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De democratie van biotechnologie bij dieren 
Ethiek en beleid als een proces van onderzoek en dialoog 
 

Frank Kupper, Vrije Universiteit Amsterdam 2009 

 

 

 

Biotechnologie bij dieren is een maatschappelijke controverse. Sinds jaren vormt het een grote 

belofte voor diverse terreinen, uiteenlopend van de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tot de 

verbetering van de productie van vlees. Tegelijkertijd geeft de technologie aanleiding tot grote 

morele bezorgdheid. Dit werd meteen duidelijk toen de Nederlandse samenleving in de jaren 

tachtig voor het eerst met biotechnologie bij dieren werd geconfronteerd. Een klein bedrijfje uit 

Leiden introduceerde de later beroemde ‘stier Herman’. Het maatschappelijke debat laaide 

onmiddellijk op. De zorg van het publiek betrof niet alleen de risico’s voor mens, dier en milieu, 

maar ook de morele betekenis van het ingrijpen in natuurlijk leven. Zo botst de ontwikkeling van 

biotechnologie bij dieren op de grenzen van levensstijlen en waarden, terwijl ze tegelijkertijd 

nieuwe waarden en idealen creëert. 

 

De maatschappelijke controverse rondom deze technologie wordt gekenmerkt door vier 

eigenschappen. Ten eerste is het een moreel probleem, omdat er sprake is van het gebruik van 

dieren. Sinds decennia wordt het zowel in de ethiek als in het publieke domein algemeen 

geaccepteerd dat dieren onze morele zorg verdienen. Ten tweede is de ontwikkeling van 

biotechnologie bij dieren een proces met een open einde, veranderlijk en contingent. Dit genereert 

een inherente wetenschappelijke onzekerheid die aan de technologie blijft kleven. Ten derde 

genereert de ontwikkeling van biotechnologie bij dieren allerlei diepgewortelde conflicten over 

morele waarden. In een democratische samenleving zoals de Nederlandse vormen deze 

waardeconflicten de kern van het publieke debat en het proces van politieke besluitvorming. 

Tenslotte lijken de veranderende verhoudingen tussen technologie, politiek en samenleving de 

democratische legitimiteit van biotechnologie bij dieren te beperken. Door een algemene daling 

van het vertrouwen in de rol van wetenschap en politiek als de oplossers van onze problemen, 

ontmoet ook de ontwikkeling van technologische innovaties steeds meer verzet in de publieke 

arena. 
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Kortom, biotechnologie bij dieren is een aanhoudend moreel en sociaal probleem. Dit proefschrift 

gaat over de vraag hoe we als samenleving hier het beste mee kunnen omgaan. Welke ethische 

benadering is het meest geschikt om de ontwikkeling van biotechnologie bij dieren te begrijpen en 

beoordelen? Welke beleidsstrategie is in staat een dergelijke ethiek vorm te geven in de praktijk? 

Dit proefschrift beklemtoont een samengaan van ethiek en beleid in de aanpak van het probleem. 

In deel A wordt beargumenteerd dat de context van onzekerheid en pluralisme vraagt om een 

pragmatische reconstructie van de huidige praktijk, zodat het mogelijk wordt een zinvolle 

democratische dialoog te voeren over biotechnologie bij dieren in Nederland. 

 

Een pragmatische reconstructie van ethiek en beleid 

 

De pluraliteit aan waarden en perspectieven in de Nederlandse samenleving vormt een niet geringe 

uitdaging voor de dierethiek. Traditioneel trachten veel benaderingen in de dierethiek de morele 

beschermwaardigheid van dieren te verankeren in een enkel, fundamenteel kenmerk. Dit 

zogeheten monisme in de ethiek leidt echter tot epistemologische en metafysische problemen die 

zich uiten in een voortdurende onenigheid onder filosofen. Daarnaast sluit het monistische 

verlangen van de ethiek de overweging van andere – mogelijk relevante- waarden en idealen uit. 

