
KLONEN DEBAT: WELLES-NIETES 

Het debat over kloneren is een 

botsing van geloven. Aan de ene kant Tw .I st V a n 
de voorstanders met hun vooruit- . 

gangsgeloof, aan de andere kant de tegenstanders met hun 

levensbeschouwelijke overwegingen. Tsjalling Swierstra wil de discussie in 

andere banen leiden. In plaats van die ene vraag: 'mag het of mag niet?', 

moet het gaan over kleine praktische vragen. Over het nut en de noodzaak. 

door TsjaHing Swierstra 

Hoewel 'kloneren' in het algemeen ver
wijst naar het kopiëren van organismen, 
gaat het in de publieke discussie over deze 
nieuwe technologie uitsluitend over het 
kopiëren van (delen van) mensen en die
ren. Planten en micro-organismen blijven 
buiten beschouwing. Er bestaan twee 
kloon-technieken: embryo-deling en cel
kerntransplantatie. Bij deze laatste tech
niek wordt een celkern van een embryo of 
van een volwassene, met daarin al de ge
netische informatie die bepalend is voor 
dat unieke dier of mens, getransplanteerd 
naar een eicel waaruit al het genetische 
materiaal is verwijderd. Wanneer uit deze 
eicel na inbrenging bij een draagmoeder 
een nieuw wezen groeit, is dat in principe 
genetisch identiek aan de donor van de cel
kern. Deze techniek van celkerntransplan
tatie kan ook gebruikt worden tijdens de 
genetische manipulatie van een organisme. 
Het is duidelijk dat kloneren raakt aan diep 
gewortelde overtuigingen. De discussie 
beperkt zich tot nu toe vooral tot één al
gemene vraag: mag kloneren wel of niet? 
'Uitzonderingen daargelaten, mag het', 
zeggen de voorstanders. Volgens hen ver
groot de nieuwe techniek van het kloneren 
onze beheersing van en controle over de 
natuurlijke werkelijkheid, en verkleint het 
daarmee onze afhankelijkheid van het Lot. 
Dit illustreren ze met tal van voorbeelden 
van mogelijke toepassingen. Kloneren van 
dieren kan de bestaande fok- en verede
lingsprogramma's binnen de landbouw aan
zienlijk efficiënter maken en versnellen: 
landbouwhuisdieren die in alle opzichten 

aan onze wensen voldoen, kunnen dan im
mers zonder probleem worden gerepro
duceerd. Een wat meer specifieke toepas
sing is het gebruik van de celkerntrans
plantatie-techniek tijdens het genetisch 
modificeren van dieren. Dit kan gebeuren 
met een landbouweconomisch of met een 
medisch oogmerk. Bij dat laatste valt te 
denken aan dieren waarvan de melk een 
menselijk eiwit bevat dat belangrijk is voor 
de productie van bepaalde geneesmidde
len. Maar ook is het denkbaar dat we in de 
toekomst dieren zo genetisch modificeren, 
dat (sommige van) hun organen geschikt 
zijn voor transplantatie in menselijke licha
men (xenotransplantatie). Ook is het 
denkbaar transgene dieren te gebruiken 
voor medische proeven, om zo beter in
zicht te krijgen in bepaalde ziekten bij de 
mens. Volgens betrokkenen is de produc
tie van transgene dieren alleen betaalbaar 
als gebruik gemaakt wordt van celkern
transplantatie, in plaats van, zoals nu gang
baar is, het genetisch materiaal te injecte
ren in een bevruchte eicel. Het is overigens 
de vraag of we bij dit gebruik van de cel
kerntransplantatie-techniek nog van klo
neren moeten spreken, omdat het hier niet 
de bedoeling is dieren exact te reproduce
ren. 
Behalve op dieren, kan de kieneer-tech
niek in principe ook worden toegepast op 
mensen - al is dat momenteel in de mees
te landen wettelijk verboden. Een mogelij
ke toepassing is het kloneren van embry
o's ten behoeve van wetenschappelijk on
derzoek, bijvoorbeeld naar celdifferentia-

