat in 1976 kwam de belangrijkste politieke 

scheidslijn tussen de grote seculiere partijen PvdA en VVD en de confessionele partijen KVP, ARP 

en CHU nadrukkelijk naar  voren.  In eerste  instantie wilden de PvdA en VVD beide een eigen 

initiatiefwet indienen, maar toen bleek dat er een drietal voorstellen op tafel lagen, die elk geen 

meerderheid  konden  krijgen,  benaderde  de  PvdA  de VVD  om  een  gezamenlijk  voorstel  in  te 

                                                 
119 Ibidem. p.143 
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dienen.  Deze  impasse  leidde  tot  het  initiatiefwetsvoorstel  Geurtsen,  Lamberts,  Roethof  en 

Veder‐Smit (13909). Volgens de memorie van toelichting was het uitgangspunt van dit ontwerp: 

“dat op het gebied van afbreking van zwangerschap aan de beslissing van de vrouw en haar arts, 

genomen  in  het  bewustzijn  van  elks  verantwoordelijkheid,  doorslaggevende  betekenis  moet 

worden  toegekend”120.  Een  ander  belangrijk  uitgangspunt  van  het  ontwerp  waren  de 

procedureregels,  deze werden  naar  voren  gebracht  om  als  een  garantie  te  dienen  voor  een 

zorgvuldige en verantwoorde afweging van de vrouw en arts. Verder werd de  strafrechtelijke 

aansprakelijkheid  van  de  vrouw  en  de  behandelende  arts  beëindigd. De  arts  viel  echter wel 

onder het medisch tuchtrecht.121  

 

Het  voorstel  Gardeniers‐Berendsen,  Van  Leeuwen  (13253)  was  een  initiatief  van  de 

confessionele partijen ARP en KVP. Ook bij de  confessionelen werd de noodzaak gevoeld van 

een nieuwe wettelijke regeling. Het nu achterwege laten van wettelijke bepalingen zou, zo stelt 

men  in  het memorie  van  toelichting:  ”de  huidige moeilijk  te  controleren  ontwikkelingen  (…) 

versterken. De situatie die hier dan zou ontstaan is vanuit de hoge menselijke waarden die hierin 

het geding zijn onaanvaardbaar.”122 De hoeksteen van het wetsontwerp was het uitgangpunt: 

“dat  eerbied  voor  en  bescherming  van  het menselijk  leven  ongeacht  ontwikkelingsstadium  of 

verschijningsvorm hoeksteen behoort te zijn en te blijven van ieder politiek beleid en dus ook op 

het vlak van wetgeving.” 123 Verder waarschuwde men voor een hellend vlak en zag men daarom 

de noodzaak van een verdergaande bescherming: “Men kan (…) de graad van het menszijn niet 

afmeten naar de graad van lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Als men dat doet komt men 

op  een  hellend  vlak.  (…)  Zonder  meer  en  willekeurig  voorrang  geven  aan  het  zogenaamde 

voltooide  leven boven het nog  in ontwikkeling  zijnde,  is het  recht  van de  sterkste  verdedigen 

tegen de weerloze. Als men  in een conflict (…) volgens de slogan  'baas  in eigen buik' de vrouw 

laat beslissen over  leven of dood  van de ongeborene dan  sanctioneert men eigen  richting.(…) 

Omdat het ongeboren menselijk  leven broos  is  (…), wordt  juist des  temeer van de moeder, de 

 
120 HTK, 1975‐1976, 6 mei 1976, memorie van toelichting, ( Voorstel van wet van de leden Geurtsen, Lamberts, Roet‐ 
hof  en  Veder‐Smit  tot  het  stellen  van  regels met  betrekking  tot  het  afbreken  van  zwangerschap  (Wet  afbreking 
zwangerschap). Bijlage 13909 nr.3 
121 Ibidem.  
122 HTK, 1975‐1976, 23  januari 1975, memorie van  toelichting,  (Voorstel van wet van de  leden Van Schaik en Van 
Leeuwen,  houdende  nieuwe  regelen  met  betrekking  tot  het  afbreken  van  zwangerschap  (Wet  afbreking 
zwangerschap)) Bijlage 13253 nr.3 
123 Ibidem. 
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ouder  en  de  verantwoordelijken  in  de  maatschappij,  bescherming  daarvan  geëist.  De 

beschermwaardigheid  (…)  is  het  meest  essentiële  van  de  evangelische  opdracht,  die  een 

bijzondere dimensie krijgt ten aanzien van de zwakken en weerlozen, de van macht verstokenen 

en  (…)  de  'ongewensten',  die  wij moeten  beschermen  en met  liefde  omringen.  Hoe  wij  hen 

beschouwen  en  bejegenen:  dat  zal  de  toetssteen  zijn.(...)”  124  Deze  stellingname  had  ook 

consequenties voor hoe men  in dezen de taak van de overheid bezag. Men benadrukte dat de 

oudste en meest fundamentele taak van de overheid, de bescherming van het menselijke leven 

is. Daarom heeft de  staat de plicht om ook het  leven  in de moederschoot  zoveel mogelijk  te 

beschermen. 125 Deze positie bracht de confessionelen lijnrecht tegenover de seculiere partijen, 

die het zwaartepunt in hun wetsvoorstel hadden gelegd op het idee van zelfbeschikking.  

 

De parlementaire behandeling van de wetsvoorstellen begon op 14 september en eindigde op 

16  september  1976.  Door  de  lange  voorgeschiedenis  kon  het  debat  rekenen  op  een  brede 

maatschappelijke  belangstelling. Het  debat was  een  toonbeeld  van  beschaafdheid. Dit  kwam 

nadrukkelijk  naar  voren  bij  het  tweede  deel  van  het  debat,  toen  duidelijk  werd  dat  het 

confessionele voorstel het niet  zou  redden. Bij de voorzetting van het debat begon mevrouw 

Veder‐Smit  (VVD)  met  een  uitgebreid  dankwoord  aan  de  Kamer,  waarbij  ze  wees  op  de 

“gedegen wijze waarop aan het belangrijke vraagstuk dat  in de wetsontwerpen aan de orde  is 

gesteld, gereageerd is (…) zonder dat dit aan de toonzetting afbreuk deed.” En verder: “Ondanks 

het  feit  dat  er  vaak  diametraal  tegengestelde  opvattingen  zijn, wordt  de  verdraagzaamheid 

opgebracht  om  bij  het  verkondigen  van  het  standpunt  uit  te  gaan  van  het  respect  voor  de 

opvattingen van anderen.”126 Men wist door een sfeer van beleefdheid te voorkomen dat er een 

gepolariseerd debat ontstond. Dit  toonde volgens mevrouw Veder‐Smit de volwassenheid van 

de democratie aan127. Het debat had immers ook op een veel scherpere wijze met een hardere 

toon  gevoerd  kunnen  worden.  Deze  beleefdheid  kon  echter  niet  de  diepe  tegenstellingen 

verbloemen  over  fundamentele  zaken  als  de  rol  van  de  staat,  de  plaats  van  religieuze 

overtuigingen, de waardering van de maatschappelijke veranderingen en vooral vragen over de 

 
124 Ibidem. 
125 Ibidem. 
126 HTK, 1975‐1976, 16 september 1976, (Abortus). 5568‐5569 
127 Ibidem.5568‐5569 
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mens  in wording en zijn waardigheid. Al deze zaken werden  fundamenteel anders beoordeeld 

door de partijen op seculiere grondslag dan door die op confessionele grondslag.  

 

De kern van de kritiek op het confessionele standpunt was de gedachte dat men godsdienstige 

en zedelijke overtuigingen oplegt. Dit werd  in het debat bij monde van mevrouw Ginjaar‐Maas 

(VVD) kernachtig verwoord. Zij vond het confessionele ontwerp bevoogdend en betuttelend128, 

omdat  de  indieners  van  het  confessionele  ontwerp:  “hun  persoonlijke  godsdienstig‐zedelijke 

overtuiging in de concrete uitwerking hebben laten prevaleren. Voor ons is dit in strijd met onze 

opvatting dat  in een democratie een deel van de samenleving haar normen‐ en waardenbesef 

niet dwingend mag opleggen aan anderen. Om deze reden alleen al kunnen wij de voorstellen 

die de indieners gedaan hebben, ondanks onze waardering en respect, niet steunen.”129 Dit was 

in conflict met het belangrijkste uitgangspunt van het seculiere wetsontwerp (13909), namelijk 

dat  de  wetgeving  ruimte  dient  te  bieden  voor  eenieder  om  zelf  te  beslissen  of  abortus 

provocatus  in overeenstemming  is met de persoonlijke  levensovertuiging: “Het gaat erom dat 

zowel de voor‐ als de  tegenstanders van  legale abortus  in de wetgeving de  ruimte krijgen om 

volgens  hun  geweten  te  handelen.  “130  Zelfbeschikking  is  niet  absoluut  voor  de  liberalen  en 

wordt  ingeperkt doordat de beschermwaardigheid van het ongeboren  leven  in de eis van het 

zorgvuldig  handelen  ligt.  Dit  komt  ondermeer  tot  uiting  in  de  procedure  waarlangs  arts  en 

vrouw tot hun besluit komen.131 Een andere grens is de duur van de zwangerschap. Het ontwerp 

gaat immers uit van het principe van de toenemende beschermwaardigheid. 132 

 

De  kleine  progressieve  partijen  kwamen  uit  op  een  vergelijkbaar  standpunt.  Zo  verdedigde 

mevrouw Van der Heem‐Wagemakers  (PPR) een vrijere abortus vanuit de constatering dat er 

geen objectieve definitie van het menselijke  leven  is en dat daarom de staat geen opvattingen 

daarover mag opleggen: “De openbare rechtsorde van de Staat dient  ‐ zeker  in een veelvormig 

denkende  samenleving  als  de  onze  ‐  een maximale  afstandelijkheid  te  betonen  tegenover  de 

afzonderlijke gewetensopvattingen van uiteenlopende groepen  in de samenleving. Zeker bij het 

vraagstuk  van  abortus  provocatus, waarbij  de  problematiek  rondom  het  begin  van menselijk 

 
128 HTK, 1975‐1976, 14 september 1976, (Abortus). 5435 
129 Ibidem.. 5433 
130 Ibidem. 5433 
131 HTK, 1975‐1976, 16 september 1976, (Abortus). 5533 
132 Ibidem. 5535 
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leven de kern  is.  (…) De  vakliteratuur  laat  zien dat er geen enkele eenstemmigheid  is over de 

vraag wat  'menselijk  leven'  is (…) Dit betekent dat de aangevoerde opvattingen over het begin 

van  het  menselijke  leven  geen  objectieve  grondslag  hebben  en  dus  geen  bindende 

overtuigingskracht. (…) Indien daarover geen eensgezinde beslissing blijkt te bestaan, dan is het 

antwoord op die  vraag  een  kwestie  van  subjectieve overtuiging  (…)  en dan  kan niemand  zijn 

antwoord aan anderen opdringen op  rationele gronden. De  stelling dat een embryo menselijk 

leven is, moet dan beschouwd worden als één zo'n overtuiging die (…) enkel geldingskracht heeft 

voor wie haar onderschrijft. (…) Het past de wetgever niet, hier een ethisch oordeel te geven.” 133  

De heer Van der Lek (PSP) haalde aan dat de meerderheid van de mensen de staat niet  langer 

meer  aanvaardt  als  een  zedenmeester:  “op  het  gebied  van  de  voorbehoedmiddelen,  de 

gezinsplanning, het bekijken van zinneprikkelende plaatjes en films (…) is de staat bezig terug te 

treden en dat is naar onze mening terecht.(…) De staat bemoeit zich ‐ gelukkig‐ ook niet met het 

recht  (…) om geslachtsgemeenschap  te hebben en daarbij al dan niet een kind  te concipiëren. 

Waarom  bemoeit  de  staat  zich  dan  wel met  de  beslissing  om  een  niet  bedoelde  conceptie 

ongedaan  te maken?  134“ Van  seculiere  kant werden  de  veranderende morele  overtuigingen 

binnen de samenleving met een zeker enthousiasme ontvangen. De heer Geurtsen  (VVD) had 

het over  een ware  evolutie  in het denken  sinds de  zedelijkheidswetten uit het begin  van de 

eeuw:  “Niet omdat abortus  vroeger niet  voorkwam of geen probleem  vormde.  (…) maar wel, 

omdat de vanzelfsprekendheid van het aanvaarden van de norm, waarvan  in die  jaren sprake 

was bij ten minste een zeer grote meerderheid van ons volk, in de loop der jaren in steeds sterker 

mate aan  vraagstelling,  twijfel  en discussie onderhavig  is geweest.”  135  In deze  veranderende 

wereld  was  de  opmerking  van  de  heer  Beekmans  (D66),  zeer  toepasselijk:  “Ethiek  is  geen 

statisch  begrip,  er  treedt  een  verandering  van, mogelijk  een  versnelling,  op  in  ons  ethische 

denken. Wellicht  heeft  het  ons  allemaal wat  overvallen weten wij  er  nog  niet  zo  goed  raad 

mee.”136  Een  grote  omwenteling  in  denken  lag  ten  grondslag  aan  de  wetsvoorstellen:  “het 

markeert een breekpunt in ons ethisch handelen”, aldus de GPV’er de heer Jongeling. Dit leidde 

bij hem tot de verzuchtende opmerking; “Hoe is het mogelijk dat een wetgeving, die jaren goed 

gefunctioneerd heeft  in zo korte  tijd ontoereikend  is geworden? Het kan natuurlijk niet anders 

 
133 HTK, 1975‐1976, 14 september 1976, (Abortus). 5438 
134 Ibidem.  5446 
135 HTK, 1975‐1976, 16 september 1976, (Abortus). 5570 
136 HTK, 1975‐1976, 14 september 1976, (Abortus). 5472 
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dan dat de oorzaken hiervan buiten de wetgeving liggen.“137 Het was voor alle partijen duidelijk 

dat de praktijk niet meer overeenkwam met de  in wet beschreven normen. Een wetswijziging 

moest er komen. Daarover was vrijwel iedereen het eens. De heer Beekmans (D66) waardeerde 

het  seculiere  voorstel  omdat  het  aansloot  bij  de  dagelijkse  praktijk:  “In  de  praktijk  zal  het 

compromisvoorstel  vrijwel  geheel  aansluiten  bij  de  huidige  gang  van  zaken  in  de  meeste 

klinieken’’.  138 De  seculiere partijen benadrukten daarbij dat de overheid  in  relatie  tot morele 

uitspraken zich terughoudend diende op te stellen. De heer Geurtsen (VVD) verwoordde het als 

volgt: “Bij de vraag of de wetgeving veranderd moet worden, behoort niet de eigen overtuiging 

een rol  te spelen, maar de mate waarin men bereid  is  te aanvaarden, dat anderen vanuit een 

andere overtuiging  leven; de mate waarin men bereid  is die anderen de  ruimte  te geven om 

overeenkomstig  hun  inzichten  te  leven.  (…)  'Het  gaat  erom  dat  zowel  de  voor‐  als  de 

tegenstanders  van  legale  abortus  in  de wetgeving  de  ruimte  krijgen  volgens  hun  geweten  te 

handelen.' Het legaliseren, het in wettelijke regels vastleggen, van de abortus, omgeven met de 

waarborgen die  in ons ontwerp  zijn voorzien, dringt niemand een overtuiging op, die de  zijne 

niet is.”139  

 

Vanuit confessionele hoek was er scherpe kritiek op het seculiere standpunt te horen. De SGP 

was bij monde  van de heer Abma wellicht het  scherpste  en  sprak over de neutrale  staat  als 

zedenverwoester: “hiermee wordt beweerd dat de  staat niet mag optreden als zedenmeester. 

Die stelling vindt gerede ingang. Is men zo blind, dat men over het hoofd ziet dat ook een ander 

gevaar  kan  dreigen,  namelijk  dat  de  staat  optreedt  als  zedenverwoester?”  140  Daarbij  was 

volgens  Abma  bij  beide wetsvoorstellen  sprake  van wetteloosheid:  “Het  voorgestelde  is  een 

witmaken  van  zwarte  praktijken.  De  Bijbel  leert,  dat  wij  goddeloosheid  niet  mogen 

rechtvaardigen  of wettigen. Het  is  een  legalisering  van wat  in  feite wetteloosheid  is.”  141 De 

GPV’er  Jongeling  waarschuwde  voor  toekomstige  ontwikkelingen  als men  wetgeving  slechts 

afstemt  aan  de  opvattingen  en  praktijk  van  alledag:  “Het  is  een  simpel  aanpassen  aan 

veranderingen, alsof niet  iedereen de verantwoordelijkheid heeft om dit soort veranderingen te 

toetsen.  Zijn  de  indieners  van  het  VVD/PvdA‐voorstel  zich  ervan  bewust,  dat  een  uitsluitend 
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beroep op wijziging van opvattingen  ter  fundering van hun voorstel, op enig ogenblik ook zou 

kunnen gelden voor het beëindigen van leven van ongeneeslijk zieken, geestelijk gehandicapten, 

demente  bejaarden  of  lichamelijk  gehandicapte  babies?”142  Vanuit  de  grotere  confessionele 

partijen waren dergelijke harde bewoordingen niet te horen, maar men hield zich ook niet op de 

vlakte.  Zo  vond  de  ARP’er  de  heer    Van  Dam  het  feit  dat  er  een meerderheid  begon  af  te 

tekenen, die de beschermwaardigheid van het ongeboren  leven zo  lichtvaardig opnam, hoogst 

verontrustend voor de  toekomst van de samenleving: “Hierbij  is niets meer en niets minder  in 

het geding dan een van de meest kardinale taken van de overheid, alsmede het rechtskarakter 

van onze rechtsstaat”143. Een moment eerder in het debat had de heer Tilanus (CHU) benadrukt: 

“dat het een essentiële evangelische opdracht is, het menselijke leven te beschermen. Dat geldt 

voor elk stadium van ontwikkeling, zeker als dat leven zich in zwakke en weerloze staat bevindt. 