Tenslotte slaagt dit rationele funderingsdenken er onvoldoende in rekening te houden met de 

technologische cultuur, de co-evolutie van technologie en samenleving. Volgens dit proefschrift 

vormt de pragmatische ethiek, geïnspireerd door het filosofisch pragmatisme van John Dewey, een 

waardig alternatief. Het pragmatisme erkent de verwevenheid van de technologische cultuur en 

omarmt het moreel pluralisme in de samenleving. Waarden en principes zijn voor het 

pragmatisme niet in steen gehouwen, maar ontstaan via de methode van experiment, moreel 

onderzoek en debat. De pragmatische ethiek verlegt haar focus van de rechtvaardiging van morele 

waarheden naar de ontwikkeling en facilitatie van deliberatieve processen en de ontdekking van 

nieuwe morele concepten. Zij is gericht op een creatief management van de diversiteit aan 

perspectieven en waarden in de democratische gemeenschap. Maar wat betekent dit voor de 

aanpak van het beleid? De argumentatieve beleidsanalyse heeft laten zien dat technocratische 

oplossingen in het geval van complexe maatschappelijke problemen zoals biotechnologie bij dieren 

geen uitweg bieden. De context van wetenschappelijke onzekerheid en moreel pluralisme maakt 

biotechnologie bij dieren tot een ongestructureerd beleidsprobleem. De meest geschikte 

beleidsstrategie in zo’n situatie is een lerend beleid; gericht op het structureren van het probleem. 

Ook hier kiest dit proefschrift voor een pragmatische reconstructie van de huidige praktijk. De 

onzekere, pluralistische context van biotechnologie bij dieren vraagt om een beleid als reflectief 

leerproces ten aanzien van de verschillende waarden en perspectieven. 
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Biotechnologie bij  dieren democratiseren 

 

Het doel van dit proefschrift is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een conceptueel en 

methodologisch kader ten behoeve van de vormgeving van een democratische dialoog over de 

toepassing van biotechnologie bij dieren. De theoretische perspectieven van de pragmatische 

ethiek en argumentatieve beleidsanalyse vormen een eerste aanzet hiertoe. De belangrijkste 

onderzoeksvraag van dit proefschrift is hoe een reflectief leerproces, gericht op de structurering 

van het maatschappelijke probleem rondom biotechnologie bij dieren, moet worden ontworpen. 

De twee belangrijkste eigenschappen van zo’n reflectief leerproces zijn ‘frame reflection’ en 

burgerparticipatie, blijkt uit bovengenoemde theoretische perspectieven. ‘Frame reflection’ verwijst 

naar het proces waarin men zich bewust wordt van het eigen referentiekader en dat van anderen. 

De participatie van een brede verscheidenheid aan burgers is noodzakelijk om te onderzoeken hoe 

de verschillende morele referentiekaders discursief worden geconstrueerd.  

 

Om te achterhalen hoe ‘frame reflection’ en burgerparticipatie op een zinvolle manier kunnen 

worden verwezenlijkt in een reflectief leerproces, zijn twee sociale experimenten ontwikkeld en 

uitgevoerd. Het eerste experiment richtte zicht op het verhelderen van de diversiteit aan waarden 

in het denken over dieren en de relatie tussen mensen en dieren. Het tweede experiment betrof de 

verheldering van mogelijke waardeconflicten in het gesprek over de toepassing van biotechnologie 

bij dieren. Een belangrijk ontwerpelement was dat deze experimenten stapsgewijs zijn toegepast. 

Het stapsgewijze ontwerp maakte het mogelijk morele waarden te onderzoeken en bespreken 

zonder te vervallen in een anders vaak dominante belangenstrijd. Alhoewel de experimenten zich 

voornamelijk richtten op de ontwikkeling van deliberatieve processen die reflectief leren mogelijk 

maken, was ook de inhoud van deze processen zeer relevant. Inzicht in de structuur van 

referentiekaders en waardeconflicten geeft namelijk aan welke opties er zijn voor het creatief 

management van de maatschappelijke controverse rondom biotechnologie bij dieren. De tweede 

hoofdvraag van dit onderzoek betrof daarom de eventuele mogelijkheden voor structurering en 

herstructurering van het maatschappelijke probleem rondom biotechnologie bij dieren. 

 

Het verhelderen van waarden 

 

Het eerste sociale experiment wilde een ruimte te creëren voor gezamenlijk moreel onderzoek naar 

de intuïties, waarden en overtuigingen, aanwezig in de sociaal-culturele context van onze 

interacties met dieren. De betekenissen van dergelijke waarden en overtuigingen bevinden zich niet 

als mentale entiteiten in de hoofden van mensen, maar vormen de uitkomst van een actief proces 
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van onderhandeling en sociale constructie. Daarom hebben we een deliberatief instrument 

ontwikkeld, het waardenlaboratorium, dat de sociale interactie van focusgroep discussies 

samenbrengt met een expliciete focus op de verheldering van onderliggende waardepatronen. Deel 

B van dit proefschrift presenteert methodologie en resultaten van het waardenlaboratorium. 