34 de Helling- jaargang I I - nummer 3 - najaar 1998 

tie en verouderingsprocessen. Wellicht zal 
het daarnaast in de toekomst mogelijk zijn 
om van een patiënt die een orgaantrans
plantatie nodig heeft, een (pre)embryo *2* 
te kloneren. Dit pre-embryo kan dan in vi
tro worden opgekweekt tot het benodig
de orgaan zichtbaar is geworden, waarna 
het in géisoleerde staat verder kan worden 
opgekweekt tot het kan worden getrans
planteerd. Zo wordt vermeden dat de pa
tiënt het getransplanteerde orgaan later zal 
afstoten als lichaamsvreemd. Ook is het 
denkbaar dat kloneren een rol speelt bij 
voortplantingsproblemen en zo veel leed 
kan voorkomen, bijvoorbeeld wanneer 
een van de ouders onvruchtbaar is of wan
neer twee vrouwen samen een kind willen 
krijgen. Behalve het ontbreken van een 
vruchtbare ouder, kunnen er ook andere 
overwegingen een rol spelen bij het kiezen 
van kloneren als middel van voortplanting: 
de wens een overleden kind, of zichzelf, op 
de wereld te zetten. 

HOOGMOED 
In tegenstelling tot de pragmatische argu

menten van de voorstanders van het klo
neren, hanteren de tegenstanders vooral 
argumenten met een meer uitgesproken 
levensbeschouwelijk karakter. Daarin ke
ren drie thema's voortdurend terug. 
Kloneren zou ten eerste ingaan tegen de 
natuurlijke orde door eigenschappen te 
combineren die elkaar wezensvreemd zijn 
en spotten met de natuurlijke orde. Het 
wezenlijke onderscheid tussen mensen en 
dieren aan de ene kant, en dingen aan de~ 



andere kant, is dat de eersten niet exact re
produceerbaar zijn en de laatste wel. Een 
reproduceerbaar dier of mens, een wezen 
zonder uniciteit, is daarom een tegenna
tuurlijk wezen - een monster - omdat het 
eigenschappen van dingen en organismen 
mengt. (De bezwaren tegen genetische 
modificatie hebben eenzelfde intuïtieve 
grond: daar worden de natuurlijke grenzen 
tussen dier en mens, en tussen dieren on
derling, overschreden en dus evenzeer 
monsters geschapen.) (Smits 1998) 
Ten tweede: wanneer wordt uitgegaan van 
een natuurlijke orde, is daarin diep ingrij
pen al snel een daad van hoogmoed. In zijn 
religieuze vorm luidt dit argument dat 
mensen het niet beter moeten willen we
ten dan God. Kloneren zou volgens de te
genstanders neerkomen op hoogmoed, 
omdat men naar eigen inzicht roert in het 

illustratie: Geert Dukers 

ontwerp van de Schepping, waarin is vast
gelegd dat dieren en mensen zich alleen 
dienen voort te planten via geslachtelijke 
voortplanting. In een meer seculiere vorm 
ligt de angst voor hoogmoed ten grondslag 
aan de overtuiging dat de mens gedoemd 
is al zijn vermogens ten goede vroeg of laat 
ook ten kwade aan te wenden, of dat zelfs 
als we het goede willen we toch vaak het 
slechte tot stand brengen. Hoe meer 
macht de mens nastreeft, des te groter het 
onheil dat hij zal aanrichten. Zo zal klone
ren voor op zich respectabele medische 
doeleinden de deur wijd open zetten voor 
eugenetici en mensen die zichzelf uit ijdel
heid of een verlangen naar onsterfelijkheid 
willen kloneren. Kloneren biedt de mens 
mogelijkheden, waar hij vroeg of laat zeker 
misbruik van zal maken. Daarom moet je 
niet willen dat kloneren kan. 

de Helling- jaargang 11 - nummer 3 - najaar 1998 

Een derde motief dat veelvuldig wordt aan
getroffen in de pleidooien van de tegen
standers van kloneren, betreft de tegen
stelling tussen 'beheersen' en 'beheren'. 
Middels technologie maken we de natuur 
beheersbaar, controleerbaar, manipuleer
baar. De keerzijde daarvan is volgens velen 
dat de natuurlijke werkelijkheid wordt 
ontdaan van haar zin en betekenisrijkdom 
door haar te reduceren tot een kil en koud 
object. De mens blijft vervreemd en een
zaam achter in een onherbergzaam ge
worden wereld. Daarom is het zaak alter
natieve omgangsvormen te ontwikkelen 
waarin de ons omringende natuur respect
vol tegemoet wordt getreden, als iets met 
een eigenwaarde en waardigheid. Klone
ren, het in '(massa)productie' nemen van 
dieren en wellicht ooit zelfs mensen, is van
uit dit perspectief de ultieme objectivering, 
de ultieme reductie van levende wezens 
tot dingen. 

