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Interview met Egbert Schroten 
 
Theo Boer 
 
Eind 2003 nam Egbert Schroten afscheid als directeur van het Centrum voor Bio-ethiek en 
Gezondheidsrecht, thans Ethiek Instituut, te Utrecht. Op 1 februari 2004 volgde zijn afscheid 
als hoogleraar christelijke ethiek vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk. In de vele jaren 
ervoor had hij een veelzijdige carrière. Hij begon als godsdienstwijsgeer aan het staatsgedeelte 
van de faculteit en eindigde als ethicus bij de kerkelijke opleiding. Hij wilde ooit dominee 
worden maar is altijd in de ivoren toren blijven hangen. Toch is hij geen grijze muis geworden. 
Het geheim? Een academische ethicus moet het land in. Een interview met een man die gaat 
kwispelstaarten als er een moreel probleem is. 
 
Egbert Schroten werd op 30 januari 1939 geboren te Wouterswoude, Friesland, als oudste zoon in een 
predikantsgezin. ‘Mijn vader was een conservatieve man maar maakte daar geen partij-ideologie van. 
Het ging hem meer om de geloofsbeleving. Daardoor had hij het soms aan de stok met het 
hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Harmelen was gemengd confessioneel-bonds en hij wilde 
er voor die breedte zijn. Dat hij politiek bij de CHU thuishoorde heeft hij eigenlijk altijd voor 
zichzelf gehouden. Ten diepste waren zowel hij als mijn moeder irenische mensen. Ik heb van huis 
uit meegekregen om het conflict te mijden. Achteraf denk ik: soms is het beter om te vechten dan om 
tot elke prijs te apaiseren en de vrede te bewaren. Ik heb maar zelden ruzie maar als er naar mijn 
mening iets onrechtmatigs gebeurt heb ik een lange adem.’ 
 
Plat praten 
‘Alleen het eind van de oorlog heb ik nog bewust meegemaakt. Het bombarderen van het station van 
Arkel vlakbij Meerkerk waar we destijds woonden. Het vorderen van ons huis. Geallieerde 
vliegtuigen die op weg om Kleef te bombarderen hun lading er boven Nijmegen al uit gooiden. Bij de 
bevrijding een menigte hossende mensen op het dorpsplein. Burgemeester Schakel die de school 
bezocht op de eerste koninginnedag in augustus 1945. Hij begon te huilen toen hij een klasgenoot 
herkende wiens vader net voor het eind van de oorlog was gefusilleerd. Fascinerend dat grote mannen 
ook konden huilen.’ 
 ‘Plat praten was er niet bij. Mijn accent is waarschijnlijk een mengsel van de Meerkerkse 
periode en van de tijd in Harmelen daarna. In het begin schijn ik Fries met het dienstmeisje in 
Wouterswoude te hebben gesproken. Dat ik net als mijn vader predikant zou worden was aan het 
begin zeker niet vanzelfsprekend. Twee van mijn broers werden sportleraar. Tijdens het gymnasium 
haalde ik in één jaar 21 sportmedailles, al waren de overige cijfers in dat jaar dan ook niet om trots op 
te zijn. Een ander alternatief was het om de boerderij van mijn grootvader over te nemen in de kop 
van Overijssel. Geroepen in de letterlijke betekenis van het woord ben ik niet echt maar met mijn 
vader als voorbeeld voelde ik me al vroeg aangetrokken om als predikant te gaan werken. Of het mij 
als domineeszoon niet afstootte? Ik heb natuurlijk ook dat glazen-huis gevoel gehad, maar reden om 
mij tegen het predikantschap af te zetten was er niet, ook al omdat mijn ouders argumenten 
gebruikten en geen dwang. Het enige dat mijn vader mij verbood was een beurs te accepteren van de 
Gereformeerde Bond. Zijn argument: ik zou mijn vrijheid erdoor kunnen verliezen.’ 
 In 1957 meldde Egbert zich aan bij de faculteit Theologie in Utrecht. ‘Van Ruler leerde me 
als geen ander om het leuke van het vak in te zien. Hij maakte het je mogelijk om aan een klassiek-
gereformeerde theologie vast te houden zonder Barthiaan te worden. Hij gaf een plaats aan de 
scheppingstheologie en de pneumatologie en maakte Barth's christocentrische verenging niet mee. De 
ethicus De Graaf inspireerde me door zijn nuchtere manier van ethiek bedrijven en zijn irenische 
houding in conflicten. Hij verstond de kunst om ingewikkelde zaken tot de kern van het probleem 
terug te brengen. Loen, hoogleraar wijsbegeerte van de godsdienst, keek verder dan in zijn vak 
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gebruikelijk was. In die tijd keek een Nederlandse filosoof vrijwel alleen naar de continentalen: 
Heidegger, Sartre, Jaspers, Merleau Ponty. Loen keek toen al, ruim voordat Brümmer in Utrecht de 
analytische filosofie introduceerde, over de oceaan. Van hem leerde ik te denken in de lijn van de 
“vaste grond”: het gaat erom fundamenteel te leren denken over zaken als ontologie en kenleer, 
christelijk of niet. Van Ruler en Loen verwezen vaak naar elkaar.’ 
 