Wij zijn het dan ook met deze indieners eens, dat de oudste en meest fundamentele taak van de 

overheid  is gelegen  in de bescherming van het menselijke  leven.”144 Omdat abortus provocatus 

een ingrijpende gebeurtenis is, waarbij de meest fundamentele vragen en opvattingen omtrent 

het menselijke aan de orde  komen,  spelen overwegingen  van  levensbeschouwelijke aard een 

belangrijke  rol,  aldus  Tilanus145.  Bij  de  ethische  inkleuring  vanuit  een  christelijk  perspectief, 

staan de vragen:  ‘wat  is de mens?’ en  ‘wat  is de verhouding van de mens tot de ander en tot 

God?’ centraal. Gedurende het debat werd dit standpunt wellicht het mooiste verwoord door 

mevrouw  Van  Leeuwen  van  de  ARP:  “Wie  over  een  mensenleven  in  Bijbels  perspectief  wil 

spreken,  kan  tot  geen  andere  conclusie  komen  dan  dat  het  leven  door  God  wordt  en  is 

geschonken:  Hij  heeft  ons  geweven  in  de  schoot  van  onze moeder.  Het  leven  van  de mens, 

schepping en gave van God. De mens, gesteld ook  in de hoge positie van Gods beelddrager  te 

zijn, die  zijn  verantwoordelijkheid  tegenover God  en de naaste  zal dienen waar  te maken.”146 

Volgens mevrouw Van Leeuwen ligt in de gedachtegang van het seculiere wetsvoorstel (13909), 

de grens van de rechtsbescherming door de overheid met betrekking tot het ongeboren kind in 

het  individuele menselijke  geweten:  ”De  christendemocratie  ziet  daarentegen  de mens  in  de 

eerste plaats als beelddrager  Gods. Hij is door God op aarde gesteld als hoeder en beheerder, als 

rentmeester over zijn schepping. In dat licht is de mens niet autonoom, maar in al zijn handelen, 
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zowel  in zijn persoonlijk    leven als  in zijn relatie tot de medemens, jegens God verantwoordelijk 

en  rekenschap verschuldigd. Waar de Schepper de mens heeft  ingeschakeld bij het wekken en 

hoeden van het  leven van mensen  is de mens niet zonder meer gerechtigd  te beschikken over 

dood en leven. De overheid heeft de taak ook dat in de wetgeving tot uitdrukking te brengen. De 

beschermwaardigheid  van  het menselijk  leven  dient  dan  te worden  vastgelegd.  Die  kan  niet 

worden overgelaten aan het persoonlijk norm‐ en waardenbesef, zoals dit door mevrouw Ginjaar 

(VVD) wordt voorgestaan.”147 Van Leeuwen heeft het over een tweetal criteria, die de overheid 

in  acht moet  nemen  wanneer men  diep  ingrijpt  op  het  gebied  van  fundamentele  ethische 

vragen over  leven en dood. Namelijk: “het absolute criterium van de eis van Gods wet en het 

relatieve criterium van de zedelijke draagkracht van het volk.”148 Volgens Van Dam (ARP) was bij 

herhaling  in  deze  Kamer  gebleken  dat:  “  wanneer  het  gaat  om  fundamentele  zedelijke 

vraagstukken, de ontkenning van normen die boven het menselijke geweten uitgaan leidt tot een 

gezamenlijke stellingname van socialisten en  liberalen.”149 Van Leeuwen heeft het  in deze over 

het  samenvloeien  van  het  liberalisme  en  socialisme,  omdat  bij  beide  filosofieën:  “er  (...)  ten 

diepste wordt  uitgegaan  van  een  autonome mensvisie. Hier  kunnen  socialisme  en  liberalisme 

dan ook ineenvloeien.” 150 

 

De vraag naar de fundering of verankering van de beschermwaardigheid in een seculariserende 

wereld  stond  in  het  debat  bij  de  confessionele  partijen  centraal.  Van  Dam:  “Zullen wij met 

betrekking tot de bescherming van het leven blijven uitgaan van het duidelijke goddelijke gebod, 

dat tot nu toe in onze samenleving algemeen werd aanvaard en dat ook aan onze wetgeving ten 

grondslag  ligt? Of stappen wij over op een grondslag, ontleend aan menselijke opvattingen die 

vandaag zus en morgen zo kunnen zijn? Zullen wij de bescherming van het leven baseren op een 

vaste grondslag, die voor de ontwikkeling van ons rechtsbestel heilzaam heeft gewerkt, of zullen 

wij menselijke inzichten als basis aanvaarden? Dat is de fundamentele keuze, waarvoor wij in de 

Kamer  gemeenschappelijk  staan.”151  Het  voorstel  van  de  VVD  en  PvdA  was  voor  de  heer 

Jongeling  van  de  GPV  volstrekt  onaanvaardbaar:  “Het  is  een  destructieve  regeling.  (…)  Dit 

wetsvoorstel belijdt expliciet het volledige zelfbeschikkingsrecht van de zich autonoom wanende 
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mens over zichzelf en over het  leven van nog niet geboren kinderen. Het  is  'een nieuwe moraal 

die hier op een zeer wezenlijk punt van onze wetgeving gestalte dreigt te krijgen. Men heeft  in 

Nederland in groten getale de laatste decennia God de rug toegekeerd en de hemel gesloten. De 

enige die het voor het zeggen heeft gekregen, ook in zaken van leven en dood, is de mens zelf.” 

Volgens de heer Van Dam (ARP) was het niet de taak van de overheid om mensen persoonlijk te 

dwingen om Gods geboden na  te  leven. Dat  zou alleen maar  leiden  tot het heersen over het 

persoonlijke  geweten.  Dit  betekende  echter  niet,  dat  de  grens  voor  Van  Dam  lag  in  het 

persoonlijke geweten en dat de overheid  zou kunnen ontkomen aan het  stellen van normen. 

“De overheid heeft naar ons inzicht de roeping, Gods geboden in de wetgeving tot uitdrukking te 

brengen, tot heil van mens en samenleving.”152   

 

Mevrouw Ginjaar‐Maas (VVD) hield de confessionelen voor, dat voor hen de standpuntbepaling 

ten aanzien van abortus provocatus heel gemakkelijk  is, maar dat er ook mensen zijn die hun 

dogma’s of axioma’s willen relativeren  in een complexe samenleving. “Die mensen hebben het 

moeilijk. Voor  hen  is  er  geen  eenvoudige  keuze  tussen  goed  en  kwaad,  tussen  zwart  en wit. 

Steeds  opnieuw  zullen  zij  op  basis  van  hun  persoonlijke  levens‐  of  geloofsovertuiging  tot 

standpuntbepalingen  moeten  komen,  rekening  houdend  met  de  draagkracht  van  de 

samenleving, om met mevrouw Van Leeuwen  te spreken.”153  In de eerste  termijn had Ginjaar‐

Maas  al  gesproken  over  de  beschermwaardigheid  van  het  ongeboren  leven. Hierbij  zette  ze 

uiteen dat bij het seculiere wetsvoorstel sprake was van een glijdende schaal, die begint bij de 

innesteling en eindigt bij de zelfstandig levensvatbare vrucht. “Deze beschermwaardigheid vindt 

haar  weerslag  in  de  zorgvuldige  procedure  van  de  besluitvorming,  die  in  het  VVD‐PvdA‐

wetsontwerp  geëist  wordt.  Mevrouw  Van  Leeuwen  kan  niet  volhouden,  dat  bij  ons  het 

beginnend menselijk leven niet beschermwaardig zou zijn. Integendeel, naar onze mening dient 

de glijdende schaal van de beschermwaardigheid door de wetgever vastgelegd te worden. Dat is 

dan de ruimte, waarbinnen het ieder vrijstaat zelf normen en waarden te hanteren. Dat verstaan 

wij onder pacificatie van het abortusprobleem.”154  
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Het  debat  was,  zoals  reeds  opgemerkt,  een  toonbeeld  van  fatsoen  en  wederzijds  respect. 

Binnen  het  debat was  er  één  dissonant  die  deze  sfeer  doorbrak,  om met  de woorden  van 

mevrouw Van Leeuwen te spreken. Het betrof de heer van der Lek van de PSP. Op het einde van 

het  debat  maakte  hij  de  Kamer  zijn  ongenoegen  met  het  confessionele  ‘paternalisme’ 

duidelijk: ”ik heb één en andermaal duidelijk gemaakt dat ik de opvatting van iedereen ter zake 

respecteer (…). Ik aanvaard echter niet, dat in deze Kamer iedere keer weer profeten opstaan die 

mij vertellen wat hun Heer vindt, dat  ik moet doen.  Ik heb daarvan zo  langzamerhand genoeg. 

Eerst was dat het geval met voorbehoedmiddelen, die nu opeens helemaal geaccepteerd  lijken. 

(…) Verder was het indertijd zo met scheiden, trouwen, bloot lopen, vieze plaatjes laten zien aan 

iemand anders, het gebeurt iedere keer weer. (…) Ik wijs de overheid echter als zedenmeester af, 

door wie mij zou worden opgelegd, me te onderwerpen aan de normen van een ander, die ik niet 

deel, voor mijn persoonlijke leven.”155 

3.2.2  Analyse 

De scherpe woorden van de heer Van der Lek (PSP) gaven aan dat er een nieuwe constitutionele 

periode was aangebroken. De seculiere partijen, die de meerderheid in het parlement innamen, 

stonden nadrukkelijk voor een autonome publieke moraal en een neutrale staat. Er moest in de 

wetgeving  ruimte worden  gecreëerd  voor  keuzevrijheid  van  de  vrouw,  autonomie!  Hierdoor 

stond  in het debat de  levensethische, christelijke,  inkleuring van de wetgeving onder druk. Dit 

betekende echter niet dat er geen ruimte was voor religieuze argumenten.  In de eerste plaats 

overlegden de  indieners van het confessionele wetsvoorstel hun diepste overtuigingen op een 

bevlogen wijze, waarbij de bijdragen van een hoogniveau waren. Men privatiseerde geenszins 

haar  religieuze overtuigingen. Deze  ruimte werd ook gecreëerd door de  respectvolle houding 

van  beide  kanten. Men  ging werkelijk  gewetensvol met  deze materie  om. De  radicaal  linkse 

partijen waren  in hun  toonzetting  feller en soms ronduit antireligieus. Hiermee doorbraken ze 

enigszins de beleefdheid. Ook de kleine confessionele partijen  roerden zich nadrukkelijk. Men 

sprak  grote  en  ernstige woorden. Over  het  algemeen werd  het  debat  op  een  ernstige  toon 

gevoerd en bleef men zeer beleefd. Deze beleefdheid en ernst kunnen met enige goede wil nog 

als een overblijfsel van de periode van de pacificatiepolitiek worden aangemerkt. De attitude 

van het parlement was nog altijd gericht op pacificatie, maar de praktijk was dat niet meer. Zo 
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wakkerden het optreden van minister van  Justitie van Agt  (KVP) en dat van een groot aantaal 

maatschappelijke  organisaties  het  publieke  debat  aan.  In  de  Nederlandse  samenleving  was 

nadrukkelijk de antithese weer naar bovengekomen. In vergelijking met het anticonceptiedebat 

was dan ook een ding duidelijk  geworden. Het debat over  abortus maakte helder, dat  zowel 

politiek als maatschappelijk de periode van de pacificatie voorbij was. In de politiek werden de 

politieke speregels, zoals zo mooi beschreven door Arend Lijphart, niet allemaal meer gevolgd. 

Zo  ‘overtrad’  de  heer  Lamberts  (PvdA)  het  adagium  ‘de  regering  regeert’  door  een  eigen 

initiatiefwetsvoorstel aan te kondigen. Hierdoor kon het advies van de commissie‐Kloosterman, 

dat nadrukkelijk was  ingesteld om dit  vraagstuk  te pacificeren, niet meer worden afgewacht. 

Anders dan  ten  tijde van de verzuiling  liet de bevolking  in het abortusdebat  zich nadrukkelijk 

horen. Mede door de invloed vanuit de maatschappij was er amper sprake van pogingen tot de‐

polarisatie.  Echter,  dit  was  ook  haast  onmogelijk  geworden.  Er  lagen  immers  een  tweetal 

concurrerende wetsvoorstellen op  tafel. Het debat was over het algemeen erg beleefd, maar 

het was niet  zouteloos, het miste hooguit wat peper. De  verschillen  tussen de  twee  kampen 

kwamen scherp naar voren. Men verdedigde standpunten met overtuiging, maar men verviel in 

het Kamerdebat niet in een verdere polarisatie.  

3.3.   1989 – Kabinetsnotitie: Kunstmatige bevruchting en draagmoederschap   

Vanaf de jaren 60 waren er niet alleen grote veranderingen op sociaal‐cultureel vlak, maar ook 

de technologische ontwikkelingen waren enorm. Dit was met name het geval op het gebied van 

de  medische  technologie.  Konden  de  debatten  over  anticonceptie  en  abortus  nog  worden 

aangeduid  als  a‐technologische  vraagstukken,  waren  de  medisch‐ethische  vraagstukken,  die 

vanaf  de  jaren  80  op  de  politieke  agenda  kwamen,  onlosmakelijk  verbonden  met  de 

technologische ontwikkelingen op medisch gebied. Zo betraden in de loop van de jaren 80 een 

hele  reeks  medisch‐ethische  vraagstukken  het  toneel,  zoals:  In  Vitro  Fertilisatie  (IVF), 

kunstmatige bevruchting  (KI), kunstmatige bevruchting met donor  (KID), embryo‐onderzoek of 

draagmoederschap. Deze vraagstukken kwamen ook op de agenda van de politieke partijen. Bij 

de verkiezingsprogramma’s die rond 1985 werden opgesteld, kwam de duidelijkste stellingname 

uit de behoudende confessionele hoek. Behalve bij het CDA, de PvdA en de kleine confessionele 

partijen vonden de andere politieke partijen het nog niet opportuun om al een standpunt in te 
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nemen  over  voortplantingstechniek.156  Het  CDA  beschouwde  voortplantingstechnologie  in 

beginsel als een potentiële bedreiging voor de menswaardige verhoudingen in de samenleving. 

De overheid had als taak deze bedreiging af te houden. Regels werden daarom als noodzakelijk 

beschouwd. Centraal daarbij diende altijd het belang van het kind te staan. Verder wenste men 

in  beginsel  een  wettelijke  beperking  voor  de  toepassing  van  IVF  en  KID  tot  uitsluitend 

heteroseksuele paren. Draagmoederschap werd  in principe afgewezen, zeker als er sprake was 

van commerciële toepassingen. Bij de PvdA werden de verschillende voortplantingstechnieken 

niet nadrukkelijk genoemd  in het verkiezingsprogramma.  In algemene zin werd het belang van 

een  snelle wettelijke  regeling  van patiëntenrechten  en medische  experimenten  erkend. Deze 

regeling diende ook regels voor handelingen met embryo’s in vitro te bevatten. Ook bij de PvdA 

werd  het  belang  van  het  kind  als  uitgangspunt  genomen,  waarbij  deze  de  verschillende 

technologieën ook voor alleenstaande en  lesbische vrouwen toegankelijk wilde maken. Verder 

diende ook de toekomstige wetgeving de mogelijkheden tot commercieel gebruik van embryo’s 

uit  te  sluiten.  157  Bij  de  kleine  christelijke  partijen  bestond  al  langer  aandacht  voor  de 

technologische  ontwikkelingen  en  ethische  vraagstukken  rondom  IVF  en  kunstmatige 

bevruchting. Zij kwamen uit op een  ‘nee,  tenzij’ standpunt. Deze  technologieën zouden alleen 

binnen het monogame huwelijk mogen worden  toegepast en alleen de eicellen, die men van 

plan  is  om  bij  de  moeder  in  te  planten,  mochten  worden  bevrucht.  Bewust  ongehuwd 

ouderschap  en  draagmoederschap  vormden  een  ondermijning  van  het wettige  huwelijk.  De 

overheid  diende  dan  ook  in  dezen  een  ontmoedigingsbeleid  te  voeren.  Zowel 

draagmoederschap als experimenten met embryo’s moesten wettelijk worden verboden.158 

 

In september 1988 kwam het tweede Kabinet‐Lubbers  (1986‐1989), bestaande uit het CDA en 

de  VVD, met  een  kabinetsnotitie  over  kunstmatige  bevruchting  en  draagmoederschap.  Deze 

notitie was tot stand gekomen onder minster van justitie Frits Korthals Altes (VVD) en minister 

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Elco Brinkman (CDA). De bewindslieden stelden dat de 

notitie slechts de eerste meningsvorming binnen het Kabinet weerspiegelde en dat het bedoeld 

 
156 Kirejczyk, M. – Met technologie gezegend? p.148 
157 Kirejczyk, M. – Met technologie gezegend? pp.148‐151 
158 Ibidem. pp.151‐152 
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was als aanzet voor een algemene discussie binnen en buiten de Staten‐Generaal159. Men achtte 

het noodzakelijk om met een notitie te komen, omdat men bij velen een groeiende bezorgdheid 

constateerde ten aanzien van de ontwikkeling en de toepassing van technieken van kunstmatige 

bevruchting. Men  stelde  in de notitie dat het daarbij niet  zozeer om de  technieken  zelf gaat, 

voor  zover  deze  erop  zijn  gericht  onvrijwillig  kinderloze  paren  te  helpen,  maar  om 

nevenverschijnselen.  Deze  voortplantingstechnieken  roepen  velerlei  vragen  op  over  de 

mogelijkheid tot experimenten met embryo's, zaaddonorschap, draagmoederschap en postume 

reproductie. Het Kabinet  liet  zich  leiden door een  viertal uitgangspunten: het belang  van het 

(toekomstige)  kind,  kunstmatige  bevruchtingstechnieken  zijn  medische  behandelingen  van 

onvruchtbaarheid  en  behoren  niet  een  alternatief  voor  natuurlijke  voortplanting  te  zijn,  het 

streven  naar  harmonisatie  in  Europees  verband  en  de  strafrechtelijke  handhaving  van  de 

normen.  Het  laatste  uitgangspunt  werd  nadrukkelijk  als  ‘ultimum  remedium’  beschouwd.160 

Volgens  techniekfilosoof Marta Kirejczyk vermeden de auteurs  in de notitie de vraag naar de 

principiële  aanvaardbaarheid  van  de  IVF‐technologie,  zelfs  bij  vragen  over  de  kwaliteit  en 

toekomstverwachtingen  van  deze  technologie.  IVF  en  KID werden  in  deze  notitie  onder  één 

noemer  geplaatst,  namelijk  ‘kunstmatige  bevruchtingstechnieken’.  Dit  suggereerde  een 

gelijkenis,  immers  beide  technieken  hadden  betrekking  op  hetzelfde  probleem: 

onvruchtbaarheid.  De  notitie  ging  niet  uitgebreid  over  de  medische  technische  problemen 

rondom  IVF, maar over  zaken als KID, draagmoederschap, gameten en over wetenschappelijk 

onderzoek met embryo’s.  

 

Het belang  van het  kind  stond  volgens het  Kabinet  centraal.  In de notitie werd daarom  veel 

aandacht besteed aan de psychosociale aspecten van KID en draagmoederschap  in  relatie  tot 

het  kind, waarbij  er  vooral werd  gekeken  naar  het  hechtingproces  van  kind  en moeder.  161   

Echter, over de precieze gevolgen voor het kind was, vanuit de wetenschap, nog weinig bekend. 

Daarom diende men volgens het Kabinet terughoudend om te gaan met het toepassen van deze 

technologieën bij nieuwe vormen van ‘ouderschap’: “Dit impliceert dat (…) wij het in ieder geval 

in het belang van het kind achten dat het een zo duidelijk mogelijk  identificeerbare  relatie  tot 

 
159 HTK, 1987‐1988, 14  september 1988,  (Kabinetsnotitie: Kunstmatige bevruchting en draagmoederschap). Bijlage 
20706. nr.1 
160 HTK, 1987‐1988, 14  september 1988,  (Kabinetsnotitie: Kunstmatige bevruchting en draagmoederschap). Bijlage 
20706. nr.2 
161 Ibidem. pp.33‐36 
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een  vader  en  een moeder  heeft.”  162  Verschillende  nieuwe  vormen  van  ouderschap werden 

daarmee  indirect  ontraden. Het  draagmoederschap was  volgens  het  Kabinet  een  ongewenst 

verschijnsel, zeker als dit op commerciële basis geschiedde. De notitie kwam dan ook met een 

aankondiging  voor  een  strafrechtelijk  verbod  op  beroeps‐  en  bedrijfsmatige  bemiddeling  bij 

draagmoederschap en het verbod voor de arts om daaraan mee  te werken. Als consequentie 

daarvan  bleef  de  vrouw,  die  een  kind  baarde  of  adopteerde,  in  alle  gevallen  de  juridische 

moeder.163 Over restembryo’s bij IVF behandelingen was het Kabinet terughoudend. Menselijke 

embryo’s waren  immers beschermwaardig. Wel diende men het risico bij IVF van restembryo’s 

tijdelijk  te  aanvaarden,  omdat  men  op  korte  termijn  grote  technologische  vooruitgang 

verwachtte: “Voor zover het overblijven van embryo's onvermijdelijk  is, dient  te worden beseft 

dat  het met  de  ingreep  gewenste  leven  slechts mogelijk  is wanneer  de  daarbij  betrokkenen 

aanvaarden dat het  risico bestaat dat embryo's overblijven. Daarnaast hebben wij overwogen 

dat de wetenschap ervan uitgaat dat in de toekomst kunstmatige bevruchting kan plaatsvinden, 

waarbij  gameten  afzonderlijk  kunnen  worden  bewaard.  Hierdoor  zal  het  overblijven  van 

embryo's  verdwijnen  of  aanmerkelijk  verminderen.“  164  Wetenschappelijk  onderzoek  met 

restembryo’s kon volgens het Kabinet bij uitzondering en onder strenge wettelijke bepalingen 

plaatsvinden.  Daarbij  was  de  norm  dat  het  onderzoek  van  fundamenteel  belang  voor  de 

volksgezondheid was en dat de kennis uit het onderzoek niet op een andere wijze kon worden 

verkregen.  In  de  notitie  kondigde  men  daarom  aan  dat  er  wettelijke  regeling  zou  worden 

voorbereid met betrekking tot onderzoeken met embyro’s.  