KRACHTELOOS 
Samen verklaren deze drie motieven waar

om tegenstanders van kloneren zo veel
vuldig verwijzen naar 'de intrinsieke waar
de', 'de integriteit' en 'de heelheid' van die
ren en mensen. Met behulp van zulke be
grippen beoogt men 'monsters' te voor
komen, blijk te geven van gepaste beschei
denheid tegenover de omringende werke
lijkheid, en een dam op te werpen tegen de 
voortwoekerende 'beheersingswil'. On
danks, of beter: juist dankzij, deze grote le
vensbeschouwelijke woorden zijn in het 
kloneringsdebat de kansen van de tegen
standers niet al te best. Dit heeft een aan
tal oorzaken. 
In de eerste plaats is het vaak onduidelijk 
wat deze zeer algemene beschouwingen 
precies van ons verlangen in concrete situ
aties, zoals bij het kloneren nu. Wat de een 
aanziet voor natuurlijke orde, is in de ogen 
van de ander een biologische of historische 
toevalligheid. Wat in het verleden gold als 
'natuurlijk' en 'door God geordend', be
schouwen we tegenwoordig vaak als toe
valligheden waardoor we ons niet langer 
de wet willen laten voorschrijven. De ver
anderende opvattingen over de 'natuurlij
ke' rollen van mannen en vrouwen zijn 
daarvoor slechts één, zij het sprekend, 
voorbeeld. Dit type multi-interpretabiliteit 
doet kortom veel afbreuk aan wat de po
tentiële kracht zou moeten zijn van de be
zwaren tegen het kloneren, namelijk hun 
geworteld-zijn in invloedrijke levens- en 
wereldbeschouwingen. 
In de tweede plaats blijken levensovertui
gingen, hoewel ze een sterk motiverende 
kracht bezitten voor de mensen die ze aan
hangen, van beperkte waarde wanneer het 
gaat om het overtuigen van andersdenken-
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Weet U wat de overeen

den - ongeacht of deze andersdenkenden 
wel of niet tot de eigen gezindte behoren. 
En dus kiezen we in een pluriforme en to
lerante samenleving als de onze al bij de 
eerste signalen dat we met een levensbe
schouwing van doen hebben, liever voor 
een houding van onderling respect dan 
voor een op consensus gerichte discussie. 
In de publieke ruimte worden we daarom 
geacht meer neutrale, en dat betekent 
vaak: meer pragmatische, argumenten te 
hanteren. De meer rond concrete oplos
singen opgebouwde argumentatiewijze van 
de voorstanders van kloneren past naad
loos in dat patroon. 
De derde oorzaak van de relatieve krach
teloosheid van algemene levensbeschou
wingen in het kloneringsdebat, is meer po
litiek van aard. Juist omdat het pleidooi van 
de voorstanders van kloneren berust op 
het beloven van oplossingen voor concre
te problemen, is het voor hen eenvoudiger 
om rondom deze beloftes coalities te slui
ten met specifieke belangengroepen, bij
voorbeeld uit de agrarische of medische 
wereld. De tegenstanders daarentegen 
spreken vooral in naam van het meest al
gemene belang denkbaar: dat van de gehe
le mensheid, of zelfs van de gehele Schep
ping. Politiek gesproken is dat een zwakte, 
omdat de mensheid - laat staan de Schep
ping- zich notoir moeilijk laat organiseren 
rondom een algemeen belang. 

KANSSPEL 
Het is dus zaak de discussie in wat andere 

banen te leiden: niet over de vraag of klo
neren mag, maar over een veelheid aan 
kleinere, meer pragmatische vragen. De 
kracht van de voorstanders van het klone
ren ligt vooral in hun vermogen om con
crete oplossingen te suggereren voor in 
brede kring erkende problemen op (land
bouw)economisch en geneeskundig ge
bied. De algemene denkfiguur hierbij is dat 
een bepaalde techniek, in dit geval klone
ren, wenselijk is wanneer zij een oplossing 
biedt voor bepaalde erkende problemen. 
Hoewel aan deze instrumentele visie op 
technologie een zekere plausibiliteit niet 
ontzegd kan worden, is zij toch in een vijf
tal opzichten problematisch. 