Homogene groepssamenstellingen, het gebruik van gestructureerde gespreksoefeningen en 

onafhankelijke gespreksleiding verschaften de deelnemers een veilige omgeving om vrijuit over hun 

gedachten en gevoelens te kunnen spreken. Het semigestructureerde ontwerp stimuleerde hen om 

de rol van co-onderzoeker aan te nemen, het eigen referentiekader reconstruerend in een proces 

van filosofisch zelfonderzoek. Er werd een serie van deze groepsdiscussies georganiseerd, elk 

bestaand uit een specifieke groep deelnemers, geselecteerd op basis van hun verwachte ideeën over 

dieren. Een grondige kwalitatieve analyse garandeerde dat de resulterende referentiekaders de 

diversiteit aan waarden en perspectieven in het denken over dieren in Nederland 

vertegenwoordigde. 

 

Het waardenlaboratorium produceerde vier afzonderlijke referentiekaders die werden vernoemd 

naar het centrale waardebegrip: Gebruik, Relatie, Balans en Oorsprong. Deze vier referentiekaders 

omvatten samen de verschillende manieren waarop Nederlandse burgers denken over de waarde 

van dieren. Elk kader geeft een specifieke en contextuele betekenis aan de verschillende waarden 

die men aan het dier toekent. Deze diversiteit aan waarden geeft een sterke empirische validatie 

van het moreel pluralisme in het denken over dieren. Verder geeft de reconstructie van morele 

referentiekaders inzicht in het problematische karakter van de rol van het ethische concept 

‘intrinsieke waarde van het dier’ in het huidige biotechnologiebeleid. Onze empirische bevindingen 

leveren een onderbouwing voor de stelling van de pragmatische ethiek dat het gebruik van 

fundamentele verankeringen in de ethiek de diversiteit versmalt en het debat belemmert. 

 

De verheldering van waardeconflicten 

 

De volgende stap in het reflectieve leerproces was het in kaart brengen van mogelijke 

waardeconflicten die ontstaan in het gesprek over de praktische context van biotechnologie bij 

dieren. Voor dit sociale experiment ontwikkelden we een tweede deliberatief instrument, de 

experimentele dialogen, waarin vertegenwoordigers van verschillende referentiekaders het gesprek 

aangingen over concrete voorbeelden van biotechnologie bij dieren. Ook hier was het voor de 

kwaliteit van het gesprek van belang een veilige omgeving te creëren van openheid en respect. Uit 

de deelnemerevaluaties bleek dat de specifieke ontwerpelementen, zoals de gespreksregels, de 
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virtuele setting van de ‘eilandraad’ en de onafhankelijke gespreksleiding, inderdaad hun bijdrage 

leverden aan een respectvolle, open sfeer.  

 

De experimentele dialogen laten voor elk van de combinaties de mogelijkheden en 

onmogelijkheden zien van het bereiken van begrip en consensus. Een waarachtige consensus, 

gekenmerkt door de deliberatie van overeenkomsten en verschillen en het bereiken van een 

gedeelde beslissing, werd alleen waargenomen in de dialoog tussen vertegenwoordigers van het 

Balans en Oorsprong denken. Ook vertegenwoordigers van het Gebruik en Relatie denken vonden 

overeenstemming in veel waarden en idealen. Zij werkten hun verschillen uit in de vorming van 

een procedurele consensus, waarin de beslissing in feite wordt overgedragen aan een commissie of 

procedure. Ook in de dialogen tussen vertegenwoordigers van het Relatie en Balans denken werd 

zo’n procedurele consensus bereikt door een lijst op te stellen van voorwaarden en condities. 

Alhoewel ook de Gebruik en Balans dialogen en de Relatie en Oorsprong dialogen een 

gezamenlijke conclusie bereikten, werd deze aangemerkt als een artificiële consensus. In deze 

gevallen werden de voorwaarden en condities slechts strategisch ingezet om het werkelijk 

bespreken van verschillen te vermijden. De vertegenwoordigers van het Gebruik en Oorsprong 

denken, tenslotte, verschilden te veel van elkaar om een gezamenlijke conclusie te bereiken. 