Kerker of tempel 
‘Ik had Joke al op het Utrechtse christelijk gymnasium leren kennen, zij was 13, ik 15. Tijdens mijn 
eerste studiejaar kregen we verkering. Met hulp van Hoekendijk studeerde ik in 1962 met een beurs 
van de Wereldraad van Kerken, aangevuld met een toelage van de Franse staat, een jaar lang in 
Straatsburg. De Elzas was een interessante plek omdat het je zowel met de Franse als de Duitse 
theologie in contact bracht. Ik studeerde er ethiek bij Roger Mehl en filosofie bij de existentialist 
Pierre Burgelin. Etienne Trocmé was er een bekende nieuwtestamenticus. Een studie in het 
buitenland verruimt je blik. In Utrecht had ik al ontdekt dat de Nederlandse Hervormde Kerk meer 
was dan de Gereformeerde Bond. Aan het Seminaire Protestant in Straatsburg studeerde je met 18 
nationaliteiten samen en ontdekte je hoeveel groter de wereldkerk is dan de vaderlandse kerk. Het 
aanbod om nog een jaar langer te blijven, sloeg ik af om in 1963 met Joke te kunnen trouwen.’ 
 In 1966 studeerde hij af. Als knipoog naar zijn verloren gegane ambities koos hij als scriptie-
onderwerp ‘De waardering van de lichamelijkheid bij Merleau Ponty’. ‘Ik zat tot over mijn oren in de 
sport en de sporttheorie. Voor mensen van de Christelijke Academie voor Lichamelijke Opvoeding 
hield ik een lezing over de filosofie van sport. De term “beroepssport”, eigenlijk een contradictio in 
terminis, kwam in zwang. Ik denk dat ik daar ook een deel van mijn belangstelling voor de bio-ethiek 
vandaan heb. Daar kwam bij dat De Graaf , mijn latere promotor, als gevolg van kinderverlamming 
ernstig belemmerd was. Hij vroeg mij daarom om een collegereeks over seksuologie en ethiek in de 
faculteit Geneeskunde in een moeilijk toegankelijke locatie in de binnenstad over te nemen. De 
gynaecoloog Haspels vroeg mij vervolgens om deel te nemen aan een gespreksgroep over abortus en 
over toen nog nieuwe medische technologieën als Kunstmatige Inseminatie. Zo ging het balletje van 
de bio-ethiek al vroeg aan de rol. Toen Vincent Brümmer in 1967 als opvolger van Loen in Utrecht 
aantrad mocht ik hem inwerken in de nederlandse academische verhoudingen. In 1970 promoveerde 
ik bij De Graaf op het proefschrift Kerker of tempel? Over de zin van de lichamelijkheid. Achteraf 
denk ik dat De Graaf misschien wat te vriendelijk is geweest. Hoewel ik heb gekozen voor een 
systematische in plaats van een historische invalshoek, is die systematiek er achteraf gezien toch te 
bekaaid vanaf gekomen. Ik had moeten doorschrijven.’ 
 Het leven ging door. Egbert en Joke kregen vier kinderen, waarvan de jongste werd 
geadopteerd uit Bangladesh. In Houten werd hij voor een dag in de week predikant bij de 
buitengewone wijkgemeente in wording die later een grote protestantse gemeente zou worden. Het 
werd ‘s zondags preken, door de week catechisatie geven en tussendoor een dagdeel naar bevind van 
zaken inrichten. Toen Houten eenmaal was aangewezen als groeikern besefte Egbert dat hij zou 
moeten kiezen of delen. Het werd en bleef de universiteit. Hij werd bevorderd tot wetenschappelijk 
hoofdmedewerker. In 1976 volgde Robert Heeger als hoogleraar Ethiek De Graaf op. Hoewel 
officieel aangesteld bij Brümmer gaf Egbert ook colleges Wijsgerige Antropologie. In de tussentijd 
volgde hij ook nog voor twee jaar de plotseling overleden hoogleraar-directeur Doeve op. Aan het 
eind van de jaren zeventig werd hij secretaris van het faculteitsbestuur. 
 