I. Is er sprake van onoverkomelijke ethische 
problemen tijdens de techniekontwikkeling? 
De wenselijkheid van een bepaalde tech
niek wordt niet uitsluitend bepaald door 
de verwachte gevolgen daarvan, maar ook 
door het antwoord op de vraag of er zich 
onoverkomelijke ethische problemen 
voordoen tijdens het ontwikkelen van de 
nieuwe techniek. Is daarvan sprake in het 
geval van kloneren? Het succes van het 
gekloonde schaap Dolly ging vergezeld van 

komst is tussen 

kloneren en de 

emancipatie van 
vrouwen in de Derde 

Wereld? Beide worden 

aangedragen als 
oplossing voor het 
mondiale voedsel

probleem. 

277 gevallen waarin het in enig moment 
van de embryonale ontwikkeling om on
duidelijke redenen misging. Zolang klone
ren nog zozeer een kansspel blijft en nog 
zo weinig beheerst wordt door de onder
zoekers, zo kan worden betoogd, is de 
toepassing van deze techniek onaanvaard
baar in het geval van mensen - als het dat 
niet al is bij dieren. De enige manier om de 
noodzakelijke kennis echter te verwerven, 
is via het doen van experimenten op men
sen, die zeer waarschijnlijk zullen leiden tot 
groot leed bij talloze kinderen en ouders. 
De weg naar succesvol kloneren van men
sen zou dan dus op ethische gronden on
begaanbaar zijn, hoe men ook denkt over 
de ethische toelaatbaarheid van het klone
ren zelf. 
Hier kan natuurlijk tegenin worden ge
bracht dat experimenten op dieren wel de
gelijk tot bruikbare inzichten kunnen lei
den. Blijken dergelijke experimenten uit
eindelijk toch onvoldoende zekerheid te 
bieden, dan kan alsnog worden overwogen 
te experimenteren op embryo's die niet 
zijn voorbestemd tot baby's. Gezien de 
huidige, bijna samenlevingbrede ethische 
basisconsensus over de beschermwaardig
heid van embryonaal leven, lijkt dit pro-ar
gument overigens voorlopig weinig kans te 
hebben om in brede kring aan te slaan. 

2. Is de voorgestelde oplossing effectief? 
Ook de zogenaamd 'zuivere wetenschap
pers' opereren steeds meer binnen een kli
maat dat wordt bepaald door internatio
nalisering en toenemende concurrentie, en 
waarbinnen steeds harder wordt gestre
den om schaarse onderzoeksbudgetten. 
Het doen van beloftes aangaande prakti
sche toepassingen heeft binnen dit klimaat 
vaak de strategische functie geld en maat
schappelijke acceptatie te verkrijgen voor 
het eigen onderzoek. Juist wanneer een 
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technologie nog in de kinderschoenen 
staat, zijn zulke beloften vaak groots en 
meeslepend. De nuchtere erkenning dat de 
werkelijkheid vaak opmerkelijk weerbar
stig is tegenover onze plannen, speelt in 
deze hoopvolle begin-fase nauwelijks een 
rol. 
Zo schetst Grahame Bulfield, de directeur 
van het Roslin lnstitute waar Dolly en Pol
ly werden 'geproduceerd', grootse moge
lijkheden voor het kloneren: een verster
king van de economische concurrentie-po
sitie van de EU op een globaliserende 
markt, een belangrijke bijdrage aan de op
lossing van het wereldvoedselprobleem, 
en- via de celkerntransplantatie-het pro
duceren van belangrijke geneesmiddelen in 
de melk van transgene dieren. Juist omdat 
kloneren een nog jonge techniek is, is eni
ge scepsis op zijn plaats ten aanzien van de
ze beloofde toepassingen. Een reële vraag 
voor een maatschappelijk debat zou in elk 
geval zijn de veronderstelde effectiviteit 
van het kloneren als oplossing voor de ge
signaleerde problemen. Wanneer tegen
standers onderzoekers kunnen dwingen 
tot het doen van meer realistische voor
spellingen, dan is dat winst voor de discus
sie. 