 

TABEL 3: TIJDLIJN, KABINETSNOTITIE KUNSTMATIGE BEVRUCHTING EN DRAAGMOEDERSCHAP 
Kabinetsamenstelling  Hoofdpersonen 
1986‐1989: Kabinet‐Lubbers II: CDA, 
PvdA 

Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur: dhr. Brinkman (CDA) 
Minister van Justitie: dhr. Korthals Altes (VVD) 
Kamerleden: mevr. Terpstra (VVD), dhr. Schutte (GPV), mevr. Laning‐Boersma 
(CDA), dhr. Wolffensperger (D66), mevr. Beckers‐de Bruijn (PPR), mevr. Haas‐
Berger (PvdA) 
 

Wanneer  Wie/Wat  Inhoud  Uitkomst 
September 
1988 

Kabinetsnotitie: 
Kunstmatige 
bevruchting en 
draagmoederschap 

Eerste meningsvorming binnen het Kabinet na 
aanleiding van een groeiende bezorgdheid over 
de mogelijkheden van nieuwe 
bevruchtingstechnologie. Vraagstuk naar de 

Liberale praktijk 
Kunstmatige Inseminatie 
door Donor.  
Over wetgeving voor 

                                                 
162 Ibidem. p.13 
163 Ibidem. pp.35‐37 
164 Ibidem. p.20 
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(20706) 

April 
1989 

Behandeling 
Kabinetsnotitie in de 
Vaste 
Kamercommissie 
Volksgezondheid 

waardigheid van het embryo staat centraal en 
ook opvattingen in relatie tot ouderschap en het 
belang van het kind werden besproken. Hierbij 
ging het vooral over de gevolgen van 
Kunstmatige Inseminatie door Donor(KID) of 
draagmoederschap. 

onderzoek met embryo’s 
koos de minister voor 
een bestuurlijke aanpak 
en trad in overleg met 
het werkveld. 

3.3.1  Het debat 

De Kabinetsnotitie Kunstmatige bevruchting en draagmoederschap  (20706) werd  in april 1989 

behandeld  door  de  Vaste  Kamercommissies  voor  de  Volksgezondheid  en  voor  Justitie.  De 

discussie  concentreerde  zich  rondom een drietal onderwerpen. Allereerst was er de  vraag of 

alleenstaande  vrouwen  en  lesbiennes  ook  gebruik  mochten  maken  van  de 

voortplantingstechnologieën als KID en IVF. Ten tweede was er de vraag of men de anonimiteit 

van  de  zaaddonor moest waarborgen.  Ten  derde  was  er  de  vraag  of men  embryo’s mocht 

gebruiken  voor  wetenschappelijk  onderzoek.  De  discussie  ging  in  beginsel  niet  over  de 

technologie rondom kunstmatige bevruchting, maar over  levensethische vragen die door deze 

technologieën  naar  voren  komen.  Voorbeelden  van  deze  levensethische  vragen  zijn  onder 

andere:  ‘wat  is  de  rol  van  de moeder  en  van  de  vader?’,  ‘wat  is  ouderschap?’,  ‘  hoe  is  de 

opvatting over het huwelijk?’ en ‘in hoeverre moet de maatschappij  ingaan op kinderwensen?’ 

en bovenal ‘wat is het belang van het kind?’.  

 

Over  het  antwoord  op  de  tweede  vraag was  iedereen  het  in  beginsel  eens.  Donorkinderen 

konden  in  geestelijke  nood  komen  vanwege  de  anonimiteit  van  de  donor. Daarom moest  er 

altijd een mogelijkheid  zijn om de anonimiteit op  te heffen. Het CDA was voor een  volledige 

opheffing  van de  anonimiteit, omdat het  kind het  recht had om  te weten waar het  vandaan 

kwam:  “wij  bepleiten  opheffing  van  die  anonimiteit. Wij  vinden wettelijke  bepalingen  die  tot 

gevolg hebben dat een kind wordt beroofd van het recht om zijn biologische ouders te kennen, 

een onrechtvaardigheid ten opzichte van het kind. Kinderen hebben er recht op, te weten waar 

hun  biologische  wortels  liggen.  Dat  houdt  in  dat  de  identiteit  van  de  biologische  ouders 

achterhaalbaar moet  zijn.  Er  komt  nu  eenmaal  altijd  in  het  leven  een  periode waarin  vragen 

rijzen als  "wie ben  ik"  en  "waar  kom  ik  vandaan". Het  is  een  illusie dat de waarheid over de 
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verwekking geheim kan worden gehouden. Geheimen in een gezin zijn uit den boze.”165 De kleine 

confessionele partijen waren in alle gevallen tegen het idee van een zaaddonor. De heer Schutte 

(GPV), die sterk gekant was tegen KID, noemde kinderen die verwekt werden door een geheel 

anonieme  zaaddonor  “genetische  vondelingen”166.  Andere  partijen  benadrukten  vooral  het 

belang van een goede regeling. Dit betrof een regeling die duidelijkheid moest bieden aan het 

toekomstige kind, als hij of zij ooit in een noodsituatie zou belanden. 167 Een tweetal vragen over 

de kabinetsnotitie bleven dus over: de vraag naar wat in het belang van het kind is en de vraag 

naar de status en beschermwaardigheid van het embryo.  

 

In  tegenstelling  tot  de  huiverige  houding  van  de  regering,  die  de  praktijk  van  kunstmatige 

bevruchting  in beginsel wilde beperken  tot heteroseksuele paren, hield mevrouw Haas‐Berger 

(PvdA) de Kamer voor dat men een dergelijke houding niet kon  verantwoorden:  “wij moeten 

ervan  uitgaan  dat  ook  alleenstaanden  en  homofiele  paren  goed  ouderschap  kunnen 

vervullen.”168 De heer Wolffensperger (D66) stelde in het debat dat, het feit dat iemand anders 

leeft dan  in een heteroseksueel huwelijk, geen doorslaggevende contra‐indicatie mocht zijn. Er 

was dan zelfs sprake van discriminatie. Het was  immers onjuist  in de ogen van de progressief 

liberalen om uit  te  gaan  van de  vooronderstelling dat optimale omstandigheden  in bepaalde 

leefvormen wel en in andere leefvormen nooit zullen voorkomen. Een oordeel over de vraag of 

iemand  geschikt  is  voor  het  ouderschap werd  noodzakelijk  geacht, maar men wees  op  het 

gevaar  dat  het  geen  vooroordeel moest worden:  “als  een  vrouw  die  alleen  staat  of  in  een 

lesbische  relatie  leeft,  vraagt om kunstmatige  inseminatie, dan mag onderzocht worden of  zij 

voldoet aan voorwaarden voor verantwoord ouderschap. (…)   Maar het gaat niet aan om deze 

vrouw reeds bij voorbaat af te wijzen aan de hand van het starre en waardegeladen criterium: u 

bent  geen  heteroseksueel  echtpaar!  (…)  Het  belang  van  het  kind  staat  voorop,  maar  dit 

rechtvaardigt  niet  het  maken  van  een  dergelijk  a‐priori‐onderscheid.”169  Mevrouw  Terpstra 

(VVD)  stelde  dat  de  kernvraag  van  deze  vergadering  was:  “moet  alles  wat  genetisch‐

technologisch kan, ook allemaal onbeperkt kunnen of kan en mag of moet de overheid regelend 

 
165  HTK,  1988‐1989,  17  april  1989,  Vaste  Commissies  voor  Justitie  en  voor  de  Volksgezondheid.  (de  notitie 
Kunstmatige bevruchting en draagmoederschap). Bijlage 20706. 45‐9 
166 Ibidem. 45‐22 
167 Ibidem. 45‐2‐18 
168 Ibidem. 45‐1 
169 Ibidem. 45‐11 
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optreden? ” 170 Het ging haar om de grenzen van overheidsbemoeienis. Zij hield als antwoord op 

deze  vraag  een  pleidooi  voor  een  terughoudend  overheidsoptreden,  zeker  in  relatie  tot  het 

stellen  van  normen.  Zo  diende  de  overheid  zich  geen waardeoordeel  aan  te meten  over  de 

zinvolheid van een  leven met of zonder kinderen. Dit was volgens haar volstrekt uit den boze: 

“Als geen andere politieke stroming immers, koppelt het liberalisme de individuele vrijheid en de 

individuele verantwoordelijkheid aan respect voor andermans mening, hetgeen resulteert  in de 

opvatting dat "de overheid" zich uitermate terughoudend dient op te stellen bij het opleggen van 

regels  die  tegelijkertijd  normgevend  beogen  te  zijn  voor  een  hele  samenleving.  Uiterste 

terughoudendheid  is  onzes  inziens  geboden,  iedere  beperkende  overheidsmaatregel  moet 

daarbij gebaseerd zijn op goed gefundeerde wetenschappelijke gegevens, om te voorkomen dat 

wij ons op een hellend vlak begeven.”  171 Mevrouw Terpstra  (VVD) verwees  in het debat naar 

een uitspraak van de gezondheidsraad over het wetenschappelijk inzicht met betrekking tot het 

belang van het kind: "Gezien het  feit dat geen duidelijke wetenschappelijke gegevens bestaan, 

waaruit blijkt welke opvoedingssituatie het belang  van het  kind het meest dient,  zijn  er geen 

harde  argumenten  voor  een  hulpverlener  om  van medewerking  af  te  zien  in  geval  dat  een 

alleenstaande vrouw of een  lesbisch paar om een KID‐behandeling verzoekt.".172 Een eventuele 

contra‐indicatie voor de VVD diende gebaseerd te zijn op een zo objectief mogelijke toetsing en 

op  basis  van  feitelijke  onderzoeksgegevens.  Vanuit  de  wetenschap  waren  er  geen 

onomstotelijke bewijzen voorhandig. Hierdoor diende, volgens de VVD‐fractie, de overheid op 

een andere wijze terughoudend te zijn en riep men op om juist niet een onderscheid te maken. 

Immers, was anders niet sprake van discriminatie of een onrechtvaardig onderscheid en was dat 

niet in strijd met de Algemene wet gelijke behandeling? 173 

 

Minister  Frits Korthals Altes  (VVD)  concludeerde ook dat er  terughoudendheid  geboden was, 

maar  kwam  op  een  tegenovergesteld  standpunt  uit.  Hij  ging  uit  van  het  adagium,  ‘in  dubio 

abstine’,  in het geval van  twijfel onthoudt u dan van actie. Al met al wilde men de afweging 

overlaten aan de arts en niet zoals  in West‐Duitsland kunstmatige  inseminatie door een donor 

 
170 Ibidem. 45‐14 
171 Ibidem. 45‐14 
172 Ibidem. 45‐15 
173 Ibidem. 45‐15 
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verbieden.174 Men beriep zich op dit adagium omdat over de vraag of er een gerechtvaardigd 

onderscheid  is  tussen  gehuwd  of  ongehuwd  samenwonenden  en  alleenstaande  vrouwen  in 

relatie  tot de opvoeding van het kind, wetenschappelijk nog weinig bekend was “Wanneer er 

twijfel  is over de  vraag of het wel  in het belang  van het  kind  is om  in  een dergelijke  situatie 

geboren te worden, hebben wij ons door dit  in dubio abstine  laten  leiden.” 175 Men beriep zich 

daarbij  vooral op onduidelijkheid op de  vraag hoe de  samenleving  zal  reageren op dergelijke 

opvoedingssituaties en over de manier waarop kinderen reageren op een samenleving waarbij 

niet een redelijke mate van identificatie met een mannenfiguur en een vrouwenfiguur mogelijk 

is.176 De kleine progressieve partijen  lagen op veel punten op één  lijn met de VVD en PvdA. Zo 

verwoordde Mevrouw Beckers‐de Bruijn (PPR) de positie van haar fractie volgt: “de PPR‐fractie 

vindt  dat  alleenstaanden —  zie  het  grote  aantal  bijstandsvrouwen  en  weduwen  met  jonge 

kinderen —  en homoseksuelen,  c.q.  lesbische partners, heel goed  kinderen  kunnen opvoeden. 

Hun bij voorbaat de toepassing van voortplantingstechnieken weigeren, is onterecht onderscheid 

maken en dus het tegendeel van gelijke behandeling.”177 Men week echter alleen af op het punt 

van  draagmoederschap.  Hierin  zag  men  wel  degelijk  bezwaren,  maar  men  achtte  het  niet 

gewenst dat de overheid zou ingrijpen. De PPR en PSP dienden gezamenlijk een motie in die de 

regering opriep om: “een wettelijke kader te scheppen waarbinnen het draagmoederschap in de 

toekomst plaats kan vinden.“178   Onderscheid maken op basis van burgerlijke staat of seksuele 

geaardheid werd door de seculiere partijen in het parlement nadrukkelijk afgewezen. Dit leidde 

tot  een  gezamenlijke motie  van  de VVD,  PvdA, D66,  PSP  en  PPR:  “overwegende,  dat  bij  een 

beslissing  over  toepassing  van  kunstmatige‐bevruchtingstechnieken  het  belang  van  het 

toekomstige  kind  voorop  dient  te  staan;  overwegende,  dat  daarom  bij  die  beslissing  de 

mogelijkheid  van  de  aanvraagster  tot  verantwoord  ouderschap,  alsmede  de  omstandigheden 

waarin het kind zal opgroeien, mogen worden onderzocht en mogen worden gewogen; spreekt 

uit, dat zulks niet behoeft en niet behoort te betekenen, dat aanvraagsters in andere leefsituaties 

dan het heteroseksuele huwelijk bij voorbaat worden afgewezen,”179 

 
174 Ibidem. 45‐33 
175 Ibidem. 45‐34 
176 Ibidem. 45‐34 
177 Ibidem. 45‐20 
178 HTK, 1987‐1988, 17 april 1989, Kabinetsnotitie: Kunstmatige bevruchting en draagmoederschap  (motie:  lid. B.J. 
van der Vlies (SGP) c.s.). Bijlage 20706. nr.12 
179HTK, 1988‐1989, 17 april 1989, Vaste Commissies voor Justitie en voor de Volksgezondheid. (de notitie Kunstmatige 
bevruchting en draagmoederschap). Bijlage 20706. 45‐42 
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Vanuit  confessionele hoek was er de nodige kritiek op dit  standpunt en dan vooral vanuit de 

kleine christelijke partijen. “Het  is misschien al over twaalf”, sprak de heer Van der Vlies (SGP) 

verontrust  over  de  ethische  gevolgen  van  de  kabinetsnotitie.  De  kleine  christelijke  partijen 

verwierpen met kracht het idee van kunstmatige inseminatie door een donor. Dat beschouwde 

men als een doorbreking van de monogame huwelijksrelatie. Verder benadrukte men dat een 

kind  recht heeft op een vader en moeder en dat het niet het geval diende  te zijn dat ouders 

recht hebben op een kind: “Wij spreken  liever over een geschonken kinderzegen”, formuleerde 

Van der Vlies (SGP) het.180 De heer Leerling (RPF) vatte deze positie samen als: “Het ouderschap 

is de bekroning van een huwelijk. Wij spreken niet zonder reden van de kinderzegen. Eeuwenlang 

zijn er echtparen geweest die kinderloos bleven en zij zijn er nog, met alle verdriet van dien.” 181 

De kleine confessionele partijen stemden  in met het regeringsstandpunt dat homoseksuelen  in 

beginsel  uitgesloten  zouden  zijn  van  de  toepassing  van  kunstmatige  bevruchtingstechnieken, 

maar de regering achtte een wettelijke verbod niet handhaafbaar. De SGP stelde daarop verrast 

de  vraag:  ”waarom  niet  gekozen  is  voor  een  verbod.  Is  dit  alleen  om  het  aspect  van  de 

handhaving? Wanneer de overheid een duidelijke norm stelt, dan  is zij toch verplicht om die te 

handhaven of te doen handhaven? Elders (zoals  in West‐Duitsland, JH) gebeurt dat wel en kan 

dat kennelijk.” 182 De heer Leerling (RPF) deed  in dezen een dringend appèl op de overheid om 

haar  ethische  verantwoordelijkheid  te  nemen:  “De  overheid  is  niet  het  schoothondje  van  de 

maatschappelijke  discussie,  ook  al  is  die  maatschappij  pluriform.  Zij  heeft  zelfstandig  een 

standpunt te bepalen en een duidelijk standpunt heb ik helaas in deze notitie nog gemist.” 183 De 

drie  kleine  confessionele partijen  kwamen uiteindelijk met een motie dat het belang  van het 

kind direct relateerde aan het heteroseksuele monogame huwelijk. Hierdoor kwam men tot de 

conclusie  dat:  “kunstmatige‐  bevruchtingstechnieken  uitsluitend  beschikbaar  kunnen  zijn  voor 

echtparen.”184  Men  wilde  daarmee  voorkomen  dat  er  “genetische  vondelingen”  185werden 

geboren,  zoals  de  heer  Schutte  (GPV)  het  verwoordde.  Schutte  beoordeelde  de  nota  qua 

beschrijving  als  voldoende, maar  vond  de  normering  aarzelend  en  halfslachtig  en  vond  het 

 
180 Ibidem. 45‐18‐19 
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teleurstellend dat de verschillende  technieken niet  in een bredere historische context werden 

geplaatst: ”Te gemakkelijk wordt vergeten dat de vraagstukken waarmee we nu geconfronteerd 

worden,  vraagstukken  zijn  van  een  abortuscultuur.  Het  daarbij  relativeren  van  de 

beschermwaardigheid  van  het  ongeboren  leven  heeft  de  medische  technologie  de  ruimte 

gegeven  om  verder  te  experimenteren. Dat  zich  dan weer  nieuwe  ethische  vragen  voordoen, 

behoeft  niet  te  verbazen,  alleen  is  dan wel  het  fundament  om  goede  antwoorden  te  vinden, 

ernstig aangetast.” 186 Mevrouw Laning‐Boersema (CDA) vond dat de kabinetsnotitie het accent 

te veel  legde op medisch‐technische zaken en dat er aan de opvattingen van de  regering een 

duidelijke basisfilosofie ontbrak. 187 Dit  is enigszins te begrijpen, omdat voor een groot deel de 

wettelijke  kaders  al  vaststonden.  De  heer  Schutte  had  dan  ook  gelijk met  zijn  verhaal  over 

‘abortuscultuur’.  Immers een belangrijk deel van de discussie gaat  in beginsel over de vraag of 

het  (pre‐)embryo beschermwaardig  is en de wetgeving over de beschermwaardigheid van het 

embryo grijpt voor een groot deel terug op de abortuswetgeving. Dit is ook wat mevrouw Haas‐

Berger (PvdA) aangeeft: ”De discussie wordt voor een groot deel beheerst door de vraag of het 

pre‐embryo beschermwaardig is. Zonder hierop dieper te willen ingaan, kunnen wij constateren 

dat  de  Nederlandse  wetgeving  uitgaat  van  een  steeds  oplopende  en  toenemende 

beschermwaardigheid — ik wijs op de zwangerschapswetgeving ‐ naarmate het ongeboren leven 

zich verder ontwikkelt. De limiet van 14 dagen wordt door veel auteurs en adviesorganen, onder 

andere de Gezondheidsraad, beargumenteerd met de stelling dat het pre‐embryo na 14 dagen in 

een  ontwikkelingsfase  komt waardoor  in  vivo  de  implantatie  is  voltooid.  Er  is  dan  ook  geen 

meerlingvorming meer mogelijk. Er  is dan heel duidelijk sprake van een  individu  in potentie.”188 

Het debat over de problematiek rondom de menselijke embryo’s verliep hierdoor voorspelbaar. 