Vaticaan 
‘Begin jaren tachtig realiseerden we ons in de vakgroep dat we iets moesten doen met medische 
ethiek. Er kwamen steeds meer vragen om een lezing of om een bijdrage aan een medisch-ethische 
commissie. Brümmer wees op een paar potjes die voor financiering aangesproken konden worden. 
Mijn ambities waren bescheiden – ik was al blij met één post medische ethiek – maar 
universiteitsbestuurder Van Rosmalen dacht groter. Hij zei: “Je moet een instituut voor ethiek 
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oprichten en daar zijn een aantal posten voor nodig.” Achteraf gesproken moest het ook wel, want 
inmiddels was bijvoorbeeld het Instituut voor Gezondheidsethiek in Maastricht ons al voor. Van 
Rosmalen vertelde later dat hij nog nooit iets zo snel door de universitaire molen heeft zien draaien 
als de oprichting van het Centrum voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht. Van het College van Bestuur 
kregen we een jaarbedrag van 2 ton. Ik vroeg hem: “Hoe moeten we dat besteden?” Hij antwoordde: 
“Al koop je er krentenbollen voor, als je over vier jaar maar je eigen broek kunt ophouden.” Dat lukte 
en het CBG werd het grootste ethiekinstituut van Europa.’ 
 Zijn bemoeienissen met het CBG zijn maar een voorbeeld van de maatschappelijke 
betrokkenheid van Egbert Schroten. Hij was onder meer voorzitter van de CDA-commissie over 
euthanasie, lid van de Gezondheidsraad, voorzitter van de werkgroep Euthanasie en Pastoraat van de 
Nederlandse Hervormde Kerk en lid van de ethische commissie van het Academisch Ziekenhuis 
Utrecht. De lidmaatschappen bleven komen: hij werd lid van de European Group on Ethics bij de 
Europese Commissie en voorzitter van de Task Force Bioethics van de Europese Raad van Kerken. In 
1987 maakte hij ook de overstap naar het hoogleraarschap Christelijke ethiek na het plotselinge 
overlijden van Wessel Verdonk. ‘Christelijke ethiek is voor mij niet iets heel anders dan bio-ethiek of 
welke andere vorm van toegepaste ethiek ook. Ik heb een grote voorkeur om bottom up te werken. 
Door een probleem te benoemen en analyseren en de moreel relevante feiten in kaart te brengen, ben 
je vaak al halfweegs een oplossing. Natuurlijk moet er ook een terugkoppeling zijn met fundamentele 
theoretische overtuigingen. Ik begin te kwispelstaarten als ik mijn levensbeschouwing in verband kan 
brengen met zaken als dierlijke integriteit of maatschappelijk welzijn. Die relatie tussen toepassing en 
theorie is nooit af. Hoewel ik het dubbele denken van De Kruijf maar mondjesmaat meemaak, denk ik 
dat ik het in de praktijk ook regelmatig beoefen. Ik ben huiverig om de Bijbel al te rechtlijnig op de 
praktijk toe te passen en voel meer voor het CDA-model. Dat werkt met een middenniveau tussen 
levensbeschouwing en praktijk, in hun geval dat van de politieke filosofie van de christendemocratie. 
Naast de geboden is er bovendien ook de pneumatologie – de Geest leidt in nieuwe situaties – en 
naast de bijzondere openbaring binnen het christendom is er de algemene openbaring. Je moet dus 
iets met visies die je in de maatschappij aantreft en je kunt nu eenmaal niet op de wijze van het 
Vaticaan met ethiek omgaan.’ 
 ‘Sommigen zeggen dat mijn ethiek niet herkenbaar is als specifiek christelijke ethiek. Ik denk 
dan: moet dat altijd? Het gaat mij er vooral om dat je moreel verantwoorde beslissingen neemt. Het is 
de taak van de kerk om dat proces in de maatschappij te bevorderen, niet om te hameren op het 
proprium van de christelijke ethiek. Dat proprium bestaat voor mij vooral in mijn specifieke 
betrokkenheid bij het geloof in Christus, niet noodzakelijk in een herkenbaar verschil in morele 
standpunten. Kuitert, voor wie het bij de Bijbel uitsluitend gaat om het verhaal en niet om de moraal, 
gaat me te ver. Ik herken me meer in Gustafson die spreekt van bakens die je vanuit de christelijke 
tradities worden aangereikt. Eén daarvan is een kritiek op het overdreven autonomie-denken van de 
laatste decennia. Het gaat immers net zo goed om het verantwoordelijkheid nemen voor de ander en 
dat ten overstaan van de Ander. Ik denk dat de gemeente in zekere zin als moreel model mag gelden 
voor de wereld. Ik ben er huiverig voor om als kerk onmiddellijk profetisch te spreken maar het 
dubbele denken mag er ook niet toe leiden dat je de eigen identiteit tussen haken zet.’ 
 
