Het creëren van de perfecte mens
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In deze wereld draait alles uiteindelijk om maar één ding en dat is geld. Geld betekent macht.
Geld betekent kennis. Geld bepaalt wie overheerst en wie wordt onderdrukt. Houd dit
gegeven goed in het achterhoofd bij het lezen van deze blog. Een blog die overigens de
nodige weerstand kan opwekken bij wie een andere mening is toegedaan. U bent alvast
gewaarschuwd.
Regelmatig wordt in vakliteratuur de zoveelste doorbraak gemeld op het gebied van de
geneeskunde. Opgetogen artsen en wetenschappers melden juichend dat de genezing van
bepaalde ziektes weer een stukje dichterbij is gekomen. Wanneer ik zo’n bericht lees dan
juich ik van harte met ze mee. Diezelfde artsen en wetenschappers melden soms net zo
opgetogen dat er weer een grote stap is gezet bij het voorkomen van ziektes. Dan blijft het van
mijn kant stil. Iets verder lees ik namelijk dat aandoening X, Y en Z nu in een
vroegembryonaal stadium kan worden vastgesteld die de aankomende ouders de keus geeft
het nog ongeboren kind te laten verwijderen. De Japanse wetenschapper Hamitho zegt
hierover: “…binnen enkele jaren zijn wij in staat de meest voorkomende (chronische) ziektes
embryonaal op te sporen ook als deze zich pas tijdens een latere levensfase openbaren.
Kinderen met een aangeboren afwijking zullen tot het verleden behoren. Uiteindelijk zijn wij
in staat zijn de perfecte mens te creëren die een lang en gezond leven kan hebben…” En dan
beste mensen, dan bekruipt mij een gevoel van onbehagen of misschien wel van angst.
Als wij namelijk over een aantal jaar in staat zijn de meest voorkomende ziektes embryonaal
op te sporen, wie bepaalt dan wie blijft leven en wie niet? Wie bepaalt welke ziekte of
aandoening erg genoeg is om een zwangerschap af te breken? De ouders, zegt u. Daar kan ik
mij in vinden hoewel ik persoonlijk nooit voor een abortus zal kiezen. In mijn ogen is ieder
mensenleven evenveel waard. Die waarde hangt wat mij betreft niet af van het feit of iemand
gezond is of niet. Ik ken veel ouders en chronisch zieken die er net zo over denken maar er
bestaat nu eenmaal wettelijk zoiets als het recht op abortus. Als ouders daarvoor kiezen is dat
hun goedrecht.
Ik begon deze blog dat uiteindelijk alles in deze wereld alleen draait om geld. Zieke mensen
kosten geld. Zieke kinderen kosten geld. Mensen waarvan je weet dat ze op latere leeftijd een
ernstige aandoening krijgen kosten geld. Geld dat beter te besteden is. Geld dat ook gebruikt
kan worden om wapens te kopen. Geld dat hard nodig is om grondstoffen aan te schaffen of
wat mij betreft het klimaatprobleem op te lossen. Wat nu als geld uiteindelijk het criterium
wordt voor wie mag blijven leven en wie niet. We willen toch zo graag de perfecte mens
creëren, daar moet je wel iets voor over hebben. Stelt u zich eens een wereld voor met mensen
die nooit meer ziek worden, dat zou toch prachtig zijn. Werknemers die nooit een dag
thuisblijven omdat ze niet lekker zijn. Soldaten die altijd paraat staan en niet uitvallen door
ziekte, daar win je pas oorlogen mee!
Weet u, als ik twintig jaar later was geboren had ik wellicht nooit bestaan. Mijn vrouw ook
niet want die is slechthorend en beseft u wel wat hoortoestellen en bezoeken aan de kno-arts
kosten? Mijn oudste zoon ook niet. Hij heeft Asperger en dat is wel heel lastig om over mijn
jongste zoon nog maar te zwijgen. Bij hem is op twaalfjarige leeftijd diabetes type 1
vastgesteld. Moet u eens kijken wat dat de samenleving kost. Waarschijnlijk had alleen mijn

dochter mogen blijven leven want zij is (tot nu toe althans) gezond. Stel ik het te zwartwit
voor? Ik hoop het van ganser harte maar ik vrees echt het ergste…