Behalve  de  kleine  christelijke  partijen  was  het  CDA  de  enige  van  de  grote  partijen  die 

wetenschappelijk onderzoek met embryo’s afwees.189 Het CDA benadrukte dat technologie geen 

op  zichzelf  staande  onbeïnvloedbare  grootheid  behoorde  te  zijn:  “Ethische  reflectie  en 

maatschappelijke beïnvloeding zullen bepalend moeten zijn voor de plaats van de technologie en 

niet  omgekeerd.”190  De  leidende  vraag  voor  het  CDA  was  in  dezen:  “Hoe  kunnen  wij 

bewerkstelligen  dat  onrijpe  en  kwade  produkten  aan  de  biomedische  technologieboom 
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verdorren en dat wij alleen die vruchten in ontvangst nemen die de mens en de samenleving ten 

goede  komen?”191  Om  te  voorkomen  dat  de  biomedische  wetenschap  maatschappelijk 

ongewenste  resultaten  zou  voortbrengen,  pleitte  het  CDA  voor  een  aantal  grondlijnen. 

Allereerst de beschermwaardigheid van het leven vanaf het bevruchtingsproces. “Het embryo is 

doel in zichzelf, heeft een intrinsieke waarde. Humaan leven dienen wij niet als middel, als ding 

voor een bepaald doel te gebruiken.”192 Tevens diende men te waken voor het reduceren van de 

mens tot leverancier van gameten of tot louter een lichaam wordt afgewezen: “Ook hier wordt 

de  "Verdinglichung" van de mens niet geaccepteerd. De menswaardigheid van ontwikkelingen 

moet in het oog gehouden worden.” 193 Het CDA vond evenals het Kabinet en de andere partijen 

dat embryo’s niet speciaal voor onderzoek mochten worden gecreëerd. Mevrouw Haas‐Berger 

(PvdA),  benadrukte  verder  dat  de  overheid  criteria  voor wetenschappelijk  onderzoek mocht 

stellen:  “Uitgaande  van  de  goede  en  oprechte  bedoelingen  van wetenschappers  en  van  het 

uitsluitend handelen in het belang van de volksgezondheid en in dat van toekomstige generaties, 

is het toch mogelijk dat de samenleving bepaalde onderzoeken ethisch niet verantwoord vindt. 

Dan heeft de overheid tot taak, grenzen te trekken.“194 Belangrijke grenzen voor de PvdA waren 

het  klonen  van mensen en dieren, het  inbrengen  van menselijke embryo’s bij dieren en  vice 

versa,  het  doen  ontstaan  van  chimaera’s  en  het  implanteren  van  embryo’s  nadat  ze  voor 

wetenschappelijk onderzoek zijn gebruikt.195  

 

Over het algemeen was men zeer behoedzaam in het stellen van normen. Vooral het CDA deed 

in het debat haar best om met haar  strengere normstelling niet al  te antiwetenschap over  te 

komen:  “Daarmee  zou  een  vrije wetenschapsontwikkeling  geknecht worden  en  zou  een  vrije 

toepassing  van  van  alles  en  nog wat  verhinderd worden.  Het  laatste wat  het  CDA wil  is  de 

wetenschap  betuttelen.”  Uiteindelijk  stonden  alle  andere  partijen,  evenals  het  CDA,  op  het 

standpunt dat er ethische grenzen moesten worden gesteld. Het Kabinet wilde een voorlopige 

wettelijke regeling met betrekking tot onderzoek. De tijd was nog niet rijp voor een definitieve 

regeling. Dit was ook het standpunt van de VVD en pleitte per motie voor de inrichting van een 

multidisciplinair  samengestelde  staatscommissie.  Deze  commissie  moest  alle  (genetische) 
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wetenschappelijke en  technologische ontwikkelingen, nationaal en  internationaal, op de  voet 

volgen en toetsen op haar effecten en gevolgen voor de samenleving als geheel. Ook moest zij 

gevraagd en ongevraagd ter zake adviezen geven.196 Op het gebied van onderzoek met embryo’s 

vermeed minster Brinkman (CDA) zorgvuldig duidelijke uitspraken, maar kwam hij met een meer 

bestuurlijke  aanpak  met  overleg  met  de  adviesorganen  zoals  de  Gezondheidsraad  en  met 

onderzoekers  en  medici.  Door  overreding  en  overtuiging  wilde  men  het  werkveld  ertoe 

bewegen zelf algemene normen vast te stellen en in de praktijk te brengen. Het was volgens hen 

nog te vroeg om voor een langere periode criteria op te stellen. Daarvoor was de ontwikkeling in 

de wetenschap nog niet ver genoeg. Daarom zou het Kabinet met een tijdelijke regeling komen. 

Het voorstel van de VVD om tot de oprichting van een staatscommissie over te gaan verwierp 

minister Brinkman (CDA). Een dergelijke commissie zou een ‘doublure’ van de Gezondheidsraad 

worden. Iets wat de minster als ongewenst beschouwde.197 

3.3.2  Analyse 

Een opvallend element uit de kabinetsnotitie was dat het een erg technisch en juridisch verhaal 

was geworden. Het leek erop dat het Kabinet door het gebruik van het formele taalgebruik zich 

enigszins trachtte te verschuilen. Het kan haast niet anders zijn geweest, dan dat er binnen het 

Kabinet grote meningsverschillen bestonden over een groot deel van de vraagstukken. Hierdoor 

waren  de  normen  in  de  kabinetsnotitie,  zoals  ook  in  het  debat werd  aangegeven,  enigszins 

halfslachtig.  Er  was  vanuit  een  wetenschappelijk  perspectief  twijfel  over  een  veelheid  aan 

vragen. Dit was de reden dat het Kabinet uitging van het adagium ‘in dubio abstine’ en wenste 

men geen ruime beschikbaarheid van de verschillende nieuwe bevruchtingstechnologieën voor 

lesbische en alleenstaande vrouwen  te  creëren. Het merendeel van de  fracties  in de Tweede 

Kamer  pleitte  voor  een  terughoudendheid  vanuit  een  tegenovergesteld  perspectief.  Hierbij 

stelde men min of meer dat een levensethische regelgeving, waarbij een duidelijke keuze wordt 

gemaakt voor een bepaalde ideale ouderschapsvorm, niet wenselijk was. Dit zou immers leiden 

tot  discriminatie.  Het  voorkomen  van  discriminatie,  stigmatisering  en  vooroordelen  werd 

blijkbaar belangrijker  geacht dan het  voornemen  van het  kabinet om niet  te experimenteren 

met gezinsvormen en de opvoeding van kinderen. Immers, de overheid diende neutraal te zijn. 

 
196 HTK, 1987‐1988, 17 april 1989, Kabinetsnotitie: Kunstmatige bevruchting en draagmoederschap  (motie:  lid. E.G. 
Terpstra (VVD) c.s.). Bijlage 20706. nr.11 
197  HTK,  1988‐1989,  17  april  1989,  Vaste  Commissies  voor  Justitie  en  voor  de  Volksgezondheid.  (de  notitie 
Kunstmatige bevruchting en draagmoederschap). Bijlage 20706. 45‐23‐48 
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Een  eventuele  contra‐indicatie  was  volgens  de  seculiere meerderheid  in  de  Tweede  Kamer 

mogelijk,  maar  dan  wel  op  objectieve  ‘wetenschappelijke’  gronden.  Over  de  toekomstige 

technologische ontwikkelingen was men kamerbreed uitermate optimistisch. Tot slot werd in dit 

debat duidelijk dat nieuwe ontwikkelingen altijd  in het verlengde van voorgaande keuzes moet 

worden  geplaatst.  Een  zekere  mate  van  padafhankelijkheid  is  hierbij  te  herkennen.  Een 

belangrijk  voorbeeld  in  dezen  is  het  wettelijk  vastgestelde  idee  van  de  ‘toenemende 

beschermwaardigheid’.  Dit  element  in  de  wetgeving  heeft  een  sterke  invloed  gehad  op 

toekomstige politieke keuzes.  

3.4.   2001 – Embryowet    

De twee paarse Kabinetten van (1994‐2002) waren de eerste Kabinetten zonder confessionele 

inbreng sinds 1918. Al die tijd nam het CDA of één van haar voorgangers, KVP, CHU of ARP deel 

aan de  regering.  Toen  na de  Tweede  Kamerverkiezingen  van  1994 het CDA  een dramatische 

nederlaag  leed, was  de weg  vrij  voor  de  vorming  van  het  paarse  Kabinet. Daarin  zouden  de 

vroegere opponenten van elkaar, de PvdA en de VVD, samen regeren. Ondanks dat de PvdA een 

groot verlies had geleden bij de Tweede Kamerverkiezingen, de partij verloor 12 zetels en kwam 

uit op een evenaring van het  toenmalig dieptepunt van 37 zetels, werd Wim Kok  (PvdA)  toch 

minister‐president  van  dit  seculiere  Kabinet.  De  Kabinetten  onder  aanvoering  van  de 

sociaaldemocraat  Kok,  staan  bekend  om  hun  libertaire  politiek  op  ethisch  vlak.  Zo  kwam  de 

legalisering  van  prostitutie,  het  homohuwelijk  en  euthanasiewetgeving  tot  stand  onder  de 

Paarse  Kabinetten.  De  laatste  grote  ethische wetswijziging  onder  jet  Kabinet‐Paars  II  (1998‐

2002) was  de  embryowet  die  onder minister  van  Volksgezondheid  Els  Borst  (D66)  tot  stand 

kwam.  Net  als  bij  andere  medisch‐ethische  wetgeving,  had  ook  deze  wetgeving  een  lange 

voorgeschiedenis voordat op 20  juni 2002, als  ‘wet, houdende  regels  inzake handelingen met 

geslachtscellen  en  embryo’s’, werd  gepubliceerd  in  de  Staatscourant.  Bij  het  aantreden  van 

Paars  I,  stuitte  het  Kabinet  op  een  door  staatssecretaris  van  Welzijn,  Volksgezondheid  en 

Cultuur. Hans Simons (PvdA) en minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) ingediend voorstel 

voor een voorlopige regeling van handelingen met geslachtscellen en embryo’s. Dit voorstel had 

als  doel  om  een  aantal  handelingen  zoals:  reproductief  kloneren,  het  creëren  van mens‐dier 

combinaties  te  verbieden.  Tevens werd  in  dit  voorstel  een mogelijkheid  opgenomen  om  bij 

algemene maatregel van bestuur een moratorium van maximaal vier  jaar af  te kondigen voor 

wetenschappelijk onderzoek met embryo’s. Het voorstel had als uitgangspunt dat door  in vitro 
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fertilisatie  (IVF)  tot  stand  gebrachte  embryo’s  voor  de  voortplanting  behouden  dienden  te 

blijven.  Het  gebruik  van  embryo’s  zou  alleen  zijn  toegestaan  als  het  embryo  nooit  zijn 

bestemming  als  mens  zou  bereiken  en  het  onderzoek  gericht  was  op  de  ontwikkeling, 

toepassing  en  verbetering  van  IVF  of  pre‐implantatiediagnostiek  (PGD).  Het  kweken  van 

embryo’s  voor  andere  doeleinden  dan  het  tot  stand  brengen  van  een  zwangerschap  werd 

geheel verboden. Minister Borst  trok het voorstel van het vorige Kabinet  in maart 1995  in en 

kwam  tegelijkertijd met  de  hoofdlijnen  voor  een  nieuwe wettelijke  regeling. Men  verschilde 

voornamelijk  van mening  over  het  doel waarvoor  embryo’s mochten worden  gebruikt. Men 

achtte  het  geoorloofd  om  voor  een  limitatieve  lijst  aan  onderzoeksdoeleinden  embryo’s  te 

gebruiken. Alleen embryo’s die anders teloor zouden gaan, kwamen voor dergelijk onderzoek in 

aanmerking.  Het  exclusief  kweken  van  embryo’s  voor  onderzoek  zou  in  beginsel  verboden 

moeten  zijn.  Het  Paarse  wetsvoorstel  werd  uiteindelijk  in  september  2000  ingediend  en  in 

oktober 2001 in de Tweede Kamer behandeld. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de in 

1995  opgestelde  hoofdlijnen  was,  mede  op  advies  van  de  Gezondheidsraad,  dat  de  regels 

betreffende  wetenschappelijk  onderzoek  werden  verruimd  tot  alle  medische 

onderzoeksdoelen.198 

 

De wet diende allereerst duidelijke wettelijke kaders  te  scheppen waarbinnen onderzoek kon 

plaatsvinden.  Tevens  werd  de  beschermwaardigheid  van  het  embryo  geregeld  en  enkele 

mogelijke onderzoekstrajecten werden ongewenst verklaard. Zo werd kloneren, het toepassen 

van geslachtskeuzetechnieken en het creëren van chimaera’s of hybriden strikt verboden. Ook 

werd  het  wijzigen  van  erfelijk  materiaal  zoals  eicellen,  zaadcellen  of  embryo’s,  oftewel  de 

zogenaamde  kiembaangentechnologie,  verboden.  Verder  diende  de  wet  het  gebruik  van 

eicellen,  zaadcellen en embryo’s  te  regelen. Daarbij werd vooral de vraag gesteld voor welke 

doelen  dit materiaal mocht  worden  gebruikt,  indien  dit materiaal  niet meer  voor  de  eigen 

zwangerschap  was  bestemd.  Volgens  het  Kabinet  waren  er  een  aantal  mogelijke  doelen 

denkbaar: donatie aan een ander die geen kinderen kan krijgen, wetenschappelijk onderzoek of 

het  in  kweek brengen  van  embryonale  cellen.  199 Het  Kabinet  ging niet uit  van  een  absolute 

beschermwaardigheid van het embryo, maar van de toenemende beschermwaardigheid van het 

 
198 Jannsen, J. (red.) – Wetgever Borst. pp.17‐19 
199 Ibidem. p.20 
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embryo. Hierdoor waren er belangen denkbaar die boven die van het embryo uitgingen, zoals 

onderzoek  naar  bepaalde  ziektes.  Een  landelijke  ethische  commissie,  namelijk  de  Centrale 

Commissie  Mensgebonden  Onderzoek  (CCMO),  moest  het  onderzoeksplan  en  het  protocol 

beoordelen  om  te  zien  of  het  voldeed  aan  de  wettelijke  voorwaarden.  Het  belangrijkste 

criterium voor de commissie is de vraag of het onderzoek zou leiden tot nieuwe inzichten op het 

terrein van de medische wetenschap. Verder moet door de onderzoekers worden aangetoond 

dat er niet minder ingrijpende alternatieven voorhanden zijn.  

 

Het Kabinet had verder besloten om een verbod op te nemen op het speciaal tot stand brengen 

van embryo’s voor onderzoek. Opvallend aan dit verbod was, dat er al werd vooruitgelopen op 

een eventuele opheffing van ditzelfde verbod. Na  inwerkingtreding van de wet zal het verbod 

van het  speciaal  tot  stand brengen  van embryo’s  voor onderzoek hoogstens  vijf  jaar moeten 

gelden, was de opinie van het Kabinet. Binnen deze vijf  jaar moest het parlement besluiten of 

men  al  dan  niet  het  verbod  wilde  handhaven.  Voor  het  geval  dat  het  verbod  zou  worden 

opgeheven, had de regering reeds enkele richtlijnen opgesteld.     Het belangrijkste was daarbij 

dat het voorgestelde onderzoek alleen kan plaatsvinden met speciaal gekweekte embryo’s en 

dat er dus geen andere alternatieven  te bedenken  zijn. Verder diende de nieuw  te verkrijgen 

kennis gerelateerd  te  zijn aan een gelimiteerd aantal onderzoeksgebieden: onvruchtbaarheid, 

kunstmatige  voorplanting,  aangeboren  aandoeningen  en  de  transplantatiegeneeskunde.200 

Mevrouw  Ross‐van  Dorp  (CDA)  had  in  dezen  over:  “Fascinerende  en  verbazingwekkende 

ontdekkingen  die  steeds meer  geheimen  van  het  leven  ontraadselen,  ook waar  het  gaat  om 

embryo’s  in vitro en geslachtscellen.”201 Hierbij gaat het om baanbrekend onderzoek. Dergelijk 

onderzoek  is vaak niet alleen meer gericht op vruchtbaarheidsproblemen, maar er wordt ook 

experimenteel onderzoek verricht dat niets  te maken heeft met zwangerschap, maar met het 

ontwikkelen  van  geneesmiddelen  en  therapieën  voor  ernstige  aandoeningen.  Daarbij  zijn  er 

hooggespannen  verwachtingen  op  genezing  van  mensen  met  ziekten  als  Alzheimer  en 

Parkinson, onderzoeksgebieden die (nog) niet onder de nieuwe embryowet zouden vallen. Voor 

hen zouden bijvoorbeeld transplantaten van gekloonde embryo’s uitkomst kunnen bieden. Het 

lijden  van mensen wegnemen  is  een  nobel  streven,  stelde  Ross‐van Dorp, maar  ze  schetste 

 
200 Ibidem. pp.19‐21 
201 HTK, 2001‐2002, 2 oktober 2001, (Embryowet). Bijlage 27423. 7‐238 
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daarbij ook een belangrijk ethisch dilemma: “Mag alles wat technisch gesproken kan? Moeten er 

grenzen  aan mogelijkheden  van  onderzoek  en  toepassing  gesteld worden  en,  zo  ja,  op welke 

gronden? Het gaat om grote dilemma’s, om zeer principiële vraagstukken”. 202 Het laatste grote 

ethische debat onder Paars werd gehouden begin oktober 2001 en ging over dit dilemma. In dit 

debat, waarin geen enkele  confessionele partij  regeringsverantwoordelijkheid droeg, kwamen 

de politieke tegenstellingen geprononceerd naar voren.  

 

TABEL 4: TIJDLIJN, EMBRYOWET 
Kabinetsamenstelling  Hoofdpersonen 
1989 – 1994: Kabinet‐Lubbers III, CDA, 
PvdA.  
1994‐2002: Kabinet‐Paars I & II, PvdA, 
VVD, D66. 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: mevr. Borst (D66) 
Kamerleden: mevr. Terpstra (VVD), mevr. Ross‐van Dorp (CDA), dhr. 
Rouvoet (ChristenUnie), mevr. Swildens‐Rozendaal (PvdA).  

Wanneer  Wie/Wat  Inhoud  Uitkomst 
1994  Voorstel Kabinet‐Lubbers 

III 
Limitieve lijst van onderzoeksdoelen 
(rest)embryo’s.  

Niet overgenomen 
door Paars I 

Maart 
1995 

Vaststellen Hoofdlijnen 
nieuwe wetgeving 

Uitbreiding van de (limiitieve lijst) van 
onderzoeksdoelen tot alle medische 
onderzoeksdoelen. 

 

September 
2000 

Indienen 
Wetsvoorstel (27423), 
embryowet 

 

Oktober 
2001 

Debat, wetsvoorstel 
(27423), embryowet 

Uitbreiding onderzoeksdoelen 
Voorlopig verbod op het ‘kweken’ van embryo’s 
Verbod op kloneren, mens‐dier combinaties, enz. 
Definitieve besluit bestemming restembryo’s ligt 
bij de ouders. 

