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Inleiding 
 
 
 Many ethical questions arise in the context of the new biology, particularly when it is applied 

to human beings. Often these questions are summed up in this one question: should what can 
be done be done? . . . But there is more at stake than just a moral problem. If one digs a bit 
deeper, there are view-of-life questions to be met.1 

 
Dit boek is geschreven door theologen, door ethici en door mensen die zowel in de theologie als de 
ethiek thuis zijn. De relatie tussen beide disciplines is in de laatste decennia in rap tempo minder 
vanzelfsprekend geworden dan zij, eigenlijk sinds Augustinus, vele eeuwen lang is geweest. Dat heeft 
als historische grond de in Europa met de opkomst van het humanisme en de reformatie ingezette 
pluralisering van de moraal. Men ontdekte dat er over fundamentele theologische en filosofische 
posities toenemend verschillend gedacht werd maar was zich bewust van de noodzaak van een 
gedeelde moraal die daarmee als vanzelf een bepaalde eigenstandigheid kreeg. Dat realisme klinkt 
nog altijd door in de Nederlandse term ‘poldermodel’, waarvan men het ontstaan verklaart uit het feit 
dat humanisten, roomsen, protestanten en andere levensbeschouwingen ondanks hun hoog oplopende 
disputen een gedeeld belang hadden bij droge voeten. Bij hoog water toog dus niet alleen Jantje 
Brinker naar de dijken, maar trok de hele pluralistische natie naar het water om het land voor de 
chaos te behoeden. 
 Dat de strikte verbindingen tussen kerk en politiek, theologie en ethiek, en theologie en 
filosofie losser werden, had daarnaast nog inhoudelijker redenen. Vanuit de theologie werden die 
aangedragen in de vorm van Luther's tweerijkenleer, vanuit de filosofie in de vorm van het 
humanisme en het rationalisme. Rationalisme maakte en maakt nog steeds geen pluralisme nodig of 
wenselijk, maar maakte het wel mogelijk. Met het postmodernisme – zelf trouwens ook een 
verzamelbegrip – is de pluralisering niet alleen als gegeven geaccepteerd maar ook tot norm 
verheven. 
 Hoezeer de ethiek zich sinds eeuwen ook van de theologie emancipeerde en pluraler werd, 
het merendeel van degenen die zich met ethiek bezighielden bestond tot ruim na het midden van de 
vorige eeuw uit theologen. Hoewel de wegen zich tegenwoordig nogal eens scheiden, blijven ethiek 
en theologie iets ‘met elkaar hebben’. Volgens de theoloog Karl Barth stellen zij beide in essentie 
dezelfde vraag, namelijk die naar het goede. De ethicus richt zich op de juistheid van het handelen, 
de theoloog zoekt naar het Goede dat de grond van dat handelen vormt en dit handelen mogelijk 
maakt. De theologische ethicus doet beide. 
 Theologen en ethici zijn hier vreedzaam en constructief in één bundel aanwezig. De 
verbindende factor is hier Egbert Schroten: enerzijds gepassioneerd theoloog, bijna elke zondag 
ergens op een kansel aan te treffen, anderzijds kwartiermaker in de bio-ethiek. In de afgelopen vier 
decennia hebben weinigen in Nederland zo'n belangrijke bijdrage geleverd aan het kunnen ontstaan 
van een bloeiende, volwassen en maatschappelijk relevante ethiekbeoefening als Egbert Schroten. In 
1970 gepromoveerd op een onderzoek over lichamelijkheid,2 toen gespecialiseerd in de 
godsdienstfilosofie en vervolgens in 1986 als hoogleraar christelijke ethiek vanwege de Nederlandse 
Hervormde Kerk teruggekeerd naar de ethiek. Vanaf dat moment kent Nederland hem vooral als 
ethicus: als oprichter en directeur van het Universitair Centrum voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht 
(CBG), thans Ethiek Instituut, te Utrecht en als lid en voorzitter van vele commissies in binnen- en 
buitenland. Egbert Schroten heeft daarbij altijd getracht om uitersten met elkaar te verbinden, maar 

                     
1 E. Schroten, ‘Playing God? Some Theological Comments on a Metaphor’, in: Gijsbert van den Brink, 

Luco J. van den Brom en Marcel Sarot (red.), Christian Faith and Philosophical Theology: Essays in 
Honour of Vincent Brümmer, Kampen 1992, 186-196, i.h.b. 189-190. 

