
z 

I 
n de chri'>telijk-e-,chatologi'>chc 

'>ymboliek verzinnehcelden de 

<,chapen, die op de dag de-, oor

deel<, van de hokken geschciden 

worden, de vriJge'>prokencn. 

Het omchuldigc lam Dolly dreigt aan 

deze '>ymboliek afhreuk tc doen, door

dar dcze kloon van ecn lichaamsceluit 

het bor-,tweeh,el van een ze'>jarig <,chaap 

hct levende bewij'> vormt, dat klonen 

van memen binnen handbereik ligt. 

De schrikreactie van velen i'> dat dit he

reikhare niet bereikt mag worden, bij

voorhecld omdat bij een mogelijke 

ma">aproductie de diver'>iteit van het 

menselijk geslacht beperkt zou worden. 

Of omdat, naar de woorden van presi

deze technick mogelijk zijn. die voor 

ccn aantal betrokkenen positieve clfcc

ten hebben. 

Het i'>- en blijftc- daarbq wei de vraag 

hoe de dichtst betrokkenen, de door 

klonen ontstane menscn, zich zullen 

voelcn a is beoogd leverancier van heen

mcrg voor ecn oudcre aan leukemic lij

dende broer of ZLI'> enzovoort. Het is 

evenwel niet minder waar<,chijnlijk dat 

<,ommige potentiele toepa<,<,ingen van 

men sen klonen een hedreigi ng voor een 

samenlcving kunnen zijn. De dictator 

die klonenderwij'> een keurkorp<, laat 

formeren is niet -,lechts denkbeeldig. 

Weliswaar plcgen dictalm<, niet de ze'>

tien jaar vol te maken d1c nodig zijn 

om kloncn tot inzetbare 

vcchtmachine<, te Iaten 

uitgrocien. tvlaM die regel 

kent zijn uitzondcringen. 

En wat zijn bovendien, als 

zo'n tiran ti_jdig uit de wcg 

wordt geruimd. lcvenslot 

en lcvemgeluk van de op 

destructie gerichte hall

wassen klonenc 

dent Clinton, de men-, niet 

op deze wijze voor Cod 

mag '>pclen Anderen <,tel

len hier tegenover dat het 

klonen van mensen wen<,e

lijk en toelaatbaar kan zijn, 

bijvoorhecld al'> de vrouw 

van een onvruchtbare man 

zo ecn kind wil krijgcn, 

zonder gebruik te maken 

van een zaaddonor Of zij 

begroctcn dezc voortgang 

van de wetenschap al' "rc- Drs. A1 Beinema 

Voor her eventuelc klonen 

van men-,cn zal gclden wat 

de dichter l)a Cmta in 

ligieuze wins( (Ever<;), omdat hiermee 

worclt aangetoond dat de op'>tanding 

der doden nict mecr strijdig I'> met de 

stand der weten-,chap. 

T weepoligheid 
Het is aannemelijk, dat er op medi-,ch 

gebied cen aantal toepassingen van 

1840 schrect over de hoekdrukkun'>t: 

"een reuzemtap ten hemel- en ter he!'' 

Naarmatc wetemc.hap en techniek ge

vorderd zijn, i'> immcr'> de spann1ng lll'>· 

sen p<>'>itieve en ncgatieve toepa'>'>ingen 

van ccn en dezellde vinding vnhcvigd 

Onze gehruikeli1ke rcactJe op die twec

polighcid is, dat we de risico\ '>lcc.ht., 



hepcrken, omdat we de pmitievc dkc

ten niet willcn missen. 

Bij her klonen van memen liJken de ne

gatieve mogelijkheden evenwel zo 

zwaarwegend te zip1, dat cen totaalver

hod vereist is om tot hezinning te kun

nen komer1 

In f\iedcrland komt dat, een deslw

tr-ctknd wetsvoor<ael zal naar verwach

ting rn Julr I '!'!7 aan de Raad van State 

voor advres worden toegestuurd In 

DuitsL:md er1 Croot-Brittannic is her er 

al ,'-,1aCJr zonder verdere intcrnationali

sering zullen die verhoden niet het ge

wenste cHect krijgen 

Genesis 
l.m van maatschappelijke hezwaren ot 

juist in samenhang daarmec kunnen 

ook religicuze aspecten tot heroverwe

ging nopcn. f)c cxponcntit~lc groci van 

het menseliJk kenncn en vooral kunncr1 

gcdt vclcn ccn gcvoel van macht dat 

hct overhodig liJkt te maken Cod en 

ZrJn gchod te kennen en tc volgen. 

De mens faalt dan rn war hem als 

heelddr·ager van Cod is opgedragen 

"het heersen over" I Cen. I, 261 en her 

"hewcrken en hewaren/heheren" van 

het geschapenc I Cen 2 151. "Bewerken" 

is in dit verhand nog enigszrns verhul

lcnd, "dienen ligt dichter hiJ de tekst en 

hi1 war de tekst hedoelt." 

Welnu, "aileen de mens, dre client, de 

aardc client, bn hcersend 'elohrm' af

heelden. Zodra hq niet mecr dient, 

maar eigenmachtig de wercld in dier1st 

necmt, is hij van Cod en zichzclf ver

vrecmd" I Sperna l. 

Wctenschappclqkc ontdekkrngcn en 

hun toepassingsmogelijkheden kunnen 

on.., in de han van groothcid'iwaan en 

vooruitgang..,hijgcloot brcngcn. 

;\Is het schaap Dollv ons daaruit wakkcr 

schudt, is het goed niet aileen vooruit, 

maar· ook tenrg te kijken Was en is hij-

( I J\' ' "~ 

voorbceld het industrieel opfokken van 

dieren, tegen "hun aard" in (Cen I 24) 

tot extreem snclle en grote productie, al 

nict strijdig met de norm van het "die

nen" en verantwoord "beheren"c 

De scheppingsvcrhalen in Cenesis zijn 

geen gcschiedschrijving en bepcrken 

zicb niet tot de vcrlcdcn tijd, maar pro

clameren de Codsnaam - zo rs, zo 

werkt HiJ'- en geven in elk heden ecn 

norm en cen heoordelingskader. 

"Fn Cod zag en ziet het was goed, zo 

luidt het refrein van de schcppingsda

gen Zo moet her ziJn' Ln tegen dczc 

achtcrgrond, die van Gods daad, Cods 

naam, bn pas duidelijk worden hoe de 

mens ten diepste schuldig staat, de 

mens die er iets andcrs van maakte" 

(Van l'eursen I 

i\let nadruk en biJ hcrhaling wordt ver

meld dat Cod de mens tweevoudig 

schiep 

Bij het klonen spcelt mannelijk zaad 

geen rol, de kloon zal genetisch iden

trek zijn met de celdonor en erft geen 

eigenschappcn van de ldraagJmoedcr 

Is dat een inhreuk op de norm van de 

tweevoudigheid' 

De kerken zullcn als eerste die vraag 

moetcn heantwoordcn, hoc voorlopig 

dat antwoord wei Iicht ook zi1n zal. 
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