Aangenomen 

 

3.4.1  Het debat 

Het belangrijkste  twistpunt was de status van het embryo en de beschermwaardigheid ervan. 

De  partijen  waren  grofweg  verdeeld  tussen  hen  die  stonden  voor  absolute 

beschermwaardigheid van het embryo en partijen die spraken van een toenemende of relatieve 

beschermwaardigheid. Een brede  consensus over de  status  van het embryo werd uiteindelijk 

niet  bereikt, maar  het  debat  legde wel  fundamentele  politieke  scheidslijnen  bloot.  De  heer 

Rouvoet (ChristenUnie) benadrukt in het debat, dat de discussie over de status van het embryo, 

een discussie is met een sterke religieusfilosofische dimensie, waarbij vragen spelen als: “Wat is 

de mens? Wanneer  begint  het menselijk  leven? Waar  komt  het  vandaan? Wanneer  kun  je 

spreken van een mens?  Is er een principieel kwalitatief verschil tussen het beginnend menselijk 

leven  direct  na  de  conceptie  en  de  net  geboren  baby?  Zijn  er  in  de  ontwikkeling  van  een 

                                                 
202 Ibidem. 7‐238 
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bevruchte  eicel  tot  een  embryo,  een  foetus  en  uiteindelijk  een  volgroeid  kind  dat  rijp  is  om 

geboren te worden, momenten aan te wijzen die aanleiding geven om onderscheid in status aan 

te brengen en daarmee eventueel ook ruimte voor verschillende bejegening?“203 Mevrouw Ross‐

Van Dorp (CDA) spreekt, als men het heeft over de ontwikkeling van de bevruchte eicel tot een 

volwassen mens, over een continuüm: “Nergens  is een punt aanwijsbaar waarvan gezegd kan 

worden: daar gaat het over van een embryo of een bevruchte eicel in een mens. Het gaat om een 

mens in wording dat alle potenties heeft om in een goede omgeving uit te groeien tot een mens, 

een mens als beelddrager Gods met een waardigheid die niet zomaar aangetast mag worden en 

die niet afhangt van de waarde die anderen het geven.”204   Het  leven  is voor de heer Rouvoet 

(ChristenUnie) een geschenk van God: “Hij  is de Schepper en Onderhouder van het  leven. Daar 

begint het voor ons allemaal mee, als wij over deze onderwerpen spreken. Daaruit vloeit voort 

dat  het  leven,  ieder  leven,  principieel  beschermwaardig  is,  ongeacht  leeftijd,  fysieke, 

verstandelijke  of  psychische  kenmerken,  eigenschappen  of  gebreken,  sociale  of  economische 

omstandigheden  en  gevoelens  van  anderen”.205  Het  grote  probleem  bij  dit  debat  is  volgens 

Rouvoet  dat  er  geen  duidelijkheid  is  over  de  antwoorden  op  de  ‘existentiële’  vraag  over  de 

status  van  het  embryo.  Hij  wijst  erop  dat  de  gebruikte  begrippen  zoals  ‘toenemende 

beschermwaardigheid’,  ‘embryonaal  weefsel’  of  ‘pre‐embryo’  enigermate  van  zekerheid 

suggereren  en  dat  we  het  antwoord  op  de  problemen  hebben  gevonden.  Echter,  volgens 

Rouvoet  zijn daarmee:  “existentiële  vragen weg gedefinieerd  en  is onze onwetendheid of ons 

niet  weten  op  formule  gebracht.  Nu  is  dat  tot  daaraan  toe,  als  wij  dat  in  theoretisch‐

wetenschappelijke vragen doen. Het komt echter heel anders te liggen, als het gaat om menselijk 

leven  waar  wij  op  basis  van  onze  formules  mee  gaan  handelen,  in  casu  zelfs  gaan 

experimenteren.”206  Volgens  Rouvoet  (ChristenUnie)  leidt  dit  tot  een  heel  fundamenteel 

probleem over de vraag wat menselijk  leven  is: ”Als er nog geen sprake  is van een mens en er 

zou zelfs nog geen sprake zijn van menselijk leven, bijvoorbeeld in de eerste veertien dagen, dan 

is het de  vraag waar wij  het wel over hebben.  (…) Daarom heb  ik die  vraag aan de minister 

gesteld. Ik denk namelijk dat zij niet in staat is om aan te geven vanaf welk moment er sprake is 

van een mens. Dat zou nogal willekeurig zijn. Ik kan mij voorstellen dat er gesproken wordt over 

 
203 Ibidem. 7‐261 
204 Ibidem. 7‐241 
205 Ibidem. 7‐261 
206 Ibidem. 7‐261 
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toenemende  beschermwaardigheid, dat er sprake is van een ontwikkeling. Dat zie ik ook. Maar 

het  is de vraag of  je als wetgever vrijblijvend de noemer  ’’toenemende beschermwaardigheid’’ 

kan gebruiken, zonder dat je je druk maakt over de vraag of het nu wel of niet over mensen gaat. 

Wanneer begint dan het menszijn? Dat lijkt misschien een religieuze of filosofische vraag, maar 

mij dunkt dat het voor de wetgever wel belangrijk is. Wij maken hier namelijk wetgeving waarbij 

er ruimte komt om te experimenteren met menselijk leven. Dan moeten wij wel weten wanneer 

dat menselijk  leven  begint. Daarom  vraag  ik  de minister:  kunt  u  dat moment  aangeven?”  207 

Later  in debat kwam deze fundamentele vraag terug bij de beantwoording door minister Borst 

van  vragen  uit  de  Kamer.  Daarbij  beschrijft  zij  dat  één  van  de  uitgangspunten  van  het 

wetsvoorstel, het beginsel van de toenemende beschermwaardigheid is. In de Embryowet heeft 

het Kabinet het beginsel van  toenemende beschermwaardigheid gestalte moeten geven. “Wij 

hebben dus wel grenzen aan moeten geven. Deels zijn die grenzen ook arbitrair.” aldus minster 

Borst208.  “Niet arbitrair is echter het verschil tussen een embryo dat zeker teloor zal gaan en een 

embryo dat wel geïmplanteerd wordt.”  209 Hierbij doelde minster Borst  in het eerste geval op 

een overtollig embryo na een IVF‐behandeling. Een embryo dat volgens de ’ouders’ niet meer in 

aanmerking komt voor een zwangerschap, noch bij hen noch bij anderen. Als een embryo nooit 

tot een mens kan en zal uitgroeien, heeft het naar de mening van het Kabinet  in beginsel niet 

dezelfde absolute beschermwaardigheid. De heer Rouvoet wees in dezen op de cirkelredenering 

van het Kabinet, immers: “Een embryo wordt in een bepaald stadium niet geïmplanteerd, dus is 

het minder beschermwaardig en behoeft het minder bescherming. Dat  is een cirkelredenering, 

want er kan ook gesteld worden dat alle embryo’s bescherming behoeven en dat zij dus alle even 

beschermwaardig  zijn.”210  Volgens  minister  Borst  is  het  idee  van  een  cirkelredenering  niet 

geheel gepast, omdat steeds dezelfde actor de keuze maakt, namelijk de ouders. Het is dus niet 

het  besluit  van  de  overheid.  De  overheid  creëert  alleen  de  kaders  waarbinnen  deze 

keuzevrijheid uitgeoefend kan worden.211 Mevrouw Ross‐van Dorp  (CDA) vond dit element uit 

het wetsvoorstel  problematisch  in  relatie  tot  het  begrip  toenemende  beschermwaardigheid: 

“Het hanteren van het begrip toenemende beschermwaardigheid laat zich slecht verenigen met 

de opvatting dat de keuze omtrent de beschermwaardigheid alleen een zaak van de ouders  is. 

 
207 Ibidem. 7‐263 
208 HTK, 2001‐2002, 3 oktober 2001, (Embryowet). Bijlage 27423. 7‐335 
209 Ibidem. 7‐335 
210 Ibidem. 7‐335 
211 Ibidem. 7‐335 
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Immers,  een  besluit  tot  donatie  van  embryo’s  voor  onderzoek wordt  gerekend  tot  de  privé‐

sfeer.”212  Ze  betoogde  daarbij  dat  het  Paarse  Kabinet  in  algemene  zin  getuigt  van  een  sterk 

consumptiegericht  beleid, waarbij  vooral  de  gemaakte  keuzes  tellen  en  in mindere mate  de 

argumenten die  tot deze keuzes  leiden.  In deze benadering passen ook de publieke debatten 

over  een  veelheid  aan  ethische  onderwerpen  die  het  Kabinet  in  gang  heeft  gezet,  aldus 

mevrouw Ross‐van Dorp (CDA).  

 

De  vraag naar de  fundering  van de beschermwaardigheid bleef boven het debat hangen. De 

kleine  christelijke  partijen  waren  vooral  kritisch  op  het  idee  van  de  ‘toenemende 

beschermwaardigheid’,  de  ‘rode  draad’  van  het  Paarse  wetsvoorstel,  aldus  Rouvoet213.  Het 

problematische  ervan  lag  volgens  hen  vooral  in  het  idee  dat  beschermwaardigheid  wordt 

gerelateerd aan meetbare en waarneembare stadia, vermogens of eigenschappen: “Als de mate 

van beschermwaardigheid van het menselijk  leven wordt gerelateerd aan de aanwezigheid van 

bepaalde  vermogens  en  eigenschappen,  dan  ligt  daarin  toch,  op  zijn minst  logischerwijs,  de 

suggestie besloten dat de afwezigheid van die vermogens of eigenschappen ook in andere fasen 

van het  leven  tot een mindere beschermwaardigheid zou mogen  leiden?”214 Dit  roept, volgens 

Rouvoet, een veelheid aan fundamentele vragen op zoals: “Wie stelt die vast? Hoe stellen we die 

precies  vast,  met  hoeveel  zekerheid?  Zijn  de  stadia  en  criteria  van  vandaag  ook  die  van 

morgen?”215  De seculiere partijen stonden hier fundamenteel anders in. Zij legden de nadruk op 

de  grote  winst  die  geboekt  kon  worden  door  de  voortschrijdende  kennis  van  de 

voortplantingsgeneeskunde,  gecombineerd  met  nieuwe  kennis  over  genen  en  erfelijkheid. 

Hoopvolle  toekomstverwachtingen werden uitgesproken. Maar ook  vanuit de  seculiere hoek, 

werd de  vraag  gesteld naar de  ethische  grens  van de wetenschap. Mevrouw  Terpstra  (VVD): 

“Maar of alles wat dan kan ook mag, is een afweging die niet door de wetenschap, maar door de 

samenleving  en  als  afgeleide  daarvan  door  de  politiek  moet  worden  gemaakt. Met  andere 

woorden,  het  normatief  kader  bepalen wij  hier  en  aan  de  overkant.”216  Terpstra  benadrukte 

daarbij, dat ervoor moet worden gewaakt dat, “de antwoorden van vandaag de mogelijkheden 
 

212 HTK, 2001‐2002, 2 oktober 2001, (Embryowet). Bijlage 27423. 7‐240 
213 Ibidem. 7‐265 
214 Ibidem. 7‐262 
215 Ibidem. 7‐262.  
De heer Van der Vlies (SGP) heeft in zijn betoog een vergelijkbaar kritiekpunt geuit, HTK, 2001‐2002, 2 oktober 2001, 
(Embryowet). Bijlage 27423. 7.249 
216 HTK, 2001‐2002, 2 oktober 2001, (Embryowet). Bijlage 27423. 7‐254 
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van morgen  niet  belemmeren”.217  Er  is  immers  altijd  sprake  van  nieuwe  ontwikkelingen  en 

nieuwe mogelijkheden die tot nieuwe keuzes zullen dwingen. Daarbij gaat Terpstra niet uit van 

de verwoorde opvattingen over de absolute, of bijna absolute, beschermwaardigheid van het 

embryo,  maar  huldigt  zij  het  standpunt:  ”dat  embryo’s  vanzelfsprekend  intrinsieke  waarde 

hebben,  maar  dat  er  daarnaast  wel  sprake  is  van  toenemende  beschermwaardigheid,  naar 

gelang van de ontwikkelingsfase.” 218 Dit standpunt, waarbij en de beschermwaardigheid en het 

belang  van  wetenschappelijk  onderzoek  centraal  stond,  was  voor  de  VVD‐fractie  goed met 

elkaar te combineren. Intrinsieke waarde betekende in de ogen van de VVD, dat je niet zomaar 

alles mag  doen met  een  embryo,  ook  niet  als  het  zich  nog maar  in  de  allereerste  fase  van 

celdeling bevindt. De liberalen stonden op het standpunt, dat het gezien de belangen van grote 

groepen  patiënten,  het  onverstandig  zou  zijn  om  hedendaagse  opvattingen  als  leidraad  te 

nemen  en  daardoor  toekomstige  medisch‐technologische  ontwikkelingen  voorgoed  te 

blokkeren. “Het lijkt een discussie tussen vooruitgangdenkers en technologiepessimisten, waarbij 

de doctrine wel moet botsen met de wetenschap.”, aldus Terpstra (VVD).219  

 

Een  belangrijk  deel  van  de  discussie  ging  over  de  vraag  of  Paars  de  publieke  opinie  of 

maatschappelijk  draagvlak,  als  beslissende  parameter  nam.  Mevrouw  Swildens‐Rozendaal 

(PvdA) verdedigde het Kabinet met betrekking tot het gebruik van restembryo’s die anders toch 

teloor zouden gaan en het verschil met de houding tegenover het speciaal voor onderzoek tot 

stand brengen  van  embryo’s. Dit  laatste werd,  in beginsel, nadrukkelijk  anders  gewaardeerd. 

Mevrouw  Swildens‐Rozendaal  onderkende  dat  deze mening  in  hoge mate  gevoelsmatig  tot 

stand komt. “Wij hebben al eerder gezegd dat gevoel en intuïtie geen slechte  leidraad zijn voor 

moreel besef, zeker niet bij deze precaire problematiek. Het Kabinet heeft dit ook onderschreven. 

Het geringe draagvlak in de samenleving, dat gezien de reacties in de media niet zo gering is als 

de bewindslieden doen voorkomen,  is een weerspiegeling van eenzelfde gevoel van onbehagen 

over  het  instrumenteel  gebruik  van  speciaal  tot  stand  gebrachte  embryo’s.”220  Mevrouw 

Swildens‐Rozendaal (PvdA) hield de Tweede Kamer voor dat, “De bewindslieden verwachten dat 

dit onbehagen kan omslaan, indien men wordt geconfronteerd met toenemende mogelijkheden 

 
217 Ibidem. 7‐255 
218 Ibidem. 7‐255 
219 Ibidem. 7‐255 
220 Ibidem. 7‐274 



 
 

‘Politieke debatten onttoverd!?’  ‐ 75 ‐

                                                

voor  de  individuele  gezondheidszorg,  zoals  verbetering  van  voortplantingstechnieken, 

onvruchtbaarheidsbehandeling,  het  voorkomen  van  ernstige  erfelijke  aandoeningen  of 

transplantatiegeneeskunde. Dan  zal de behoefte aan een  verbod ook afnemen en ontstaat er 

zeker  draagvlak  voor  het  genoemde  onderzoek.”  221  Het  Kabinet  had  immers  besloten  om 

vooralsnog  een  verbod  in  de  nieuwe  wet  op  te  nemen,  namelijk  op  het  speciaal  tot  stand 

brengen van embryo’s voor andere doeleinden dan zwangerschap.  In de wet was echter al de 

mogelijkheid  opgenomen,  om  op  termijn  dit  verbod  te  vervangen  voor  een  regeling  onder 

strikte voorwaarden. Dit had men gedaan omdat men deze mogelijkheid niet wilde uitsluiten 

voor de toekomst, maar wel het verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde 

van  de  Raad  van  Europa  wilde  ondertekenen.  Dit  verdrag  sloot  het  speciaal  kweken  van 

embryo’s uit, behalve als men voorafgaand aan de ratificatie van het verdrag al een voorbehoud 

had  gemaakt met betrekking  tot dit onderdeel  van het  verdrag.222 Uit de   opvatting  van het 

Kabinet over respect voor menselijk leven vloeit voort dat in beginsel embryo’s alleen tot stand 

behoren  te worden gebracht met als doel het  tot stand brengen van een zwangerschap: “Een 

andere  intentie bij   het tot stand brengen van embryo’s keuren wij nu derhalve af.”223 De heer 

Rouvoet  (ChristenUnie) was  kritisch  op  dit  punt  van  het  Kabinet. Hij wees  erop,  dat  van  de 

regering mag worden  gevraagd,  dat  zij  staat  voor  haar  eigen  opvatting  over wat  vanuit  het 

respect voor het menselijke leven wel en niet als moreel toelaatbaar wordt geacht: “ik zou dat 

een  kwestie  van  morele  ruggengraat  willen  noemen!’224.  Verder  vond  de  heer  Rouvoet 

(ChristenUnie), dat het Kabinet haar morele opvattingen te afhankelijk maakte van wat er in de 

samenleving  heerste.  De  door  het  Kabinet  bedachte  constructie,  met  betrekking  tot  het 

voorbehoud bij het verdrag, kon hij niet vatten: “Wie het vatten kan, die vatte het. Maar ik kan 

dit alleen volgen wanneer ik aanneem dat de morele opvatting van de regering ten aanzien van 

het respect voor menselijk leven niet fundamenteel is, maar betrekkelijk, tijdelijk en inwisselbaar. 

