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Geachte heer Van Geel, 
 
Hierbij doe ik u het onderzoeksrapport “Moet alles kunnen wat technisch mogelijk is?” toekomen dat 
in opdracht van de COGEM is opgesteld door Schuttelaar & Partners. 
 
De COGEM heeft een inventarisatie laten uitvoeren naar de kernargumenten die een rol spelen bij de 
afwegingen die religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen maken met betrekking tot 
biotechnologische toepassingen. Deze argumenten worden vaak niet expliciet in het maatschappelijke 
debat geuit, maar spelen een rol als normatief aspect. Een beter inzicht in deze normatieve aspecten is 
van belang voor een beter begrip van het debat rond genetische modificatie. 
 
De inventarisatie is uitgevoerd door een achttal vertegenwoordigers van verschillende religieuze en 
levensbeschouwelijke groeperingen te interviewen. Daarnaast is een webenquête uitgevoerd om de 
standpunten en argumenten over biotechnologie van acht ‘life style’ groepen te inventariseren.  
 
In het onderzoek is niet getracht om de mening van religieuze groeperingen over bepaalde 
biotechnologische toepassingen te weten te komen. Ten eerste is het interviewen van slechts één 
vertegenwoordiger per groepering daartoe onvoldoende. Ten tweede kunnen leden die zich rekenen tot 
dezelfde stroming tot verschillende afwegingen komen. Echter de normatieve argumenten die een rol 
spelen bij de afweging zullen door de meeste leden van een groepering grotendeels gedeeld worden. 
 
Inzicht in deze achterliggende argumenten, normen en waarden en eventuele verschuivingen in de 
mate waarin deze in de maatschappij gedeeld worden, is mede van belang voor de overheid. 
Regulering is een vorm van gestolde ethiek. De mate waarin de in de maatschappij gedeelde 
argumenten en normen overeenkomen of botsen met de in de regulering vastgelegde ethische waarden 



 

is bepalend of regelgeving maatschappelijk geaccepteerd wordt. Indien verschuivingen optreden in de 
mate waarin argumenten gedeeld worden kan dit vragen om aanpassing van wet- en regelgeving. 
 
Uit het onderzoeksrapport blijkt dat bij religieuze of levensbeschouwelijke stromingen een 
zorgvuldige afweging tussen nut en risico van biotechnologische toepassingen voorop staat. In die zin 
hanteren alle groeperingen een ‘ja, mits’ benadering.  
 
Religieuze groepen en antroposofen zijn terughoudend als het gaat om ingrijpen in de bouwstenen van 
de schepping. Maar religieuze groepen lijken ten aanzien van de meeste biotechnologische 
toepassingen weinig principiële bezwaren te hebben en een ‘ja, mits’ benadering te hanteren. Indien 
biotechnologie of genetische modificatie kan helpen om het kwaad in de wereld, zoals honger en 
ziekten, te bestrijden kunnen biotechnologische toepassingen, volgens het onderzoek, in het algemeen 
op instemming rekenen.  
 
Genetische modificatie bij hogere organismen ontmoet de meeste bezwaren. Religieuze groeperingen 
wijzen niet-therapeutische biotechnologische toepassingen bij de mens, gericht op cosmetische of 
lichaamsverbeterende aanpassingen, af. “Human enhancement’ wordt gezien als een vorm van 
instrumentalisering van het lichaam. De principiële argumenten en bezwaren komen het sterkst naar 
voren bij een onderwerp als stamcelonderzoek. Hierbij spelen fundamentele vragen als ‘wanneer 
begint leven’, en ‘mag de mens leven creëren’.  
 
Antroposofen blijken het meest terughoudend te zijn. Ze zijn van mening dat nieuwe eigenschappen 
aan de natuur ontlokt moeten worden en niet afgedwongen moeten worden. Ook de gereformeerde 
gezindte van de protestantse kerken is sterk terughoudend. Voor hen staat goed rentmeesterschap 
voorop en is ingrijpen alleen gelegitimeerd om het kwaad te bestrijden. Aan de andere kant van het 
spectrum bevinden zich de humanisten. Voor hen staat het welzijn van de mens voorop en heeft de 
mens het recht in te grijpen als hierdoor het menselijke welzijn wordt bevorderd.  
   
Alle geïnterviewden hebben zorgen over de effecten van genetische modificatie in de landbouw op 
derde wereldlanden. Daarbij speelt het feit dat deze technologie in handen lijkt van een beperkt aantal 
multinationals een grote rol. Het veiligstellen van de belangen van de sociaal zwakkere, in dit geval de 
boeren in ontwikkelingslanden, is een breed gedeeld argument. 
 
In het onderzoeksrapport worden ook de resultaten van een webenquête over genetische modificatie 
weergegeven. Deze enquête is uitgevoerd door Motivaction. Dit marktonderzoeksbureau onderscheidt 
acht ‘life style’ groepen in de Nederlandse bevolking. Voor elk van deze groepen is de houding en 
mening over toepassingen van genetische modificatie in kaart gebracht. Tevens is onderzocht in 
hoeverre de respondenten zichzelf rekenen tot een bepaalde religieuze of levensbeschouwelijke 
groepering.  

 



 

 Uit dit onderzoek blijkt dat een klein deel (12%) van de bevolking een goed inzicht heeft in de 
betekenis van de begrippen zoals genetische modificatie, manipulatie of biotechnologie. Bij het 
overgrote deel van de respondenten blijkt genetische modificatie een neutraal (45 %) of een negatief 
(42%) gevoel op te roepen. De negatieve gevoelens worden opgeroepen omdat men bang is dat er 
onvoldoende controle is op een veilige toepassing. 
 Het merendeel van de respondenten (88%) is van mening dat bij het geven van een vergunning een 
nut-risico afweging gemaakt moet worden. Dit sluit aan bij de ‘ja, mits’ benadering van de religieuze 
en levensbeschouwelijke groeperingen. Toepassingen worden meer acceptabel gevonden wanneer ze 
voor de gezondheid van de mens of het milieu bedoeld zijn; in termen van de religieuze groeperingen: 
wanneer ze bijdragen aan bestrijding van het kwaad. 
 In het rapport worden de resultaten van de webenquête ook gespecificeerd naar de religieuze en 
levensbeschouwelijke groeperingen. De resultaten hiervan komen deels overeen met de inventarisatie 
van de argumenten die gehanteerd worden door de groeperingen. Zij die zich rekenen tot de 
Protestantse Kerk in Nederland (PKN) of tot behoudende gereformeerde kerken behoren tot degenen 
met de meest negatieve gevoelens over genetische modificatie.  
 
Dit onderzoeksrapport is een eerste oriënterende stap. De COGEM is voornemens te onderzoeken of 
het mogelijk is om de argumenten die bij oordeelsvorming over genetische modificatie spelen te 
verbreden door meer religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen te betrekken, en deze 
anderzijds verder te onderbouwen door literatuuronderzoek. Aan de hand van deze resultaten zal 
nagegaan worden of er een ordening van de argumenten mogelijk is naar de mate waarin de genetische 
modificatie restricties worden opgelegd. Daarnaast zal onderzocht worden of het mogelijk is om de 
mate waarin argumenten gedeeld worden door delen van de bevolking in kaart te brengen en 
verschuivingen hierin te monitoren.  
 
Met deze brief wil ik u inlichten over de activiteiten die de COGEM op dit terrein ontplooit en de 
eerste resultaten signaleren. In een later stadium zal ik u informeren over de vorderingen die de 
commissie geboekt heeft.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
Prof. dr. ir. Bastiaan C.J. Zoeteman,  
Voorzitter COGEM 
 

 