3. Bestaan er alternatieve oplossingen die 
beter zijn? 
We dienen ons ook af te vragen of er voor 
de gesignaleerde problemen geen betere 
oplossingen bestaan. Zien we wellicht al
ternatieven over het hoofd? Dat kunnen 
technische alternatieven zijn. Zo is in het 
debat over lactoferrine, waaruit medicij
nen gewonnen kunnen worden, gewezen 
op een mogelijkheid dit eiwit met behulp 
van schimmels te produceren - een moge
lijkheid die door andere deskundigen ove
rigens weer ontkend of sterk gerelativeerd 
wordt. Maar ook niet-technische alterna
tieven. Weet U bijvoorbeeld wat de over
eenkomst is tussen kloneren en de eman
cipatie van vrouwen in de Derde Wereld? 
Beide worden voorgesteld als oplossing 
voor het mondiale voedselprobleem. 
Wanneer vrouwen meer opleiding krijgen 
en meer zeggenschap over hun eigen sexu
aliteit, zal dat resulteren in een afname van 
de bevolkingsgroei en zo het mondiale 
voedselprobleem helpen terugdringen. 
Kloneren wordt ook aangeprezen als mo
gelijke oplossing bij onvruchtbaarheid. De
ze onvruchtbaarheid hangt echter voor 
een groot deel samen met het sociaal-eco
nomische gegeven dat het voor vrouwen 
in Nederland nog steeds moeilijk is om 
werk en zorg voor kinderen te combine
ren, met als gevolg dat zij het krijgen van 
kinderen (te) lang uitstellen. Betere kin
deropvang, of nog beter: meer mannen die 



Ondanks, of juist dankzij, 

hun grote levens-
hun zorgtaken aanvaarden, levert dus een 

substantiële bijdrage aan de vermindering 

~an 'iruchtbaarheidsproblemen. Zulke op

lossingsalternatieven dienen zorgvuldig te
gen elkaar te worden afgewogen op werk

zaamheid, haalbaarheid, kosten en ethisch 
gehalte. 

4. Hoe urgent is het probleem? 
De vraag is niet alleen of een bepaalde op
lossing de beste is, maar tevens of een be

paald probleem het meest dringende is. El

ke techniekontwikkeling en -toepassing 

legt beslag op schaarse middelen, die ook 

gebruikt kunnen worden om andere pro
blemen op te lossen. Onder de noemer 

'Keuzes in de zorg' is deze problematiek in 

de medische wereld al jarenlang onder

werp van discussie. Het gaat daar met na
me om het probleem dat er binnen de zorg 

mechanismen werkzaam zijn die leiden tot 

steeds meer en steeds kostbaardere high 
tech. Dit gaat echter ten koste van andere 

vormen van zorg, die weliswaar minder fu
turistisch zijn en dus minder tot de ver

beelding spreken, maar daarom nog niet 

minder wezenlijk voor het welzijn van 

mensen. Neem het voorbeeld van de hart

en vaatziekten. Wanneer het gaat om het 
maximaliseren van de 'gezondheidswinst', 

zo is berekend, valt met betrekking tot de

ze ziekten het meeste resultaat te behalen 
via het veranderen van de ongezonde leef

patronen van bepaalde sociale groepen. 

Toch besteden we liever miljoenen aan 
spectaculaire hartoperaties met vaak twij

felachtige kans op succes. Het kloneren 

voegt een nieuw hoofdstuk toe aan dit al
lang lopende debat. 

5. Heeft de gekozen oplossing bij-effecten? 
Het zou mooi zijn wanneer nieuwe tech

nieken alleen maar die gevolgen zouden 
hebben waarvoor ze oorspronkelijk wer

den ontworpen. We weten inmiddels dat 

dat zelden of nooit het geval is. Wie had 

ooit kunnen voorspellen dat de 

anticonceptiepil van grote invloed zou zijn 

op de emancipatie van homosexuelen? De 
pil verbrak het directe verband tussen sex 

en voortplanting, als gevolg waarvan sex 

meer in het teken kon komen te staan van 
liefde en plezier. Daarmee verviel een be

langrijke grond onder de traditionele ver

oordeling van homosexualiteit (Mol 1997). 
Maar niet alle onbedoelde gevolgen zijn zo 

aantrekkelijk. Wie had voorzien dat ont

wikkelingen binnen de biotechnologie in 

een laboratorium in Japan of Nederland 

tienduizenden inwoners van de Filippijnen 

aan de rand van de hangersdood zouden 

brengen? Doordat het mogelijk werd zoet

stof te winnen uit maïs, ging de rietsuiker

cultuur aldaar economisch te gronde. 

beschouwelijke 

woorden zijn in het 

kloneringsdebat de 
kansen van de 

tegenstanders niet al 

te best. 