(…) Als ik de redenering van de regering samenvat, dan zegt zij dus: hoewel wij er zelf tegen zijn 

op grond van onze opvatting over  respect voor menselijk  leven,  treffen wij alvast een  regeling 

voor het moment dat men er in meerderheid anders over denkt. Dat heeft met een overtuiging, 

 
221 Ibidem. 7‐274 
222  HTK,  2001‐2002, memorie  van  toelichting,  (Wet  houdende  regels  inzake  handelingen met  geslachtscellen  en 
embryo’s (Embryowet)).  Bijlage 27423. nr.3. p. 28 
223 HTK, 2001‐2002, 26 juni 2002, Nota naar aanleiding van het verslag, (Wet houdende regels inzake handelingen met 
geslachtscellen en embryo’s (Embryowet)). Bijlage 27423. nr.5. p. 7 
224 HTK, 2001‐2002, 3 oktober 2001, (Embryowet). Bijlage 27423. 7‐265 
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een opvatting over wat aanvaardbaar en toelaatbaar is en wat niet, natuurlijk helemaal niets te 

maken. Natuurlijk: morele overtuigingen kunnen zich  in de  loop van de  tijd wijzigen;  inzichten 

kunnen veranderen. Maar  je kunt niet een morele overtuiging  ’’for the time being’’ hebben.”225  

Het  CDA  had  bij  monde  van mevrouw  Ross‐van  Dorp  vergelijkbare  kritiek:  “Het  CDA  vindt 

daarentegen dat breed gedragen opvattingen niet per  se ethische  juiste opvattingen  zijn. Het 

CDA  is van opvatting dat aan een breder gedragen moraal door de politiek vorm moet worden 

gegeven.” Op de vraag van de heer Van der Vlies (SGP) of de opinie de beslissende parameter is 

antwoordde minsters Borst, dat dat niet het geval was: “Het Kabinet is van mening dat het ten 

principale niet slecht of kwaad  is om een embryo tot stand te brengen voor een heel belangrijk 

doel, bijvoorbeeld het genezen van mensen die anders aan een vreselijke ziekte zouden blijven 

lijden. De goedkeuring voor het tot stand brengen van embryo’s is echter een grote stap en dat is 

de  reden om hierover op dit moment geen beslissing  te nemen. Verder  zijn de mogelijkheden 

voor  dergelijke  therapieën  op  dit moment  nog  niet  zo  reëel  dat  die  afweging moet worden 

gemaakt. Als de publieke opinie zou  luiden dat men moet  toestaan dat mensen een genetisch 

identieke replica van zichzelf maken door middel van klonering of dat moet worden onderzocht 

of het mogelijk  is om een hybride  tot  stand  te brengen  tussen een mens en een aap,  zou het 

Kabinet dat toch willen blijven verbieden. Het doel van de gezondheidszorg heiligt namelijk niet 

alle middelen. (…) Mensen kunnen dus nog zoveel roepen: het Kabinet houdt vast aan zijn eigen 

afwegingskader.”226 Minister Borst had het in dezen over het beeld van de weegschaal: “Nieuwe 

medische  mogelijkheden  willen  wij  ook  kunnen  beoordelen  op  hun  betekenis  voor  de 

gezondheidszorg.(…) wij willen dan een afweging maken. Wij vinden ook dat mogelijkheden tot 

vermindering  van  ernstig  menselijk  leed  niet  bij  voorbaat  geblokkeerd  moeten  worden.”  227 

Hierbij was voor het Kabinet van belang, dat er eerst een democratische besluitvorming moet 

plaatsvinden,  voordat nieuwe mogelijkheden  in de  gezondheidszorg praktijk worden.  “Anders 

zou  de  praktijk  de  norm  worden”,  aldus  minsister  Borst228.  Een  belangrijke  peiler  van  het 

Kabinetsbeleid diende de vastgestelde procedures voor signalering van nieuwe ontwikkelingen 

te worden.  Hierdoor  konden waarnodig  in  een  vroeg  stadium  politieke  en maatschappelijke 

discussies geïnitieerd worden en besluitvorming over nieuwe wetgeving plaatsvinden. Volgens 

 
225 Ibidem. 7‐265 
226 HTK, 2001‐2002, 3 oktober 2001, (Embryowet). 7‐338 
227 Ibidem. 7‐333 
228 Ibidem. 7‐333 
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minister Borst diende daarbij voorkomen te worden: “dat de politiek op medisch‐ethisch terrein 

normen  aan  de  maatschappij  oplegt  waarvoor  geen  draagvlak  bestaat.  (…) Wij  vinden  het 

daarom  belangrijk  om  overleg  te  plegen met maatschappelijke  organisaties.  (…) Wij  vinden 

inbreng vanuit de samenleving, met alle respect voor de taak van de volksvertegenwoordiging, 

van  belang  bij  dit  soort  nieuwe  ontwikkelingen  en  de  regelgeving  ter  zake. Dat  is  echter  iets 

anders dan achter de opvattingen die  in de maatschappij gaan  leven, aanlopen of opvattingen 

die in de maatschappij gaan domineren, automatisch overnemen. Het gaat ook niet zo. Regering 

en Kamer geven uiteindelijk aan hoe  zij het willen  regelen, wat  zij willen  toestaan  en wat  zij 

willen verbieden.”229 De  impliciete verwachting van het Kabinet  lijkt  te  zijn dat uiteindelijk de 

samenleving op een vergelijkbare positie zal uitkomen als het Kabinet. Minister Borst: “je zou 

vanuit  het  Kabinet  redenerend  kunnen  zeggen  dat  er  een moment  komt waarop  het  verbod 

wordt opgeheven, zonder daarbij een tijd te noemen.”230 Een vergelijkbare houding kwam terug 

in het betoog van mevrouw Hermann (GroenLinks), zij pleitte voor een verdergaand gezamenlijk 

optrekken binnen Europa. Hierop  reageerde mevrouw Terpstra  (VVD) dat ze erg kort door de 

bocht gaat en ze vroeg zich af of mevrouw Hermann ook ons softdrugsbeleid en ons homobeleid 

wilde afstemmen op Europa? Daarop antwoordde zij: “Ik heb gezegd dat ik vind dat wij moeten 

proberen om met de  landen om ons heen een  lijn te trekken  in de manier waarop wij omgaan 

met  embryo’s,  geslachtscellen  en  zaken  die  raken  aan  de  beschermwaardigheid  van  het 

menselijk  leven.  Het  zou  plezierig  zijn,  als  wij  dat  ook  konden  doen  ten  aanzien  van  het 

softdrugsbeleid  en  dergelijke.  (…)  U  duidt  er  waarschijnlijk  op  dat  Nederland  op  dit  punt 

momenteel een nogal afwijkende positie  inneemt, maar  ik heb begrepen dat de posities steeds 

meer naar elkaar toe groeien.”231  

3.4.2.  Analyse 

Het meest opvallende onderdeel aan het wetsvoorstel was dat het Kabinet reeds vooruitliep op 

de  opheffing  van  de  verbodsbepaling  voor  het  kweken  van  embryo’s  voor wetenschappelijk 

onderzoek. Daarbij was de verwachting dat de publieke opinie in de toekomst zou veranderen. 

Een belangrijke motivatie hierbij was, dat men  toekomstige wetenschappelijke ontwikkelingen 

niet nu wilde inperken. Deze stap wijst enigszins op een al dan niet bewuste gedachte van een 

 
229 Ibidem. 7‐333 
230 Ibidem. 7‐334 
231 HTK, 2001‐2002, 2 oktober 2001, (Embryowet). 7‐279 
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‘vooruitstrevende  elite’,  die  voorop  gaat  in  een  verdergaande  liberalisering  en  noodzakelijke 

modernisering. Het debat ging hoofdzakelijk over de beschermwaardigheid van het menselijke 

leven en de fundering van beschermwaardigheid. De Paarse kabinetsleden en fracties werden, 

vooral door de ChristenUnie, bevraagd over de verankering ervan. Hierbij werd toegegeven dat 

de grens enigszins arbitrair was. In het debat verwezen de seculiere partijen naar: internationale 

verdragen, hoe het  in andere  landen was geregeld, de publieke opinie,  intuïtie en gevoel, het 

geweten, adviesorganen en de wetenschap. Omdat de politiek het eigenlijk ook niet helemaal 

wist,  werd  bijvoorbeeld  de  nadere  invulling  van  de  fundamentele  vraag  naar  de 

beschermwaardigheid van een (rest)embryo verschoven naar de ouders. Het werd daarmee een 

afweging die plaats moest vinden en thuishoorde in de privésfeer. Zij zijn autonoom en bepalen 

uiteindelijk  wat  de  waarde  van  het  embryo  is  en  wat  er  met  de  restembryo’s  diende  te 

gebeuren. Dit was het gevolg, wellicht onvermijdelijk, van het  idee van de neutrale staat, van 

autonomie en de  toepassing van  regelethiek op dergelijke  fundamentele vragen. De discussie 

over  het  voorstel  tot  de  oprichting  van  een  Centrum  voor  Ethiek232  was  binnen  het  debat 

enigszins  een  zijstap.  Het  past  echter  wel  in  een  trend,  waarbij  morele  overwegingen  en 

politieke besluiten over medisch‐ethische vraagstukken naar adviesorganen worden verplaatst. 

Door ethische vragen ‘uit te besteden’ vindt als het ware een morele ontlediging van de politiek 

plaats. De  taak van de overheid  is dan hooguit, kaders en procedures vaststellen waarbinnen 

men een weloverwogen afweging kan maken. Dit betekende geenszins dat de praktijk geheel 

vrij werd gegeven. Het Kabinet nam wel degelijk een standpunt in en zette een streep door een 

groot aantal ontwikkelingstrajecten. Toch waren de gestelde grenzen, op basis van de Paarse 

logica, lastig te verdedigen.  

3.5.   2008 ‐ Pre‐implantatie genetische diagnostiek     

Na  de  paarse  jaren  brak  er  weer  een  periode  in  Nederlandse  politiek  aan  waarin  de 

confessionelen weer het centrum van de macht  innamen. Na de Tweede Kamerverkiezing van 

2002  behaalden  de  paarse  partijen  een  enorme  nederlaag.  De  Nederlandse  politiek  werd 

opgeschud door de opkomst en moord van Pim Fortuyn (LPF) en de enorme winst van de Lijst 

Pim Fortuyn (LPF) bij de verkiezingen. Het CDA won die verkiezingen veertien zetels en kwam uit 

op 44 zetels  in totaal. De LPF viel al snel door  interne partijstrubbelingen uit elkaar, waardoor 

 
232 Ibidem. 7‐277 
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het eerste Kabinet‐Balkenende viel. Nieuwe verkiezingen volgden in 2003. Deze leidden tot het 

tweede Kabinet‐Balkenende, waarin de VVD en D66 samen regeerden met het CDA. Uiteindelijk 

trok  D66  de  stekker  uit  dit  Kabinet,  omdat men  het  oneens was met  het  handelen  van  de 

minsister  van  Vreemdelingenzaken  en  Integratie  Rita  Verdonk  (VVD)  in  relatie  tot  de 

paspoortaffaire  rondom  het  Kamerlid  Ayaan  Hirsi  Ali  (VVD).  Het  Kabinet  ging  verder  als 

rompkabinet zonder D66 tot aan de verkiezingen in 2006. Na deze verkiezingen was een coalitie 

tussen de confessionelen en  liberalen niet  langer mogelijk en wierp het CDA haar blik naar de 

sociaaldemocraten  van  de  PvdA  en  de  orthodox‐protestantse  ChristenUnie.  Het  Kabinet‐

Balkenende IV was het eerste Nederlandse Kabinet waar een kleine orthodox‐protestantse partij 

zitting nam. Vooraf werd door sommigen de angst geuit dat bepaalde ‘verworvenheden’, die de 

afgelopen decennia op met name het vlak van de medische ethiek waren bevochten, door de 

deelname van de ChristenUnie zouden worden teruggedraaid. Deze vrees bleek onterecht. Wel 

had  de  ChristenUnie  in  het  regeerakkoord  bedongen  dat  er  geen  grote  wijzigingen,  lees 

liberalisering, op het vlak van de medische ethiek zouden plaatsvinden. In de medisch ethische 

paragraaf  van  het  regeerakkoord  waren  een  aantal  voor  de  ChristenUnie  belangrijke 

onderwerpen opgenomen. Allereerst zou bij de evaluatie van de Wet Afbreking Zwangerschap 

worden  vastgehouden aan handhaving  van de wettelijke  zorgvuldigheidsnormen, waaraan de 

afweging ten grondslag ligt tussen de rechtsbescherming van het ongeboren menselijk leven en 

de  hulpverlening  aan  de  ongewenst  zwangere  vrouw.233  Ten  tweede  had  de  ChristenUnie 

bedongen  dat  er  een  ‘samenhangend  pakket’  zou  komen  gericht  op  het  bieden  van 

alternatieven voor abortus.234 Ten derde was het Kabinet niet van plan om experimenten met 

betrekking tot levensbeëindiging op verzoek, zoals bijvoorbeeld de pil van Drion, toe te staan.235 

Tot  slot werd het verbod op het  speciaal  tot  stand brengen en gebruiken van embryo's voor 

wetenschappelijk  onderzoek  en  andere  doeleinden  dan  het  tot  stand  brengen  van 

zwangerschap gehandhaafd.236 Niet alle mogelijke medisch‐ethische vraagstukken werden in het 

akkoord vastgelegd, maar de ‘geest’ van het akkoord op dit terrein was duidelijk gericht op het 

tegengaan  van  een  verdergaande  liberalisering.  Nadere  bepalingen  over  embryo’s  en  pre‐

 
233 Coalitieakkoord tussen de Kamerfracties van CDA, PvdA en ChristenUnie, 7 februari 2007. p.42  
234 Ibidem. p.42 
235 Ibidem. p.42 
236 Ibidem. p.43 
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implantatie  genetische  diagnostiek  (PGD)  waren  niet  in  het  door  de  coalitiepartijen 

samengestelde akkoord te vinden.  

Staatsecretaris van Volksgezondheid  Jet Bussemaker  (PvdA) stuurde de beleidsbrief standpunt 

Pre‐implantatie Genetische Diagnostiek  (PGD) op 26 mei 2008 naar de Tweede Kamer. Daarin 

kondigde ze aan dat zij de mogelijkheid tot embryoselectie ter voorkoming van ernstige erfelijke 

aandoeningen  die  op  latere  leeftijd  naar  voren  komen  toelaatbaar  achtte.  Zij  wilde  de 

mogelijkheid  tot PGD verruimen. Tot dan  toe werd deze  techniek alleen gebruikt voor ouders 

die drager zijn van ziekten die zich zonder twijfel (penetrantie van 100%) in het nageslacht zullen 

openbaren, zoals: ziekte van Huntington, taaislijmziekte en de ziekte van Steinert. Of zoals het in 

de  beleidsbrief  is  geformuleerd;  “PGD  wordt  (…)  toegepast  bij  monogeen  overervende 

aandoeningen, dus aandoeningen die veroorzaakt worden door één gemuteerd (dat wil zeggen: 

afwijkend) gen. Het diagnostisch  criterium  volgens het  voornoemd Planningsbesluit  is dat één 

van  de,  of  beide,  ouders  dit  gemuteerde  gen  hebben,  en  voorts,  dat  dit  gen  een  ernstige 

aandoening  veroorzaakt.  Bij  de  meeste  monogenetische  aandoeningen  die  inderdaad  een 

ernstige ziekte veroorzaken  is geen twijfel over de te verwachten ziektelast.”237 Staatssecretaris 

Bussemaker  (PvdA)  vond  dat  ook mensen  die  een  grote  kans  lopen  op  het  ontwikkelen  van 

ernstige vormen van borstkanker of darmkanker van deze mogelijkheid gebruik moeten kunnen 

maken. Ze gaf daarbij als voorbeeld mensen die het kankergen BRCA‐1 of BRCA‐2 dragen. Zij 

krijgen niet altijd borstkanker, maar in ongeveer 65 procent van de gevallen krijgt men het wel. 

Vicepremier  en minister  van  Jeugd  en  Gezin  Andre  Rouvoet  (ChristenUnie)  tekende  ernstig 

bezwaar aan tegen deze brief en eiste dat de staatssecretaris deze brief zou intrekken, zodat het 

besluit  eerst  binnen  het  Kabinet  besproken  kon  worden.  De  ChristenUnie  was  tegen  de 

verruiming en vond dat dit tegen het regeerakkoord  inging. Staatsecretaris Bussemaker achtte 

echter deze beleidswijziging een voortzetting van bestaand beleid en vond dat er niet  sprake 

was van een ‘trendbreuk’. Velen vroegen zich af waarom de ChristenUnie niet eerder duidelijke 

bezwaren had geuit, bijvoorbeeld  tijdens het algemeen overleg over PGD  in november 2007. 

Echter, de politieke realiteit bleek te zijn, dat de ChristenUnie de brief van Bussemaker juist wel 

zwaar opnam. Een belangrijk uitgangspunt voor de ChristenUnie is immers hun brede opvatting 

over de beschermwaardigheid van het leven. Deze beschermwaardigheid gold, op basis van een 

 
237 KS, 26 mei 2008, brief: standpunt pre‐implantatie genetische diagnostiek. 
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christelijke  levensvisie,  ook  voor  embryo’s.  En was  de  partij  niet  in  het  Kabinet  gestapt  op 

voorwaarde dat er geen verdere uitbreiding op medisch ethisch terrein zou plaatsvinden? Een 

kabinetscrisis was  geboren.238 Uiteindelijk  besloot  staatssecretaris  Bussemaker  de  brief  in  te 

trekken en het vraagstuk alsnog eerst binnen het Kabinet te bespreken.  

Op aandringen van de oppositie vond op donderdag 5 juni 2008 het Tweede Kamerdebat plaats 

over  de  ‘de  gang  van  zaken  rond  de  brief  over  ‘pre‐implantatie  genetische  diagnostiek’. 

Voorafgaand aan het debat was er sprake van een fel publiek debat, waarbij vooral de leden van 

de  ChristenUnie  het  moesten  ontgelden.  Zo  had  oud‐minister  Els  Borst  (D66)  het  over  de 

‘arrogante zelfvoldaanheid’ van de ChristenUnie en dat ze uitstralen:   “dat zij een direct  lijntje 

heeft met boven en dat wij allemaal dwaallichten zijn. Terwijl het standpunt van staatssecretaris 

Bussemaker  heel  logisch  en  wel  overdacht  is.”239  Het  hoofd,  de  hoogleraar  Obstetrie  & 

Gynaecologie  Hans  Evers,  van  het  centrum  voor  voortplantingsgeneeskunde  van  het 

Academisch ziekenhuis Maastricht, het ziekenhuis waar de embryoselectie plaats vindt, haalde 

fel uit naar  christelijke politici. Hij  vond dat:  “over de  rug  van mensen met een afschuwelijke 

ziekte  in de  familie  (...) de  christenpolitici hun gelijk  (haalden).”240 En Tweede Kamerlid Rutte 

(VVD) sprak In het EO‐televisieprogramma Knevel en Van den Brink schande van het feit dat een 

partij met zes zetels in de Tweede Kamer uitbreiding van embryoselectie tegenhoudt. Het debat 

in de politiek ging nog niet over het medisch‐ethische vraagstuk  zelf, maar over de gang  van 

zaken omtrent de beleidsbrief. De oppositie probeerde nog wel  inhoudelijke uitspraken van de 

kant van de coalitiepartijen  te ontlokken. Echter, de woordvoerders van de partijen wezen er 

continu op, dat  ‘de bal bij het Kabinet  lag’ en dat zij nu aan zet waren. Hierdoor kwam er niet 

echt  een  debat  op  gang.  Op  28  juni  kondigde  het  Kabinet  aan  dat  ze  een  besluit  hadden 

genomen over het heikele vraagstuk. Het CDA had zich na een periode van enige ‘radiostilte’ op 

hoofdlijnen aangesloten bij de meerderheid van het parlement en ChristenUnie bewindslieden 

waren  op  de  CDA  lijn  gaan  zitten.  Er  rolde  een  compromis  uit.  Toestemming  voor 

embryoselectie werd afhankelijk gemaakt van een aantal algemene criteria. Een viertal werden 

in de  tweede brief beschreven, namelijk ernst en aard van de ziekte, behandelmogelijkheden, 

 
238 NRC Handelsblad, 25  juni 2008.   – Kabinet eens over selectie embryo’s. & NRC Handelsblad, 28  juni 2008. – Hoe 
goed nieuws tot een politieke crisis leidde.  
239 NRC Handelsblad, 4 juni 2008 – Oud‐minister Borst spreekt zich uit over embryoselectie 
240 NRC Handelsblad, 7 juni 2008 – ‘Wij fanaten en tirannen? Ongelofelijk’ 
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aanvullende  medische  criteria  en  psychische  en  morele  factoren.  241  Door  een  zorgvuldige 

toepassing  van  bovengenoemde  criteria  kunnen  volgens  het  Kabinet  paren  die  PGD  als 

mogelijkheid zien om een kind te krijgen zonder de ernstige genetische ziekte of aandoening die 

henzelf en hun familie bedreigt, onder voorwaarden hiervoor in aanmerking komen. Dit was als 

het ware de winst van de PvdA  in het compromis. De winst voor de ChristenUnie  lag erin dat, 

volgens het Kabinet, wordt voorkomen dat het toepassingsgebied ongewild en ongewenst kan 

verschuiven naar patiënten bij wie geen hoog  individueel risico aan de orde  is om de erfelijke 

ziekte of aandoening ook daadwerkelijk te krijgen.242 Verder stelde het Kabinet nadrukkelijk dat 

er  niet  gekozen  is  om  een  lijst  op  te  stellen met  erfelijke  ziekten  en  aandoeningen  die  in 

aanmerking  zouden  komen  voor  PGD.  Een  dergelijke  lijst  zou  niet  gewenst  zijn  wegens  de 

mogelijk  stigmatiserende werking die daar  van uitgaat en  vanwege het  feit dat daarmee een 

rigide kader ontstaat dat niet  in staat  is  in te spelen op nieuwe wetenschappelijke  inzichten.243 

Met het afwegingskader sluit het Kabinet aan bij de praktijk. Om zorgvuldige toepassing van de 

beschreven  criteria ook  in de  toekomst  te  garanderen was  voor het  Kabinet  van belang dat, 

evenals  bij  andere medisch‐ethische wetgevingen,  de  uitvoering met  voldoende waarborgen 

wordt omgeven. Hierbij werden een viertal aspecten genoemd. Allereerst was het noodzakelijk 

dat er een aanpassing van de regelgeving plaatsvond. Ten tweede was het van groot belang dat 

er een nieuwe  richtlijn werd ontwikkeld door een commissie. Ten derde was het noodzakelijk 

dat er een beoordeling per casus zou plaatsvinden. Ten slotte werd het belangrijk gevonden dat 

er periodiek over PGD wordt gerapporteerd.244 

 

FIGUUR 5: TIJDLIJN: PRE‐IMPLANTATIE GENETISCHE DIAGNOSTIEK (PGD) 
Kabinetsamenstelling  Hoofdpersonen 
2002 – 2002: Kabinet‐Balkenende I, CDA,LPF, VVD 
2003 – 2006: Kabinet‐Balkenende II, CDA, VVD, D66 
2006 – 2007: Kabinet‐Balkenende III, CDA, VVD 
2007 – ?       : Kabinet‐Balkenende IV, CDA, PvdA, 
ChristenUnie 

Staatsecretaris van Volksgezondheid: mevr. Bussemaker (PvdA) 
Kamerleden: dhr. Rutte (VVD), dhr Ormel (CDA),  mevr. Arib (PvdA),  
dhr. Van der Vlies (SGP), mevr. Wiegman‐Van Meppelen Scheppink 
(ChristenUnie 

Wanneer  Wie/Wat  Inhoud  Uitkomst 
2003  Staatssecretaris Ross‐van Dorp (CDA)  Planningsbesluit PGD, richtlijnen voor het 

gebruik en toepassing van 
embryoselectie/ prenatale screening. 