2 E. Schroten, Kerker of tempel. Over de zin van lichamelijkheid, Rotterdam 1970. 
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wel met behoud van eigenheid: dogmatiek met ethiek, toegepaste ethiek met normatieve theorie, 
ethiek met levensbeschouwing, levensbeschouwing met het gesprek in een pluralistische 
samenleving, grote verhalen met nuchtere procedures, voorstanders, tegenstanders en sceptici, en 
‘aanbieders’ en ‘afnemers’ van ethiek. 
 Naar aanleiding van zijn afscheid als directeur van het CBG in het najaar van 2003 en als 
hoogleraar christelijke ethiek per 1 februari 2004 is een groot aantal vakgenoten van Egbert Schroten 
uit de verschillende vakgebieden bij elkaar gaan zitten. Niemand twijfelde er een moment aan: er is 
alle aanleiding voor een interdisciplinaire hommage aan Schroten als pleitbezorger van een 
maatschappelijk relevante, discursieve en communicatieve ethiek temidden van de pluraliteit van de 
laatmoderne samenleving. Deze uitgave is van die samenscholing het resultaat. De bundel bestrijkt de 
breedte van Schroten's werk en bestaat uit vier secties. 
 
Sectie 1: Theologie in een pluralistische samenleving 
‘Je moet weten waar je voor staat, waarom je doet wat je doet. Waar liggen de bronnen van je 
bestaan, je inspiratiebron?’3 Dat is niet altijd eenvoudig en theologen hebben veel uit te leggen. De 
theologie kan zich in een postmoderne, geëmancipeerde samenleving niet meer beroepen op 
vanzelfsprekendheden – noch op het vanzelfsprekende gezag van kerk en theologie, noch op het 
vanzelfsprekende bestaan van één waarheid en één waarheidsbegrip. Betekent dit nu dat we de 
theologie hoofdzakelijk godsdienstwetenschappelijk moeten opvatten en theologische studies vooral 
als methodische studies moeten zien die hooguit het geloof van anderen kunnen beschrijven? De 
auteurs in deze sectie doen dat, als goede theologen, natuurlijk ook. Maar ze gaan verder: ze doen ook 
pogingen om de houdbaarheid, de begrijpelijkheid en de bruikbaarheid en relevantie van theologische 
uitspraken en aanspraken, ook binnen het huidige pluralisme, te toetsen en bereflecteren. 
 
Sectie 2: Moraal en geloof 
‘Het verhaal heeft een moraal’.4 Met deze uitspraak antwoordde Egbert Schroten op de uitspraak van 
Harry Kuitert: ‘Het geloof is er voor het verhaal, niet voor de moraal.’ Volgens Schroten mag een 
levensbeschouwing dan wel primair een verhaal vertellen, maar het is wel een verhaal met gevolgen 
voor de moraal.5 Schroten is hierbij niet alleen in gesprek met collega Kuitert maar met een hele, 
invloedrijke en brede, beweging in de angelsaksische ethiek en filosofie. In een pluralistische context 
levert een beroep op theologie, geloof en levensbeschouwing volgens velen meer ongemak dan 
gemak op. In plaats van een beroep te doen op geloofsvoorstellingen (die volgens velen te boek staan 
als subjectief, onbewijsbaar, particularistisch, verdeeldheid scheppend en verlammend voor de 
moraal) kan men zich beter richten op het ontwikkelen van de ethiek als praktische discipline. 
Schroten doet het één zonder het ander na te laten. 
 De bijdragen in deze sectie gaan over de relevantie van religie voor de moraal. Temidden van 
alle verschillende posities die je daarover tegenkomt – nadenken daarover is op zichzelf al een 
oefening in pluralisme! – zijn alle auteurs het over één ding eens: de theologische ethiek heeft 
bestaansrecht maar zij moet wel met haar tijd mee gaan. Zij moet zich rekenschap geven van het 
verdwijnen van vanzelfsprekendheden, zij moet verdisconteren dat wij in deze tijd anders zijn gaan 
spreken over God en zij moet beseffen dat ook binnen de kerk sprake is van vele meningen over de 
moraal. 
 