 

Frame reflection, probleem structurering 

 

Het waardenlaboratorium en de experimentele dialogen werden specifiek ontworpen om een 

veilige gespreksomgeving te creëren, met een focus op luisteren en begrijpen. Het is echter de vraag 

of de gevoerde gesprekken ook hebben bijgedragen aan frame reflection en structurering van het 

maatschappelijke probleem van biotechnologie bij dieren. Individuele frame reflection was 

natuurlijk beperkt tot de deelnemers zelf. De resultaten van het waardenlaboratorium geven echter 

volop mogelijkheden voor de overheid en andere actoren in de beleidsarena om hun reflexieve 

bewustzijn van de diversiteit aan waarden en perspectieven te vergroten. Ook biedt kennis van de 

verschillende referentiekaders een mogelijkheid om impliciete aannames en mechanismen van 

uitsluiting in de huidige gewoonten, gebruiken en structuren van de beleidspraktijk te bekritiseren 

en te veranderen. 

 

De experimentele dialogen verkenden de mogelijkheden voor het creatief management van sociale 

conflicten in de controverse rondom biotechnologie bij dieren. Een van deze mogelijkheden is 

herstructurering, de ontwikkeling van een nieuw referentiekader dat vorm geeft aan een gedeelde 

probleemperceptie. Uiteraard was de mate waarin herstructurering plaatsvond in de dialogen 



 6 

afhankelijk van het niveau van begrip en consensus. De verschillende dialogen lieten wel degelijk 

een zekere capaciteit zien voor frame reflection en gezamenlijk leren. Dit resulteerde in enkele 

gevallen in het daadwerkelijk bereiken van een nieuw inhoudelijk beeld van het probleem of in het 

bereiken van overeenstemming over de manier waarop het probleem moet worden opgelost. 

Echter, als de verschillen te groot zijn, hielden deelnemers vast aan hun eigen verhaal en 

perspectief, resulterend in een loopgravenoorlog of - in het beste geval- in een artificiële consensus. 

Hoe dan ook, de experimentele dialogen hebben laten zien dat het mogelijk is om reflectieve 

deliberatie te ondersteunen en stimuleren. 

 

Implicaties voor het beleid 

 

De maatschappelijke problemen rondom biotechnologie bij dieren worden telkens geconstrueerd 

en gereconstrueerd. In deze dynamische context vormen reflectief onderzoek en debat geen vast 

eindpunt dat uiteindelijk kan worden bereikt. Het zouden geïntegreerde eigenschappen moeten 

zijn van een zich ontwikkelend beleidsproces. Maar, er zijn natuurlijk ook beslissingen nodig om 

adequaat met de praktische werkelijkheid van biotechnologie bij dieren om te gaan. Tegelijkertijd 

wordt beleidsmakers in toenemende mate gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk 

door te participeren in het politieke gesprek over de inrichting van het beleid. Beleidsmakers 

kunnen hier profiteren van de reflectieve produkten van het waardenlaboratorium en de 

experimentele dialogen. In dit proefschrift worden hiervoor twee scenario’s uiteengezet. Het eerste 

richt zich op het ontwikkelen en tonen van een reflexief bewustzijn ten aanzien van andere 

perspectieven. Beleidsmakers zouden ‘double vision’ moeten ontwikkelen: het vermogen vanuit een 

bepaald referentiekader te handelen terwijl aandacht wordt geschonken aan andere bestaande 

perspectieven. Dit vraagt beleidsmakers om een praktisch georiënteerde, flexibele houding, het 

vermogen tot frame reflection, en de creatieve vaardigheid nieuwe instrumenten en praktijken te 

ontwikkelen. Hiervoor kunnen de reflectieve produkten van het waardenlaboratorium en de 

experimentele dialogen worden gebruikt, maar is ook training en onderwijs noodzakelijk. Het 

tweede scenario schetst een voortgaand proces van dialoog met het publiek: interactief beleid. Dit 

meer radicale scenario voorziet een reconstructie van de huidige gewoonten en praktijken. Hier 

verandert niet alleen de rol van de beleidsmaker, maar ook de rol van andere betrokken actoren. 