 

                                                 
241 HTK, 2007‐2008, 28 juni 2008, (Prenatale screening) (Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport). Bijlage. 29323, nr.46 p.7 
242 Ibidem. pp.8‐9 
243 Ibidem. pp.8‐9 
244 Ibidem. pp.8‐9 
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PGD alleen toegestaan bij een overerving 
(penetrantie) van nagenoeg 100% 

September 
2007 

Coalitieakkoord, CDA, PvdA, 
ChristenUnie 

Geen nadere beschrijving van PGD, geest 
akkoord was tegen verdergaande 
liberalisering op medisch‐ethisch vlak. 

 

November 
2007 

Algemeen Overleg PGD  Rapportage over PGD    

26 mei 
2008 

Beleidsbrief prenatale screening, 
Bussemaker (eerste brief) 

Verruiming embryoselectie tot ziektes met 
een hoge penetrantie, maar lager dan 
100%, bijvoorbeeld erfelijke borstkanker 
met een penetrantie van 65%.  

Brief ingetrokken 
onderdruk van  
bewindslieden en 
Kamerleden 
ChristenUnie 

5 juni 
2008 

Debat over de gang van zaken over de 
beleidsbrief prenatale screening 

Debat over de procedures rondom de 
beleidsbrief 

Het Kabinet treed in 
overleg om tot een 
besluit te komen 

28 juni 
2008 

Beleidsbrief prenatale screening 
Bussemaker (tweede brief) 

Verruiming embryoselectie, maar met 
belangrijke rol richtlijnencommissie, 
toetsingsmoment aan de hand van een 
lijst met criteria, er komt dus geen lijst 
met ziektes.  

Aangenomen 

2 juli 2008  Debat over de inhoud van de 
beleidsbrief prenatale screening, 
(tweede brief) 

Debat ging vooral over de invulling van de 
richtlijnencommissie 

Aangenomen 

 

3.5.1  Het debat 

Na het debat over de gang van zaken rondom de brief van Bussemaker, volgde er ook nog een 

debat over de inhoud van de brief. Over de ‘tweede’ brief van staatssecretaris Bussemaker werd 

op  2  juli  2008  gedebatteerd.  Mevrouw  Arib  (PvdA)  was  vooral  tevreden  dat  zij  de 

uitgangspunten  van  haar  partij  in  het  beleid  kon  herkennen  en  dat  de  praktijk  niet  wordt 

teruggedraaid: “Ook was en  is voor ons van belang dat de politiek niet op de stoel van de arts 

gaat zitten. Daarnaast hebben wij duidelijk aangegeven dat wij geen lijst van ziekten willen. Een 

gevolg van deze uitgangspunten  is dat de huidige praktijk niet teruggedraaid mag worden, dat 

artsen het werk dat zij doen sinds het Planningsbesluit klinisch genetisch onderzoek van 2003, 

ook kunnen blijven doen.”245 Verder was mevrouw Arib  tevreden dat het Kabinet op basis van 

nieuwe  wetenschappelijke  inzichten  tot  de  conclusie  was  gekomen  en  dat  de  mate  van 

penetrantie niet het enige doorslaggevende criterium is. Hiervoor in de plaats moest er een set 

van criteria worden gehanteerd die een objectief kader voor de toepassing van PGD vormen. 246 

De  rol van de politiek was het  scheppen van algemene beleidskaders, waarbij het uiteindelijk 

aan de arts is om samen met de patiënt te bepalen wat de beste behandeling is. “In dit geval zijn 
                                                 
245 HTK, 2007‐2008,  2 juli 2008, (debat over Pre‐implantatie genetische diagnostiek).104‐7424 
246 Ibidem. 104‐7424 
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wij het helemaal eens met het Kabinet, dat  letterlijk  in  zijn brief  schrijft dat de politiek uit de 

spreekkamer moet blijven. Dit uitgangspunt onderschrijven wij van harte.” 247 Hierbij was ze ook 

voorstander  van  de  gedachte  dat  niet  de  politiek,  maar  de  beroepsgroep  zelf  de 

richtlijnencommissie  zou  moeten  samenstellen.  248  De  heer  Rutte  (VVD)  deelde  op  een 

sarcastische  toon  een  ‘groot  compliment’  uit  aan  het  christelijke  smaldeel  in  het  Kabinet: 

“Doordat mevrouw Wiegman en André Rouvoet namens de ChristenUnie embryoselectie tot een 

bijna‐kabinetscrisis hadden gepromoveerd en het CDA vervolgens  iedereen  in spanning hield of 

het wel of niet van mening zou veranderen, wist ineens heel Nederland van de mogelijkheid om 

embryo’s  te  selecteren  op  erfelijke  ziektes. De  telefoon  stond  roodgloeiend  in Maastricht. De 

ChristenUnie  heeft  uiteindelijk  heel  veel mensen  een  goede  dienst  bewezen  door  deze  gratis 

Postbus  51‐spot  over  embryoselectie wekenlang  over  Nederland  heen  te  storten.  Een  betere 

voorlichting  kun  je  je,  mevrouw  Wiegman,  niet  voorstellen.”  Hierop  reageerde  mevrouw 

Wiegman‐van Meppelen  Scheppink  (ChristenUnie) dat polariseren binnen een dergelijk debat 

niet  de  gewenste  weg  is  en  dat  een  dergelijk  vraagstuk  een  gewetensvolle  en  zorgvuldige 

afweging behoeft.  

 

De  heer Rutte  (VVD)  had  een  vergelijkbaar  standpunt  als  de  PvdA, D66249  en Groen  Links250, 

namelijk dat de ouders en medici zelf  in de spreekkamer de afweging moeten kunnen maken 

over levensbedreigende situaties. “De politiek moet daar niet tussen gaan zitten.” 251 Als reactie 

op deze stelling vroeg de heer Ormel (CDA) zich af, waar de grens van de beschermwaardigheid 

van het  leven diende  te  liggen. Voor de heer Rutte  lag de grens bij “selectie op hedonistische 

gronden – dus selectie op intelligentie, huidskleur, kleur van de ogen et cetera – niet aan de orde 

is. Mevrouw Arib is er net ook op ingegaan. Hier gaat het om selectie in gevallen waarin sprake 

kan zijn van levensbedreigende ziektes.”252 “hiermee geeft de heer Rutte aan dat er wel degelijk 

een plaats  is voor de politiek. Er  is wel sprake van een politieke keuze” vatte de heer Ormel de 

positie van de heer Rutte (VVD) samen. De politiek dient, volgens de heer Rutte, altijd de kaders 

te stellen op basis van waarvan  in de spreekkamer tussen arts en patiënt een goede afweging 

 
247 Ibidem. 104‐7424 
248 Ibidem. 104‐7424 
249 Ibidem. 104‐7428 
250 Ibidem. 104‐7430 
251 Ibidem. 104‐7426 
252 Ibidem. 104‐7426 
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gemaakt kan worden. Met de regeringsdeelname van de ChristenUnie kwam de SGP enigszins 

alleen te staan  in het parlement. De heer Van der Vlies (SGP) stelde de vraag of “het afbreken 

van het leven van embryo’s verantwoord als dit via allerlei procedurele waarborgen gebeurt?”253 

Het  antwoord  op  deze  vraag  was  voor  de  SGP  ontkennend.  “Mensen  moeten  niet  gaan 

knutselen aan het leven, laat  staan het afbreken.” 254 Het selecteren van embryo’s was voor de 

SGP in strijd met de waardigheid van de mens. “God, onze Schepper, geeft het nieuwe leven; wij 

mensen mogen  daar  onze  vingers  niet  aan  branden.  Ieder  embryo  is  een  unieke  creatie  die 

volledige  bescherming  verdient.  “255 Het  compromis was  voor  de  SGP  ronduit  teleurstellend. 

Waarna hij zijn peilen richtte op zijn mede ‘mannenbroeders van de ChristenUnie. De heer Van 

de  Vlies  (SGP)  was  verbaasd  over  de  positie  van  de  ChristenUnie:  “de  kwestie  is 

geherformuleerd, van alle emoties ontdaan, gedepolitiseerd en teruggebracht tot een juridische 

procedure. De heer Rouvoet had een paar weken geleden gelijk toen hij zei: dit is in strijd met het 

regeerakkoord. (…) Daarom ben  ik er –  ik zeg het maar rechttoe, rechtaan – verbaasd over dat 

de  ChristenUnie  ineens  tevreden  is met  dit  compromis.  Zo  ken  ik mijn medestrijders  van  de 

ChristenUnie niet. De deur stond op een kier en is nu verder opengezet met een bordje erbij: pas 

op, afstapje.” 256   Ter afsluiting van zijn betoog, riep de heer Van der Vlies  in het bijzonder de 

fracties  van  de  ChristenUnie  en  het  CDA,  op  om  de  brief  opnieuw  te  hernemen.257 De  heer 

Ormel  (CDA)  benadrukte  dat  er  ergens  een  grens  ligt.  Het  is  de  afweging  tussen 

beschermwaardigheid  van  het  leven  en  het  lijden  van  mensen  die  mogelijk  niet  worden 

geboren. Hierbij was de CDA‐fractie tot het besluit gekomen dat de afweging niet te vatten is in 

lijstjes  van  ziektes  en  percentages  en  dat men  daarom  ingenomen  is met  de  criteria  uit  de 

beleidsbrief.258  Mevrouw  Wiegman‐Van  Meppelen  Scheppink  (ChristenUnie)  verdedigde  de 

positie van haar fractie, met het argument dat het een verbetering is van de bestaande praktijk. 

Tegelijkertijd gaf men aan dat: “met de mogelijkheden die de huidige Embryowet en de Wet op 

bijzondere  medische  verrichtingen  bieden,  al  cruciale  grenzen  (waren)  overschreden.  De 

ChristenUnie  is  er  geen  voorstander  van  om  de mogelijkheden  van  PGD  verder  te  verruimen, 

zoals in het advies van de Gezondheidsraad van 2006 wordt voorgesteld. Deze opvatting huldig 

 
253 Ibidem. 104‐7428 
254 Ibidem. 104‐7428 
255 Ibidem. 104‐7428 
256 Ibidem. 104‐7429 
257 Ibidem. 104‐7429 
258 Ibidem. 104‐7430‐31 



 
 

‘Politieke debatten onttoverd!?’  ‐ 86 ‐

                                                

ik in een realiteit van ruime wettelijke kaders voor PGD en ruimte in het Planningsbesluit die tot 

nu toe niet ten volle gebruikt wordt. Deze opvatting huldig  ik ook  in een coalitie en een Kamer 

waarin deze opvatting een minderheidsstandpunt is en waarin sprake is van tegenstellingen.” 259 

Hierbij gaf zij aan dat de principiële positie ongewijzigd bleef: “Ons uitgangspunt  is en blijft de 

beschermwaardigheid van het  leven.”260 Verder wees zij op de wettelijke mogelijkheden die er 

op  dit  moment  zijn  op  medisch‐ethisch  terrein.  Echter,  men  behield  grote  moeite  met 

embryoselectie. Mevrouw Wiegman‐Van Meppelen Scheppink pleitte dat de ChristenUnie  ten 

opzichte van de vorige brief  toch nog een aantal winstenpunten had behaald: “De normering 

van de praktijk wordt  ingekaderd en  ingeperkt. Er worden criteria toegevoegd op het punt van 

behandelmogelijkheden  en  aanvullende  medische,  psychologische  en  morele  factoren.  De 

categoriale  toepassing  van PGD, dus het werken met  lijstjes, wordt  losgelaten,  zodat  er geen 

stigmatiserende werking  van  uit  gaat.  Er  komt  een  landelijke  richtlijnencommissie.  Er  zal  een 

toetsing  plaatsvinden.  Er  zal  een  jaarlijkse  rapportage  komen,  waardoor  de  politiek  de 

ontwikkelingen kan volgen. Voorts  is er  in de brief aandacht voor de beschermwaardigheid van 

het embryo en is er aandacht voor de embryosparende alternatieven. Dit zijn belangrijke punten, 

waarvan wij zeggen dat het goed is om die terug te zien in het kabinetsbesluit.” 261 

 

Zowel de ChristenUnie als de PvdA konden winstpunten bijschrijven. Een belangrijk winstpunt 

was  de  richtlijnencommissie.  Een  groot  deel  van  het  debat  ging  ook  over  deze  commissie, 

waarbij vooral de vraag over de  samenstelling van de  richtlijnencommissie centraal  stond. De 

heer Rutte, maakte duidelijk dat de VVD‐fractie het niet wenselijke achtte dat de politiek over 

de invulling ging: “Ik hoop dat wetenschappers deel gaan uitmaken van deze commissie en zeker 

geen  politici.  Op  die  plek  past  geen  ideologische  strijd,  maar  slechts  een  objectieve 

beoordeling”262 Mevrouw Koşer Kaya (D66): “D66 heeft in vorige debatten over dit onderwerp de 

zorg  geuit  over  het  formuleren  van  strikte  criteria  door  de  politiek,  (…) De  politiek moet  niet 

willen  beslissen  over wat  in  de medische  praktijk  vorm  krijgt.  Als  er met  betrekking  tot  een 

medisch heikel punt een kader moet worden vastgesteld, zorg er dan voor dat de invulling door 
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de praktijk wordt gevoed.”263 Het CDA nam een ander standpunt  in en benadrukte het belang 

dat  verschillende  ethici  plaatsnemen  in  de  richtlijnencommissie.  Immers:  “Binnen  de  ethiek 

bestaan  (…)  verscheidene  stromingen  die  op  grond  van  dezelfde  uitgangspunten  tot 

verschillende afwegingen kunnen komen. Daarom is het van belang dat er meer dan één ethicus 

betrokken  is  bij  de  landelijke  richtlijnencommissie.  Ook  moeten  er  niet  louter  ethici  in  de 

commissie  zitting  nemen  die  aanhangers  zijn  van  het  utilisme. Wij  verwachten  kortom  een 

evenwichtige  samenstelling  van  deze  landelijke  commissie,  waarvan  de  leden  worden 

voorgedragen door de minister van VWS.” 264 De heer Van der Vlies (SGP) pleitte voor de meest 

vergaande  inkleuring  van  de  commissie:  ”Een  commissie  van  deskundigen  die  wij  moeten 

vertrouwen, is niet op voorhand representatief voor de samenleving. Ik heb een beetje hetzelfde 

gevoel als mevrouw Kant zojuist verwoordde, al had zij misschien een andere  invalshoek, want 

dat  houd  ik  voor mogelijk.  Er moet  iets  van  vertrouwen  zijn  dat  alle  relevante  stemmen  van 

deskundigen daar wel klinken.  Ik wantrouw dat niet op voorhand, maar  ik wil het vertrouwen 

hebben dat alle schakeringen die wij hier vertolken en verwoorden daar ook blijven klinken. Daar 

worden uiteindelijk de kaders gesteld waarbinnen de multidisciplinaire commissie per ziekenhuis, 

maar  in  dit  geval  gaat  het  om  één  commissie,  afwegingen moet maken.”265  Staatsecretaris 

Bussemaker  (PvdA) wees dit voorstel van de hand. Het was haars  inziens verstandiger om de 

toetsing  te  laten uitvoeren door de deskundigen, namelijk de wetenschappers. Hierbij werden 

behalve de medische vragen ook ethische vragen besproken. Zij zag dan ook geen reden om hen 

te wantrouwen. De groep die haar had geadviseerd, had  immers ook een diverse achtergrond 

en goed met elkaar samengewerkt, voegde ze daaraan toe.  

3.5.2  Analyse 

De  scherpe  toonzetting was  vooral  in  de media  tussen  ethici,  opiniemakers,  politici  en  oud‐

politici waar te nemen. Men was daarbij vooral afwijzend over de rol van de ChristenUnie en de 

mogelijkheid dat  zij hun morele overtuigingen  zouden opleggen aan een meerderheid.  In het 

debat zelf was men over het algemeen minder verdraagzaam en respectvol dan  in de eerdere 

medisch‐ethische debatten. Met name de heer Rutte (VVD) was daarbij scherp en polariserend. 

Tevens was de heer Rutte de enige fractievoorzitter van de grotere partijen, die in dit debat het 
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woord voerde. Andere partijen hadden  fractiespecialisten naar voren geschoven. Verder werd 

de  compromisbereidheid  van  de  bestuurderspartij  in  wording,  de  ChristenUnie,  door  de 

getuigenispartij de SGP getest. Dit christelijke onderonsje was vooral gericht op het deel van de 

ChristenUnie  achterban  die  grote  bezwaren  had  met  het  ChristenUnie  standpunt  over  de 

toepassing van PGD. Het debat was over het algemeen zeer procedureel. Een goed voorbeeld 

daarvan  is  dat  het  debat  voornamelijk  ging  over  de  richtlijnencommissie.  Dit  procedurele 

karakter kan niet worden los gezien van de breed gedragen consensus dat de politiek niet op de 

stoel van de arts of de patiënt moet gaan zitten. Een vergelijkbare houding werd aangenomen 

tegenover  de  invulling  van  de  richtlijnencommissie. Daar  diende  ook  de  politiek  geen  rol  te 

spelen. Hierdoor was  er  een  sterke  nadruk  op  de  procedures  die  de  arts  en  ouders  in  staat 

moesten  stellen  om  tot  een weloverwogen  besluit  te  komen.  Een  belangrijk  gevolg was  dat 

hierdoor amper werd ingegaan op de fundamentele ethische dilemma’s die ten grondslag liggen 

aan het vraagstuk van embryoselectie. Dit had ook  te maken met het  feit dat het debat, een 

debat  ‘voorbij’  abortuswetgeving  en  IVF  is.  Een  zekere mate  van padafhankelijkheid  is bij de 

debatten uit dit onderzoek te herkennen. Zo kon het CDA, dat toch een grote rol had gespeeld 

bij de totstandkoming van de wetgeving omtrent abortus en IVF, moeilijk een verhaal verkopen 

waarbij ‘abortus wel zou mogen, maar het selecteren van een klompje cellen niet’. Zo bepaalden 

eerdere stellingnames op medisch‐ethisch vlak, voor een belangrijk deel de politieke posities in 

latere debatten.  