Een nieuwe technologie kan zelden zomaar 
geïntroduceerd worden in een sociale con

text. Voordat de auto maatschappelijk in

gebed kon raken, moest daaromheen een 

wegennet worden aangelegd, moesten op 

regelmatige afstanden benzinestations ko
men, moesten er verkeersregels worden 

ontwikkeld, rijscholen opgericht, mecani

ciens opgeleid. En -/ast but nat least- men
sen moesten aan de nieuwe techniek wor

den aangepast: zij moesten geheel nieuwe 

vaardigheden en behoeften ontwikkelen. 

Wat zijn de onbedoelde gevolgen van het 

kloneren? Wat zijn bijvoorbeeld de econo
mische effecten? Stel dat kloneren werke

lijk bij zal dragen aan een goedkopere 

vleesproductie. In het verleden hebben we 
gezien dat het Westen de eigen voedselo

verschotten tegen dumpprijzen afzette in 

Derde Wereldlanden, met als gevolg dat 
de boeren daar te gronde gingen. En wel

ke machtseffecten zijn te verwachten? Een 

verdere technologisering van de landbouw 
grijpt in op de verhouding tussen de indivi

duele boeren en de grote economische in

stituten die het monopolie bezitten op 
technologische kennis. Waarschijnlijk zal in 

toenemende mate in het laboratorium 

worden bepaald hoe de boer moet boeren. 

Een ander waarschijnlijk gevolg van de ver

dere vertechnologisering van de landbouw 

is schaalvergroting en het afvallen van klei
nere boeren. Er zijn ook culturele conse

quenties te verwachten. Wanneer we een 
kind kunnen 'maken', dan zijn we ook ver

antwoordelijk voor eventuele 'mislukkin

gen'. Zitten we te wachten op een derge
lijke verantwoordelijkheid? En wat zijn de 

psychische gevolgen wanneer een kind 

weet dat het gekloond is? 

WANTROUWEND 
Het probleem met dit soort technology as

sessment, is dat het aan het begin van een 

nieuwe technologische ontwikkeling vaak 

onmogelijk is de uiteindelijke sociale, poli

tieke, economische en/of culturele gevol

gen daarvan te overzien. Aan de andere 

kant: wanneer je wacht tot de nieuwe 
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technologie maatschappelijk ingebed raakt, 
dan valt het schip niet meer te keren wan

neer de onbedoelde gevolgen tegenvallen. 

Er is dan inmiddels al zo'n netwerk van be
langen, instituties, praktijken en routines 

gegroeid rondom de desbetreffende tech

nologie, dat het praktisch onmogelijk is ge
worden de ontwikkeling stop te zetten of 

om te buigen. De ontwikkeling van tech

nologie verloopt daarom maar al te vaak 
via de politiek van de voldongen feiten. 

Daarom is het toch van belang vroegtijdig 
en zo open mogelijk de mogelijke en waar

schijnlijke gevolgen van een nieuwe tech

niek te inventariseren. 
Voorstanders van het kloneren gaan door

gaans voorbij aan deze vijf vragen, en stel

len zodoende een vooruitgangsgeloof in de 

plaats van een rationele afweging. Juist hier 

kunnen (voorlopige?) tegenstanders hun 

bijdrage leveren aan de openbare menings
vorming: niet door te schermen met Gro

te Begrippen, maar door de argumenten 

voor het kloneren wantrouwend en kri
tisch te bevragen. Zo sporen zij een ieder 

aan zo open mogelijk te staan tegenover al

ternatieven, zo goed mogelijk proberen te 

voorspellen wat de gevolgen van een nieu
we technologie zullen zijn, zo voorzichtig 

mogelijk te zijn met het in gang zetten van 
ontwikkelingen die zich tussentijds niet 

meer laten bijsturen, en optimaal gebruik 
te maken van de keuzemomenten die zich 

ondanks alles toch steeds aandienen. 

Tsjoll1ng Sw1erstro is techmek eth1cus en als 

umvers1toir docent verbonden aan de 

faculteit Wusbegeerte en 

MaatschafJfJIJWetenschappcn van de 

Umvers1te1t Twente 

Dit najaar verschijnt een bundel over kloneren, 

uitgeven door het Rathenau-lnstituut. Dit arti

kel is een bewerking van een hoofdstuk uit die 
bundel. 
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