Interactief beleid betekent namelijk dat de overheid en vele andere actoren een gezamenlijk 

leerproces aangaan. Hiervoor is de ontwikkeling van nieuwe arrangementen en publieke ruimten 

nodig, waar men elkaar kan ontmoeten voor de confrontatie en deliberatie van ideeën.  
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Dit proefschrift heeft laten zien dat deze ideeën zijn verankerd in verschillende, conflicterende 

referentiekaders. Interactieve beleidspraktijken moeten dus een democratische manier vinden om 

met deze waardeconflicten om te gaan. Hierin zijn tenminste twee zaken van belang: het aanleren 

van een communicatieve rationaliteit, gericht op wederzijds begrip, en het erkennen van het 

onvermijdelijk politieke karakter van deliberatie. Meer nog dan het veiligstellen van de eerlijkheid 

en gelijkheid van het interactieve proces, moet worden gezorgd dat nieuwe interactieve praktijken 

ruimte maken voor verschil. Waardeconflicten zijn namelijk een onlosmakelijk onderdeel van het 

morele leven van individuen en samenlevingen. Sterker nog, zij vormen de basis van zowel de 

ethiek als de democratie. Het is de taak van de pragmatische ethiek om nieuwe structuren en 

arrangementen te ontwikkelen die de creatieve deliberatie van waardeconflicten kunnen faciliteren. 

 

Implicaties voor de ethiek 

 

Dit proefschrift presenteert de ontwikkeling en implementatie van twee deliberatieve ethische 

instrumenten, het waardenlaboratorium en de experimentele dialogen. Wat is de bijdrage van deze 

instrumenten aan het repertoire van de pragmatische ethiek voor een technologische cultuur? Ten 

eerste betekent de benadering van reflectief leren, ontwikkeld in dit proefschrift, een radicale 

verandering van de rol van zowel de ethicus als de burger in het omgaan met maatschappelijke 

controverses rondom innovaties in de life sciences zoals biotechnologie bij dieren. De ethicus zou 

voornamelijk moeten opereren als de ontwerper/ facilitator van gezamenlijke processen van 

moreel onderzoek en deliberatie. De leunstoel van de filosoof verruilend voor een maatschappelijk 

laboratorium, integreert de ethicus als ontwerper/ facilitator experimentele filosofie met het ideaal 

van participatieve democratie. Dit is de tweede rolverandering die onze benadering impliceert. De 

maatschappelijke controverse rondom biotechnologie bij dieren heeft een onvermijdelijk publiek 

karakter. Een pragmatische ethiek van biotechnologie bij dieren moet dan ook gezien worden als 

een collectief experiment dat we gezamenlijk aangaan. Dit betekent een participatieve, 

democratische dialoog, gericht op de ontwikkeling van een publieke moraal voor biotechnologie bij 

dieren. 

 

Dit proefschrift benadert de ethiek als het Deweyaanse ideaal van de creatieve democratie. In 

Dewey’s ogen was de democratie ten eerste een manier van gezamenlijk leven. Participatieve 

democratie was het gezamenlijk oplossen van politieke problemen op basis van argumentatieve 

deliberatie en de reconstructie van concepten en gewoonten. Democratie wordt hier begrepen als 

een creatief, constructief proces dat door de burgers van een pluralistische samenleving 

gezamenlijk tot stand wordt gebracht. Het ideaal van creatieve democratie vereist reflexief 
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bewustzijn, de kritische beschouwing van de waarden en overtuigingen van jezelf en anderen. 

Reflexief bewustzijn is veel meer een houding dan een uitkomst. Het betreft het verwerpen van 

dogmatische uitgangspunten, de erkenning van pluralisme en het omarmen van de voorlopigheid 

van ieder oordeel. Hedendaagse samenlevingen lijken echter niet gewend om open en reflectief 

hun morele vraagstukken te bespreken. De vereiste houding van reflexief bewustzijn zal daarom 

expliciet moeten worden gefaciliteerd. Dit is de rol van de pragmatische ethiek: het ontwerpen en 

faciliteren van het gezamenlijke experiment van moreel onderzoek en democratische deliberatie. 

Het waardenlaboratorium en de experimentele dialogen vormen beproefde voorbeelden van 

instrumenten die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de creatieve democratie. Deze 

instrumenten hebben het vermogen mensen samen te brengen en hen in staat te stellen, op speelse 

wijze, gezamenlijk het proces van filosofisch zelfonderzoek aan te gaan. 

 

    

 

 