Grijze wijze 
‘Zoals altijd heb ik ook voor na mijn emeritaat een hoop plannen. Om te beginnen blijf ik nog enige 
tijd aan als voorzitter van de Commissie biotechnologie bij dieren. Daardoor zal ik nog regelmatig te 
zien zijn op de Universiteit. Ik wil altijd nog een boek schrijven over de tien geboden in deze tijd. 
Ook een inleiding in de christelijke ethiek staat op het programma. Daarbij moet ook de vraag 
thematisch aan de orde komen hoe het zit met de algemene openbaring in de ethiek. Op toegepast-
ethisch terrein hoop ik me bezig te gaan houden met vragen rondom eugenese, dat wil zeggen 
technieken die niet alleen het “wegwerken” van genetische defecten beogen maar ook eigenschappen 
willen toevoegen en verbeteren. Het is belangrijk om dit onderscheid aan te brengen tussen herstellen 
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en verbeteren, enhancement, maar hoe onderscheid je die? En is herstellen altijd goed en verbeteren 
altijd fout? In zeker opzicht zijn we in de medische technologie al lang bezig met verbeteren. Hoe erg 
is dat?’ 
 Egbert Schroten is ook wel bekend geworden als de man van het ‘nee, tenzij’. Ziet hij 
zichzelf in de ethiek ooit eens scherpe grenzen trekken, een absoluut ‘nee’ uitspreken? ‘Als persoon 
wel. Er zijn bepaalde dingen, zoals vreemdgaan, die doe je gewoon niet. Maar als professioneel 
ethicus vind ik dat veel moeilijker. Er zijn maar weinig dingen die naast tegens niet ook voors 
hebben, of die naast voors niet ook tegens hebben. Dat geldt zelfs voor dingen als apartheid. Dingen 
uit de ideologische en emotionele sfeer halen, dat is de taak van een ethicus bij uitstek. 


