
N ieuwe medische 
mogelijkheden 
stemmen vaak 
dankbaar. Je krijgt 
ermee te maken 

in het ziekenhuis waar je komt 
met een ziekte of een gebrek. Fijn 
dat er iets aan gedaan kan wor-
den! Tegelijk roept het medische 
onderzoek naar bijvoorbeeld de 
genetica - en vooral naar de mo-
gelijkheid in te grijpen in onze 
genetische codes - een sfeer van 
onbehagen op. Kan dat zomaar, 
ingrijpen in de diepste kernen 
van ons mens-zijn? Word je een 
andere persoon als men rommelt 
aan je genen? En wie bepaalt ei-
genlijk welke toepassingen be-
schikbaar zouden moeten zijn? 
Christina Bieber Lake, hoogleraar 
Engelse literatuur aan Wheaton 
College, legt een opmerkelijke 
link: ze vindt dat literaire verbeel-
dingskracht bij uitstek geschikt is 
om ons te bezinnen op deze me-
disch-biologische materie. Lake: 
,,Ik denk dat romans en verhalen 
zeer geschikt zijn om ons in te 
denken en te verbeelden wat de 
nieuwe biotechnologische mo-
gelijkheden voor ons menszijn 
betekenen kunnen. Literaire ver-
beeldingskracht is veelal moreel 
geladen: het gaat over goed en 
kwaad. Een open oog voor ethi-
sche dimensies is broodnodig bij 
deze materie.”

Gewetensvorming
Christina Bieber Lake doceert aan 
een protestants-christelijke instel-
ling voor hoger onderwijs, in het 
stadje Wheaton, bij Chicago. Ze is 
gespecialiseerd in Amerikaanse 
katholieke literatuur en doceert 
graag over Afro-Amerikaanse ro-
mans. Kenmerkend voor haar is 
de neiging om de ramen van de 
collegezaal wijd open te houden, 

zodat de buitenwereld in beeld 
blijft. Een logische keuze, vindt 
ze zelf: ,,Juist omdat de wereld en 
ons menszijn weerspiegeld wor-
den in de literatuur, zijn romans, 
verhalen en poëzie zo relevant. 
Onzin dus om literatuur als een 
geïsoleerd verschijnsel te bekij-
ken. Ethiek, theologie en politiek 
moet je beslist niet buiten beeld 
laten als je romans, verhalen of 
poëzie leest!” 

Onnodig ook, getuige nieuwe 
trends op haar vakgebied. ,,Het 
was lange tijd een vastliggend 
uitgangspunt om ethische vragen 
buiten de literatuurwetenschap 
te houden. Men dacht: zulke the-
ma’s halen de literatuur omlaag. 
Maar recente publicaties, bijvoor-
beeld van de fi losofe Martha Nus-
sbaum, hebben meer openheid 
gestimuleerd. Het wordt nu weer 
normaler om over ethische kwes-
ties na te denken in de wereld van 
de letteren, ook binnen de acade-
mische sfeer.”

Lake propageert haar brede kijk 
op de literatuur intussen niet al-
leen omdat het een eigen inte-
resse betreft. Als gesprekspartner 
straalt zij een zekere strijdbaar-
heid uit, die ook aanwezig is in 
haar boeken, blogs en artikelen. 
Die strijdbaarheid is vermoedelijk 
de oorzaak dat ze over de nauwe 
grenzen van haar vakgebied heen 
wil kijken. Haar strijdbaarheid is 
christelijk gekleurd. In een cul-
tuur waarin secularisatie om zich 
heen grijpt, wil ze pal staan voor 
christelijke waarden - maar ook 

aftasten hoe anderen hun bestaan 
begrijpen en vormgeven buiten 
elke vorm van geloof om.

Dat dit alles Lakes sterke over-
tuiging is, wordt duidelijk uit 
het boek waaraan ze momenteel 
werkt. Het gaat over het posthu-
mane in de literatuur. Met ‘posthu-
maan’ doelt ze op een nieuw type 
mens dat mogelijk zal opstaan na 
tal van ingenieuze biotechnologi-
sche en medische ingrepen - de 
geperfectioneerde mens. Haar 
boek brengt literaire reacties op 
een dergelijk toekomstbeeld in 
kaart en levert er commentaar 
op. Het zal komend jaar verschij-
nen en draagt als voorlopige titel: 
Profeten van het posthumane.

