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Drie wagen over geHoonde aapjes I Volgt na
Voor het eerst is het wetenschappers gelukt onze meest naaste verwant te
kunnen rve nu ook mensen kopiëren. Maar willen we dat?

ij schapen, honden,
katten en nog twintig
andere zoogdieren
lukte het al, maar nu
kan het ook bij onze
meest naaste ver-
want: de aap. Voor het
eerst is het weten-

schappers gelukt om een aapje te klo-
nen tot meerdere, genetisch identie-
ke exemplaren. Ideaal om menselijke
hersenziektes te bestuderen, zeggen
experts, want de aap staat veel dichter
bij de mens dan andere proefdieren.

Gekloond worden, is dat niet heel
zielig voor die aapjes?
Niet helemaal. ZhongZongen Hua
Hua, de twee gekloonde aapjes die in
China terwereld kwamen, zijn nor-
maal en gezond, en behoren waar-
schijnlijk tot de best verzorgde aapjes
ter wereld. Maar moreel beladen
wordt het als de wetenschap straks ge-
netisch identieke kloonaapjes gaat 'se-
rieproduceren' om ziekes te bestude-
pen. De aapjes krijgen daartoe door-
gaans een genetisch defect mee om
een bepaalde aandoening na te boot-
sen. Zo kunnen wetenschappers ziek-
tes beter bestuderen en behandelin-
gen uitproberen.

'Je gebruikt dieren alsof het dingen
zijn. En je tast hun integriteit aan, om-
dat je van het dier iets anders maak
dan hetvan nature is', zegt dierethi
cus Bernice Bovenkerk van Wagenin-
gen Universiteit. Ze pleit voor strak-
kere grenzen: 'f e kunt je afuragen of
bij alle ziektes wel alle middelen ge-
oorloofd moeten zijn.'

Ook medisch-ethicus Annelien Bre-
denoord van Universiteit Utrecht
wordt 'intuïtief niet heel enthousiast'
van medisch onderzoekaan gene-
tisch gemanipuleerde apen.'Wat mij
betrett hebben we de morele ver-
plichting om als het niet hoeftgeen

De twee gekloonde aapjes Hua Hua (l) en Zhong Zhong (r).
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Honen: de aap.

frrongZhong de mens?
Ideaal voor het bestuderen van bijvoorbeeld hersenziektes. In theorie

proefdieren te gebruiken.' Maar, zo
vindtze,'in uiterste gevallen' waarbij
ergeen alternatieven zijn, moet je het
niet uitsluiten.

ls het een kwestie van tijd voor de
eerste kloonmensen komen?
Het klonen van volwassen mensen op
de'Chinese manier' is technisch nog
niet aan de orde. Dat lukt namelijk
niet met normale haar-, huid- of

wangcellen, maar je hebt een embryo
nodig. Van bestaande mensen is dat
embryo er niet meer, bovendien is in
veellanden-ookNederland klonen
voor de voortplanting verboden. Aan
de andere kant leert de praktijk dat
het snel kan gaan als een nieuwe tech-
niek beschikbaar is. In Rotterdam
loopt al een gekloonde hond rond, en
toen in de jaren negentig het klonen
van zoogdieren voor het eerst lukte,
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bezwoer de sekte der Raëlianen
promptmensen te zullen gaan klo-
nen. Maareen kloon isgeen kopie, be-
nadrukt medisch-ethicus Bredenoord.
'We zijn en blijven individuen: een
combinatie van het dna en een hele-
boel andere factoren. De baarmoeder
waarin je groeit, de voeding die je
krilgt. de omgevingwaarin je op-
groeit: hetmaakt je allemaal totwat je
bent.' Geen kleine kopietjes van Adolf

Hitler dus, zoals lra Levin ooit uitte-
kende in het befaamde sciencefiction-
boekThe Boys From Brasi/. We hebben
een diepe culturele angstvoor syntie-
tische mensen, signaleert Bredenoord:
Tben ivf opkwam, zei men: nu krijgen
we kinderen op bestelling. Maar het is
natuurliik niet zo dat ervan ivÍ-kinde-
ren minder wordt gehouden.'

Dit kan alleen maar in China, of
niet?
Op een bijeenkomstvan de Commis-
sie voor de genetische modificatie in
Rotterdam toonde een Chinese apen-
onderzoeker afgelopen najaar een
filmpl'evan een proefaap die werd ge-
test op angstsyndroom met een si-
rene. De onderzoekerwas er trots op;
het overwegend Nederlandse publiek
vond het ongemakkelijk.'Zo'n proef
zou hier echt niet meer kunnen', zegt
dierethicus Bernice Bovenkerk. Maar
ondanks de culturele verschillen, wil
China wel degelijk ook ethisch serieus
wordengenomen doorde restvan de
wetenschap. Zo pleitte de Chinese lei-
der van het apenkloononderzoek Mu-
Ming Poo direct voor meer internatio-
nale reflectie, en was China een van de
ondertekenaars van een internatio-
naal, tijdelijk verbod op het genetisch
manipuleren van mensenembryo's
voor de voortplanting.

'Chinawordt in hetWesten soms
weggezet als het ethische wilde wes-
ten', zegt Bredenoord.'En inderdaad:
men heeft er een liberalere benade-
ringvan allerlei onderzoek. Maarhet
is zeker niet zo dat men er niet na-
denkt over de ethiek. In feite kan er in
deVSveel meer.'

MaaÉen Keulemans
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