3.6.   Algemene bevindingen 

De  Nederlandse  samenleving  heeft  sinds  het  einde  van  de  jaren  60  grote  sociaal‐culturele 

veranderingen  doorgemaakt.  Een  nieuwe  liberale  moraal,  die  autonomie  en  keuzevrijheid 

centraal stelt, veranderde het eens zo traditionele en religieuze land in enkele jaren in één der 

meest  progressieve  en  seculiere  landen  ter  wereld.  Velen,  waaronder  de  historicus  James 

Kennedy, de politicoloog Arend Lijphart, de rechtsfilosoof Andreas Kinneging, stellen dat er een 

breekpunt is waar te nemen aan het einde van de jaren 60. Deze breuk komt ook naar voren als 

men kijkt naar wanneer de medisch‐ethische debatten zijn gevoerd. Zo zijn er amper debatten 

gevoerd over medisch‐ethisch onderwerpen in de periode van de verzuiling (1917‐1967). Terwijl 

er  na  1967  een  veelheid  aan medisch‐ethische  debatten  plaatsvonden.  Een  van  de weinige 

debatten voor 1967 ging over het vraagstuk van de anticonceptie. Een aantal  reden zijn er  te 

geven  voor  de weinige  debatten  in  deze  periode.  Allereerst  kan men  stellen  dat  de  nieuwe 
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moraal  nog  niet  sterk was  doorgezet, waardoor  er  geen  reden was  om  vragen  te  stellen  bij 

wettelijke regelingen over kwesties als abortus of euthanasie. Ten tweede hadden de christelijke 

partijen nog altijd een sterke positie in het parlement en werd menig kabinet gedomineerd door 

de  drie  grote  confessionele  partijen.266  Ten  derde  waren  een  hele  reeks  biotechnologische 

vraagstukken  nog  science  fiction  en  zouden  pas  in  de  verre  toekomst  gaan  spelen.  Tot  slot 

werden  de  spelregels  van  de  pacificatiepolitiek  nog  gevolgd.  Hierdoor  werden  gevoelige 

onderwerpen door de politieke elites geneutraliseerd, zoals mooi naar voren kwam in het debat 

over anticonceptie. Het einde van de pacificatiepolitiek kan men duidelijk herkennen als men 

het debat over anticonceptie vergelijkt met die over abortus. Zo waren de  initiatiefvoorstellen 

vanuit  de  kamer,  het  niet  afwachten  van  het  advies  van  een  commissie  en  de  veranderde 

houding tussen burgers en politiek, tekenen dat de pacificatiepolitiek voorbij was.  

 

Een constante bij alle debatten  is de opvallende beleefdheid  tussen kamerleden onderling en 

tussen kamerleden en bewindslieden. Men zou kunnen spreken van een  ‘politiek van fatsoen’. 

Dit maakte  de  debatten  niet  zouteloos, maar  de  debatten misten wat  ‘peper’. Dit  laatste  is 

vooral op het conto  te  schrijven van de grote politieke partijen, CDA, PvdA en VVD. Men  zou 

kunnen zeggen dat  in de debatten een bepaald antagonisme ontbrak. De ‘politiek van fatsoen’ 

werd  af en  toe doorbroken door de  kleine progressieve en  christelijke partijen, waardoor de 

verschillen  tussen  de  seculiere  en  confessionele  blokken  werden  verduidelijkt.  Door  deze 

houding werd een polarisatie vermeden en vonden de debatten in alle ernst plaats. Het gevolg 

was  dat  de  onvermijdelijke  pijnpunten  van  elke  wetgeving  en  de  diepere  ideologische 

verschillen tussen de politieke partijen helder werden blootgelegd en op een respectvolle wijze 

werden  benoemd.  Over  het  algemeen  was  de  neiging  om    levensethische  en  religieuze 

overtuigingen  binnen  het  debat  te  privatiseren  klein.  Dit  gold  vooral  voor  de  confessionele 

partijen.  Bij  de  seculiere  partijen  werd  bijvoorbeeld  bij  het  abortusdebat  regelmatig 

uitgesproken, dat men persoonlijk geen voorstander was van abortus, maar dat men hun private 

overtuigingen niet per wet wilde opleggen aan de  rest van de samenleving. Men vond dat de 

staat  niet  een  opvatting  over  het  onderwerp  behoorde  te  hebben. Dit  is  een  gevolg  van  de 

nieuwe moraal, dat stelt, dat de staat neutraal behoort te zijn, om zodoende de autonomie en 

keuzevrijheid van de burger  te garanderen. Het  is dan ongewenst als particuliere opvattingen 
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hun  neerslag  hebben  in  het  recht.  De  afgelopen  decennia  werd  geheel  volgens  de  nieuwe 

moraal  de  religieuze  en  levensethische  inkleuring  van  wetgeving  over  medisch‐ethische 

vraagstukken  vervangen  door  een  wetgeving  met  een  duidelijk  liberale  en  regelethische 

inkleuring.  Dit  betekende  niet  dat  binnen  de  debatten  geen  ruimte  was  voor  religieuze 

argumenten, maar dat de uitkomsten van de debatten, op het niveau van de wetgeving, wel 

veranderde.  

 

De ontwikkelingen in de medische technologie gaan erg snel en vragen om een politiek oordeel. 

De vraag naar de sturing en vormgeving van  feitelijke en  toekomstige ontwikkelingen komt  in 

elk  debat  naar  voren.  Een  hele  reeks  vragen  komt  dan  op  tafel,  zoals: wanneer  schaad  de 

technologie de belangen van anderen, waar  liggen de grenzen van de nieuwe  technologie,  in 

welke  mate  is  implementatie  en  handhaving  van  wetgeving  gewenst,  zijn  technologische 

ontwikkelingen door de  politiek  in  te  kaderen of wat  is het  effect  van nieuwe wetgeving op 

waarden  als  vrijheid,  gelijkheid  en  non‐discriminatie. Dit  zijn  vooral  praktische  vragen  en  de 

antwoorden  zullen  vaak  ook worden  gevat  in  regels,  procedures  of  richtlijnen.  Echter,  deze 

formele  regelingen  komen pas  tot  stand nadat op  fundamenteel niveau bepaalde  keuzes  zijn 

gemaakt. De politiek komt bij deze  fundamentele medisch‐ethische vraagstukken altijd uit op 

religieuze  en  filosofische  vragen,  die  veel minder  praktisch  zijn.  Zo  stonden  eigenlijk  in  alle 

debatten de diepste vragen over de mens centraal. Het betreft vragen als: wat is de mens, wat is 

menselijk  leven, wat  is een persoon, wat  is beschermwaardigheid, wanneer begint het  leven, 

wat  is het goede  leven, enzovoorts. Antwoorden op dergelijke vragen zijn altijd  levensethisch, 

iets wat dus noodzakelijk zal botsen met het idee van de neutrale staat en autonomie.  

 

De moderne opvatting van de neutrale staat is slechts een oplossing om ethische verschillen op 

praktisch niveau te regelen. Het problematische eraan  is, dat als de politiek  in aanraking komt 

met  ‘religieusfilosofische’ of de diepere  levensvragen vragen, het antwoord vanuit de  ‘nieuwe 

moraal’ lastig te vinden is en altijd enigszins een arbitrair karakter behoudt. Dit wil niet zeggen 

dat er geen grenzen worden gesteld. Bepaalde zaken worden categorisch afgewezen, zoals zeer 

late abortussen, kloneren of het tot stand brengen van chimaera’s. De staat  is daarin dus niet 

neutraal.  Het  is wel  het  geval,  dat  vooral  de  seculiere  partijen  de  neiging  hebben  om  deze 

vragen uit de politieke  sfeer  te  trekken, waardoor het  lijkt alsof de  staat een neutrale positie 
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inneemt. De wetgeving wordt  dan  ingericht  rondom  ideeën  als  autonomie,  keuzevrijheid  en 

zelfbeschikking. Het gevolg  is dat het proces centraal komt te staan. Kaders en procedures om 

tot  een  goed  en  weloverwogen  besluit  te  komen  worden  dan  belangrijk.  De  werkelijke 

besluitvorming vindt dan plaats op het niveau van organisaties of op het niveau van individuen. 

De logische consequentie is dat men op basis van de nieuwe moraal vanuit de politiek niet mag 

discrimineren  tussen  de  gemaakte  keuzes.  Een  veel  gehoord  standpunt  uit  seculiere  hoek  is 

daarbij dat: “de politiek niet op de stoel van de arts en patiënt moet gaan zitten’.  

 

Een belangrijk  gevolg  van dit denken  is dat  er  een  grote  rol  is weggelegd  voor  verschillende 

adviesraden en commissies. Deze rol is een andere dan ten tijde van de verzuiling. Ten tijde van 

de verzuiling vond de ‘pacificatie’ ondermeer plaats door het verplaatsen van de besluitvorming 

naar commissies.  In de huidige praktijk worden de vraagstukken niet direct gepacificeerd, er  is 

immers  een  ruime  seculiere  meerderheid  in  het  parlement.  Verder  heeft  ook  de  grootste 

confessionele partij, het CDA, reeds vergaande  liberale posities  ingenomen op medisch‐ethisch 

vlak. De  rol  van de  commissies,  adviesorganen, overleggroepen, enzovoorts  ligt  vooral  in het 

waarborgen van autonomie en keuzevrijheid. Ze zijn een belangrijk element in het ‘voorkomen’ 

dat de overheid te nadrukkelijk morele standpunten inneemt. Het is dan ook niet verwonderlijk 

dat  bijna  alle  debatten  uitkomen  op  de  positie  dat  een  commissie  een  advies  uitbrengt, 

onderzoek doet, richtlijnen uitvaardigt of de opgestelde criteria/richtlijnen moet gaan toetsen. 

Volledige  autonomie  is  niet  het  eindpunt  van  de  discussies,  maar  de  politiek  is  ook  niet 

dominant aanwezig. Het gevolg  is dat de definiëring van  fundamentele vraagstukken naar een 

apolitiek niveau verschuift: een  ‘apolitieke niveau’ dat niet apolitiek  kan  zijn, omdat het gaat 

over politieke vragen.  In de Nederlandse praktijk betekent dit dat de beroepsgroepen zoals de 

KNMG, de gezondheidsraad, overlegraden, experts, wetenschappers, ethici en belangengroepen 

grote  invloed  krijgen  op  de  inkleuring  van  een  aantal  fundamentele  politieke  vragen. Verder 

krijgt ook het  individu een grote mate van vrijheid  toebedeeld. Dit  laatste  komt bijvoorbeeld 

naar voren bij de bepaling van de beschermwaardigheid van een restembryo. In de Nederlandse 

praktijk  wordt  de  vraag  of  restembryo’s  voor  onderzoek  mag  worden  gebruikt,  dus  of  ze 

instrumenteel  mogen  worden  gebruikt,  aan  de  biologische  ouders  overgelaten.  Een 

vergelijkbaar  punt  maakt  de  Amerikaanse  politiek  filosoof  Ronald  Dworkin.  Hij  stelt  dat 

uiteindelijk  in de Amerikaanse abortuspraktijk de moeder de  status van het ongeboren  leven 



 
 

‘Politieke debatten onttoverd!?’  ‐ 92 ‐

                                                

definieert.267 Het is denkbaar dat de seculier partijen er belang bij hebben om de besluitvorming 

naar  een  ‘apolitiek  niveau’  te  trekken,  omdat  ze  hierdoor  niet  genoodzaakt  worden  om 

bepaalde fundamentele  levensvragen  in te kleuren op het niveau van de politiek. Verder komt 

hierdoor een waarde als autonomie centraal te staan.  

 
267 Dworkin, R. – Life’s dominion. pp.33‐34 
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4.   Discussie  

In dit onderzoek stonden een tweetal theses over de ruimte voor religieuze en  levensethische 

argumenten binnen de Nederlandse politiek  centraal. Om deze  theses  te beantwoorden  is er 

gekozen om een vijftal medisch‐ethische debatten te bestuderen die de afgelopen halve eeuw 

zijn gehouden. Een belangrijk breekpunt in deze periode ligt aan het einde van de jaren 60. Toen 

verschoof  de  macht  van  de  confessionele  partijen  naar  de  seculiere  partijen  en  werden 

opvattingen over de neutrale staat en autonomie dominant. Bij de vraag naar de  ruimte voor 

religieuze en levensethische argumenten, bleek dat de eerste these, waarbij de verwachting was 

dat er minder  ruimte  zou  zijn, niet overeenkwam met de  realiteit  van de politieke debatten. 

Terwijl de tweede these, die een tegenovergestelde verwachting had, meer in overeenstemming 

was met de realiteit van de politieke debatten.  

 

Op  het  niveau  van  politieke  debatten  is  namelijk  wel  degelijk  ruimte  voor  religieuze 

argumenten,  anders  dan  op  basis  van  de  bevindingen  van  Tjalling  Swierstra  en  de 

(neo)seculariseringsthese  kan  worden  verwacht.  De  claim  die  sommige  politieke  partijen, 

wetenschappers  en  opiniemakers  maken,  namelijk  dat  men  geen  ruimte  krijgt  om 

levensethische en religieuze argumentatie te uiten, is onterecht. Men kijkt alleen maar naar het 

debat over abortus of de embryowet. Voor de bestudeerde debatten kan men dus stellen dat de 

eerste  these niet opgaat. Het  is echter wel het geval dat op het niveau van de wetgeving de 

eerste these kan worden bevestigd. Dit heeft vooral te maken met de veranderende positie van 

de  confessionele  partijen  en  de  groeiende  parlementaire  macht  van  de  seculiere  partijen. 

Binnen een democratie  is het dan volstrekt  logisch dat er een ander soort wetgeving tot stand 

komt. Zo verschoof de  inkleuring van medisch‐ethische wetgeving van een  levensethische met 

een christelijke  inkleuring naar een  regelethische met een  liberale  inkleuring. Men kan stellen 

dat deze regelethische  inkleuring van wetgeving  leidt tot debatten die voornamelijk gaan over 

procedures en in mindere mate over de religieuze en filosofische vragen die betrekking hebben 

op het medisch‐ethische vraagstuk. Het debat over de kabinetsnotitie kunstmatige bevruchting 

en draagmoederschap en het debat over embryoselectie zijn daar goede voorbeelden van.  

 

De tweede these komt meer overeen met de realiteit in de politieke debatten. Het einde van de 

pacificatiepolitiek creëerde binnen het politieke debat volop de ruimte voor geprononceerdere 
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stellingnames. Daardoor werden de standpunten, religieus of seculier, ruimschoots besproken. 

De grote politieke verschillen werden benoemd en bevraagd. Het grote verschil tussen voor en 

na de periode van de pacificatiepolitiek  is het duidelijkste te herkenen als men het debat over 

anticonceptie  met  het  abortusdebat  vergelijkt.  De  belangrijke  rol  van  adviesorganen  en 

commissies  kan men  beter  niet  duiden  als  een  continuering  of  terugkeer  van  een  vorm  van 

pacificatiepolitiek. Het is eerder het gevolg van ideeën over de neutrale staat en autonomie, in 

plaats van dat men bewust probeert om gevoelige vraagstukken  te neutraliseren, streeft men 

naar privatisering van de ethische vraagstukken. Uiteindelijk is privatiseren toch iets anders dan 

neutraliseren.  

 

Dit  onderzoek  kan  om  een  aantal  redenen  een  positieve  bijdrage  leveren  aan  het 

wetenschappelijke  en  publieke  debat.  Allereerst worden  er  vraagstekens  gezet  bij  bepaalde 

claims,  waarbij  wordt  gesteld  dat  er  in  de  huidige  politiek  geen  ruimte  is  voor  religie.  Ten 

tweede  bevat  dit  onderzoek  enkele  kritische  noten  over  de  ideeën  die  voortvloeien  uit  de 

‘nieuwe moraal’. Hierbij werd  vooral gewezen op de  verschuiving  van de beantwoording  van 

fundamentele  vragen  vanuit  de  politieke  sfeer  naar  de  private  sfeer  van  commissies, 

adviesorganen  en  individuele  burgers.  Interessante  vragen  zijn  hierover  in  een 

vervolgonderzoek  te stellen.  Immers, als de neiging  is om macht en politieke keuzes naar een 

‘apolitiek’  niveau  te  verplaatsen,  dan  wordt  de  samenstelling  van  bijvoorbeeld  de 

richtlijnencommissie  of  de  gezondheidsraad  vanuit  een  politiek  perspectief  veel  belangrijker. 

Ten derde  is dit onderzoek een bevestiging van de grote politieke en  sociaal‐culturele omslag 

sinds het  einde  van  jaren 60.  Tot  slot  kunnen de uitgewerkte debatten  een bijdrage  vormen 

voor  vervolgonderzoek  naar  deze  medisch‐ethische  debatten.  Ze  vormen  immers  een 

realistische weergave van enkele Tweede Kamerdebatten. 

 

In een democratie draait de politiek vaak om compromissen over praktische zaken. Daarbij zijn 

religieuze  argumenten  vaak  overbodig.  Dus  bij  een  veelheid  aan  onderwerpen  is  het  niet 

noodzakelijk  om  de  diepste  overtuigingen  en  waarden  bloot  te  leggen.  De  geselecteerde 

debatten dwingen in meer of mindere mate de deelnemers juist wel tot het benoemen van hun 

religieuze,  filosofische  of  ideologische  fundamenten  van waaruit  zij  tot  hun  ethische  posities 

komen.  Dit  kan  een  vertekenend  beeld  geven  over  de  mate  van  de  privatisering  van 
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levensethische opvattingen, omdat er bij deze onderwerpen simpelweg niet aan  te ontkomen 

valt. Andere  onderwerpen,  zoals  de  koopzondag  of  het  homohuwelijk  zijn  goed  in  religieuze 

termen  te  bediscussiëren, maar  het  is  ook  wel mogelijk  om  een  kritische  positie  alleen  in 

seculiere termen te onderbouwen. Deze neiging om bij iets minder fundamentele vraagstukken 

te privatiseren  kwam  enigszins naar  voren bij het debat over de  kabinetsnotitie  kunstmatige 

bevruchting en draagmoederschap. Hier werd er in het kader van het ideale ouderschap vooral 

gesproken  over  het  wetenschappelijke  bewijs  ter  ondersteuning  van  het  traditionele  gezin, 

terwijl men vanuit confessionele hoek, vooral het CDA, ook een religieus gekleurde positie kon 

innemen. Door de keuze voor debatten over medisch‐ethische kwesties rondom het begin van 

het menselijk  leven wordt  het  lastig  om  iets  te  zeggen  over  de mate  van  privatisering  van 

religieuze en  levensbeschouwelijke opvattingen. Daarvoor waren wellicht geschiktere debatten 

te vinden, over bijvoorbeeld: de koopzondag, het homohuwelijk, prostitutie, adoptie of bewust 

alleenstaande  moeders.  Afsluitend  kan  worden  gesteld,  dat  het  geenszins  het  geval  is  dat 

religieuze argumentatie onmogelijk is binnen de Nederlandse politiek. Zeker wanneer het debat 

gaat over fundamentele vragen. Kortom, de debatten zijn niet onttoverd!  
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