,,Ik wil literatuur graag expli-
ciet in contact brengen met actu-
ele vragen”, legt Lake uit. ,,Wat 
betekent het om mens te zijn in 
de schemering van een biotech-
nologisch tijdperk? Dat is geen 
vreemde vraag, want literatuur 
gaat erg vaak gaat over identiteit, 
over kerndimensies van menszijn 
en over iemands fundamentele le-
vensbesef. Literatuur speelt daar-
om sowieso een rol in de publieke 
gewetensvorming en in het maat-
schappelijke gesprek over waar-
den en overtuigingen. Maar vaak 
onderhuids. In mijn boek wil 
ik me expliciet afvragen welke 
beelden en inzichten schrijvers 
bieden van een mogelijke wereld 
waarin biotechnologie grote im-
pact heeft. Wie is de mens in een 
dergelijke ‘posthumane’ fase?”

Niet onderschatten
Lake is erg geïnteresseerd in de 
motivatie van mensen om bio-
technologie of medische ‘verbe-
teringstechnieken’ te gebruiken. 
Waarom willen mensen plasti-
sche chirurgie ondergaan? Welke 
ideeën over menszijn zijn ermee 

gemoeid? ,,De lange arm van de 
biotechnologie reikt ver. Uit wat 
je vindt op internet en in tal van 
publicaties rijst het beeld op van 
het ‘transhumane’: van mensen 
die voor altijd willen bestaan 
dankzij het omzetten van hun 
breinpatronen in digitale proces-
sen. Ik snap wel dat dit voor een 
belangrijk deel toekomstmuziek 
is. Maar onderschat het niet: tal 
van onderzoekers zijn hier druk 
mee bezig. Het is een huivering-
wekkend, maar ook fascinerend 
terrein. Ook speelt zich allerlei 
nieuws in het hier en nu af: de 
vele ingrepen in onze uiterlijke 
verschijning: correcties in het 
gezicht, borstvergrotingen, maar 
denk ook aan het genetisch on-
derzoek en de druk die nieuwe 
medische kennis oplevert voor 
zwangere vrouwen: zij moeten 
beslissen of hun kindje goed 
genoeg is - anders kan het beter 
verdwijnen. Wat ik het biotech-
nologische tijdperk noemde, is 
dus al tamelijk concreet.”

Om verdieping te vinden, 
ging Lake op zoek naar romans 
waarin mensen bijvoorbeeld met 
hun eindigheid geconfronteerd 
worden of hun lichamelijke be-
grensdheid onder ogen moeten 
zien. ,,Dat klinkt niet erg opzien-
barend of biotechnologisch”, 
zegt Lake, ,,maar de onderlig-
gende vragen ten aanzien van 
lichamelijkheid zijn dezelfde als 
die we op ons bord krijgen nu de 
biotechnologie voortschrijdt. Dat 
betekent dat ook oudere romans 
ons iets te zeggen kunnen heb-
ben, wat dit betreft.”

Een van de belangrijkste boe-
ken die Lake las over de mens en 
zijn lichaam is een bekende ro-
man van Toni Morrison: The Bluest 
Eye (1970; in het Nederlands ver-
taald als Het blauwste oog). Hierin 
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De groeiende medische mogelijkheden om mensen te ‘verbeteren’ 
zijn fascinerend, maar ook beangstigend. Zou er een posthumaan 
tijdperk aanbreken, waarin perfectie de maat der dingen is? 
Christina Bieber Lake uit Wheaton leest romans als verkenners van 
een nieuw tijdperk. Door Tjerk de Reus.

Biotechnologie
Bezinning dankzij 
romans en verhalen

Wheaton College is een 
middelgrote instelling 
voor hoger onderwijs in 
Amerika, naar Nederlandse 
maatstaven: een universi-
teit. Onder christenen van 
allerlei pluimage is Wheaton 
College een begrip. Het is een 
niet-confessioneel gebonden 
instelling, met niettemin een 
krachtige identiteit. Onder 
de docenten is een sterke 
betrokkenheid merkbaar bij 
het christelijke karakter van 
de instelling. Onder studen-
ten en docenten zijn gerefor-

meerden (nogal eens met een 
Nederlandse achtergrond), 
evenals evangelicals (van 
pinkstermensen tot calvinis-
tische baptisten), anglicanen 
en katholieken. Aan het 
groeiende grensverkeer tus-
sen Amerikaanse katholie-
ken en protestanten nemen 
ook docenten van Wheaton 
graag deel. Voor de theologi-
sche bezinning blijken veel 
docenten terug te grijpen op 
de katholieke theoloog Hans 
Urs von Balthasar, evenals op 
Oosters-orthodoxe bronnen.