                     
3 E. Schroten, Het Reveil in de praktijk, traditie in perspectief, Diakonessenhuis Utrecht, 1993, 13. 
4 E. Schroten, ‘De moraal van het verhaal’, in: J.S. Reinders en W.J. Dondorp, Een mens moet van 

ophouden weten, Baarn 1994, 144-156, 148. 
5 Zie bijv. E. Schroten en Th.A. Boer, ‘Life and Death seen from a Dutch Reformed Position’, in: Lars 

Oestnor (red.), Bioetikk og teologi. Rapport fra Nordisk teologisk nettverk for bioetikks workshop i 
Stockholm, 27.-29. september 1996, Oslo 1996, 31-51. 
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Sectie 3: Ethiek en pluralisme 
In twee decennia tijds heeft de ethiek een volwaardige en cruciale positie ingenomen in de 
maatschappelijke en institutionele meningsvorming. Egbert Schroten heeft temidden van de soms 
hoog gespannen verwachtingen één en andermaal benadrukt: ‘De ethicus is geen goeroe’.6 Ofwel: 
‘Lehren heißt nicht: Predigen!’7 Een belangrijk inzicht is dat ethiek een vak is dat je moet leren en dat 
mensen daarbij nooit antwoorden in de mond krijgen gelegd. Auteurs in deze sectie hebben vooral 
aandacht voor de vraag wat het naast elkaar bestaan van zoveel verschillende visies op het goede 
leven (en op het niet-goede leven!) betekent voor de ethiek en met name voor de rol van de ethicus. 
Hoe kun je temidden van die pluraliteit zinvol over ethiek praten zonder terecht te komen in zuivere 
descriptiviteit, oppervlakkigheid of geforceerd consensus-denken? Veel aandacht gaat daarbij naar 
het wijd verbreide verschijnsel van de ethische commissie en de rol van de ethicus daarin. Wat 
rechtvaardigt de inbreng van een professionele ethicus? Weet een ethicus meer dan de ‘anderen’? 
Hoe zorg je ervoor dat in een commissie alle stemmen gehoord worden? Moet je streven naar 
consensus, naar compromissen of vooral naar het beschrijven van tegenstellingen en nuances zonder 
direct naar een vergelijk te streven – ‘agree to disagree’, eveneens een belangrijk adagium van 
Egbert Schroten? 
 
Sectie 4: Toegepast-ethische vragen (Case studies) 
‘From a moral point of view, I would react to animal biotechnology with a conditional “yes”. [ . . . ] 
From the perspective of public policy, however, I would suggest to react to animal biotechnology 
with a “no unless”.’8 Het ‘nee, tenzij’ standpunt waar Egbert Schroten bekend om staat, staat garant 
voor een open en discursieve manier van omgaan met actuele vraagstukken. 
 De bio-ethiek kan met recht de bakermat van de sterk gestegen aandacht voor ethiek genoemd 
worden. De medische ethiek heeft het leven van de ethiek zelfs gered, aldus Robert Veatch. Ethici 
worden gevraagd een praktische bijdrage te leveren aan de doordenking van talrijke vragen in 
biomedisch onderzoek, in de diergeneeskunde, de farmacie en de gezondheidszorg. De ethicus is in 
forums en in de media een vertrouwde en vaak noodzakelijk geachte verschijning geworden. In 
vergelijking met andere gebieden zoals milieu-ethiek en bedrijfsethiek blijft de bio-ethiek een 
koploper. Niet alleen omdat veel biotechnologische ontwikkelingen mensen voor complexe nieuwe 
keuzen stellen, maar ook omdat die ontwikkelingen gevolgen kunnen hebben voor het zelfverstaan 
van de mens. In deze sectie wordt aandacht gegeven aan een aantal belangrijke en actuele toegepast-
ethische vragen waarbij steeds ook naar basale overtuigingen wordt teruggekoppeld. 
 
Deze bundel is een eerbetoon aan het veelzijdige werk dat Egbert Schroten in bijna veertig jaar tijds 
heeft geleverd. In elk van de in dit boek bestreken gebieden is hij thuis, aan elk ervan heeft hij een 
bijdrage geleverd, in elk ervan heeft hij mensen aan het werk gezet, aan het denken gezet, over dode 
punten heen gepraat, wegen gewezen in hun beroepscarrière. In die veelzijdigheid zal Schroten zich 
van de meeste van de lezers van deze bundel onderscheiden. Toch zal elke lezer, theoloog en filosoof, 
en of hij of zij nu thuis is in de godsdienstwijsbegeerte, de theologische ethiek of de bio-ethiek, in 
deze bundel een grote keuze aantreffen van artikelen die hem of haar boeien, prikkelen en op nieuwe 
gedachten brengen. 
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