Wheaton College
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Het wordt weer 
normaler om over 
ethische kwesties na 
te denken binnen 
de letteren



i Een roman als Oryx en Crake van Margaret Atwood is sterk 
gefocust op de wereld waarin we leven. Die neiging tot 
engagement beschouwen sommigen als verzwakking van het 
artistieke gehalte; anderen zijn blij met meer ‘straatrumoer’ 
in de schone letteren.
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Christina Bieber Lake: ,,Mijn werk ervaar ik als een roeping, die alles te maken heeft met mijn christen-zijn.” Foto: Tjerk de Reus
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komt een zwart meisje in beeld 
dat zichzelf lelijk vindt en dol-
graag blauwe ogen wil. ,,Het gaat 
mij erom te verhelderen wat er 
gebeurt in haar ziel, nu ze deze 
verlangens in haar zo allesbe-
heersend zijn”, zegt Lake. ,,Welk 
beeld heeft zij van zichzelf en 
welke ideeën over perfectie bren-
gen haar in het nauw? Om welke 
redenen zouden we onze lichame-
lijkheid wél kunnen aanvaarden? 
Het blauwste oog heeft een sterk 
ethisch karakter; ik ben niet de 
eerste die daarover schrijft. Hier 
blijkt in elk geval dat verlangens 
naar perfectie desastreus kunnen 
zijn voor de beleving van onze 
identiteit.”

Uitroeien
Een andere roman die voor Lake 
van belang is, is The Thanatos Syn-
drome (1987; in het Nederlands 
vertaald als: Vorst der duisternis), 
geschreven door de Amerikaan-
se katholieke schrijver Walker 

Percy. Daarin doet iemand expe-
rimenten met chemische mid-
delen, met als doel criminaliteit 
uit te roeien. ,,De vraag die hier-
onder ligt, luidt: kunnen we met 
chemisch-biologische ingrepen 
mensen werkelijk verbeteren? Of 
is ‘verbeteren’ in moreel opzicht 
veel en veel moeilijker: zullen 

we in elke unieke situatie mens-
waardigheid moeten nastreven 
of vormgeven? Hoe merkwaardig 
het idee ook klinkt, criminaliteit 
met medicijnen ‘genezen’, het 
grenst ongetwijfeld aan actuele 
ontwikkelingen in de neurowe-
tenschappen, waar men met be-
hulp van bijvoorbeeld elektrodes 
allerlei vergaande effecten in de 
psyche bewerkstelligt.”

Op zichzelf heeft ze niets te-
gen wetenschappelijk onderzoek, 
benadrukt Lake. Integendeel, 
ze volgt de ontwikkelingen met 
grote belangstelling. Maar ze 
stoort zich aan de gevaarlijke op-
pervlakkigheid waarmee mensen 
de consequenties wegwuiven. 
,,De houding van mensen die 
dergelijk biochemisch onderzoek 
doen, is vaak zoiets als: ik houd 
van De Mens en werk graag mee 
aan perfectie van De Soort. Als je 
met een half oor luistert, klinkt 
het nog een beetje menslievend. 
Maar welbeschouwd is het een 
merkwaardig idee. Houd je van 
een ideaalbeeld of een abstractie, 
of van een individueel mens? De 
opvattingen over medische ver-
betermogelijkheden zijn niet zo 
heel onschuldig. De keerzijde van 
al die biotechnologie is de druk 
die ervan uitgaat  - je móét het be-
nutten - en de latente overtuiging 
dat wie niet past in het perfecte 
plaatje, minderwaardig is. Dat is 
misschien wel de diepste kern 
van het wetenschappelijke, bio-
technologische vooruitgangsden-
ken: de geringschatting van de 
individuele mens.”

Tegengif
De roman The Violent Bear it Away 
(1962; in het Nederlands vertaald 
als De geweldenaars) van Flannery 
O’Connor noemt Lake als een 
perfect tegengif voor het idee dat 

sommige mensen minderwaar-
dig zijn. In deze roman fi gureert 
een verstandelijk gehandicapt 
kind. Zijn vader wilde hem ooit 
verdrinken, maar Tarwater, de 
hoofdpersoon van het boek, moet 
hem dopen. ,,Waarom  is die 
doop zo centraal en zo belangrijk 
in het boek? Omdat de doop een 
diepe erkenning van zijn bestaan 
is. Deze gehandicapte jongen is 
waardevol, ook hij hoort bij het 
lichaam van Christus. Een van 
de verhaalfi guren zegt: ‘Zelfs een 
idioot is kostbaar in Gods ogen.’ 
Dat is het christelijke antwoord 
bij uitstek op geringschattende 
benaderingen van de mens.”

Margaret Atwood
Naast laatdunkendheid over de 
imperfecte mens, zag Lake in de 
romans die zij las ook bezorgd-
heid over machtsmisbruik. Bij-
voorbeeld in een roman van 
de wereldberoemde Canadese 
schrijfster Margaret Atwood, ge-
titeld Oryx and Crake (2003; in het 
Nederlands verschenen onder de 
titel Oryx en Crake). ,,De hoofdper-
soon is een man die een nieuw 
mensenras wil kweken. Er zijn 
bedrijven die dieren biologisch 
manipuleren, zodat menselijke 
organen in hen groeien. Atwood 
verwerkte veel recente kennis 
over biotechnologie in haar ro-
man. Een van de lijnen die zij 
trekt, betreft de gevaarlijke kant 
van abstracte ideeën. Liefde voor 
de mensheid is niet hetzelfde als 
liefde voor mensen. Wie denkt 
vanuit abstracties, is tot veel gru-
welijkheden in staat.”

In het christendom gaat het 
om de ene unieke persoon, legt 
Lake uit. ,,Jezus kwam om indi-
viduele mensen te redden; niet 
een abstractie. Hijzelf is schep-
per van elk mens. Seculiere 

mensbeschouwingen wijzen het 
geschapen-zijn af. Uit wat ik lees 
op internet en in publicaties 
van voorstanders van biotech-
nologie, valt op te maken dat er 
voor hun besef nauwelijks gren-
zen bestaan. Ik kan met mijn 
lichaam doen wat ik wil, als ik 
me er maar prettig bij voel. Pa-
radoxaal genoeg houdt deze vi-
sie ten diepste in dat het lichaam 
minderwaardig of onderhorig is: 
het kan naar believen aangepast 
en worden ‘verbouwd’, want het 
gaat om de geest en het psychi-
sche welbevinden.”

Medestander
Christina Bieber Lake is duidelijk 
een christelijk bevlogen lezer; 
Atwood niet. Maakt dat verschil? 
,,Je treft bij Atwood niet de chris-
telijke ideeënwereld aan zoals je 
die bij Flannery O’Connor vindt”, 
stelt ze vast. ,,Maar dat is geen 
struikelblok. Atwood is een mede-
stander in de kritische bezinning 
op een mogelijk posthumane we-
reld. Haar basisovertuiging deel 
ik: dat de morele verbeeldings-
kracht van de literatuur onmis-
baar is. Natuurwetenschappers 
zeggen simpelweg: het kan! - dus 
moeten we het doen. Maar waar 
loopt het op uit? Welke toekom-
stige werkelijkheid ligt besloten 
in nieuwe technologische moge-
lijkheden? Romans en verhalen 

zijn bij uitstek geschikt om je in 
te denken hoe het zijn zal, zeker 
als je dat kunt doen - zoals At-
wood - met een scherpe intuïtie 
voor de motieven en de attitudes 
die de toekomstige ontwikkeling 
van de mens zullen bepalen. De 
globale boodschap bij Atwood is 
die van voorzichtigheid. Want 
genetische experimenten en de 
toepassing ervan veranderen de 
mens, wellicht defi nitief.”

Uitdaging
We keren nog even terug bij het 
begin: opvallend toch dat een 
literatuurwetenschapper theolo-
gie en fi losofi e samenbrengt bij 
het lezen van romans en verha-
len. In Nederland komt die com-
binatie niet vaak voor, zeker niet 
gebaseerd op een sterke christe-
lijke overtuiging. Lake, die zelf 
anglicaan is, legt uit dat zulk 
‘grensoverschrijdend gedrag’ 
ook in academische sferen in 
de Verenigde Staten niet zonder 
meer wordt geaccepteerd. ,,Wat 
ik doe - en met mij tal van chris-
tenwetenschappers - is niet vol-
gens de norm. Maar ik voel me 
gedwongen om de grote vragen 
te stellen als ik bezig ben met 
literaire teksten. Natuurlijk had 
ik kunnen kiezen voor een meer 
geaccepteerde academische car-
rière, waarin ik me in de beperk-
te kring van vakwetenschappers 
bezig had kunnen houden met 
kwesties van technische en for-
mele aard. Ik wilde dat uiteinde-
lijk niet. Mijn werk ervaar ik als 
een roeping, die alles te maken 
heeft met mijn christen-zijn. 
Staande in de wereld van van-
daag wil ik een bijdrage leveren 
aan doordenking van culturele, 
moderne vragen. Om dit te doen 
via studie van literatuur, is een 
geweldige uitdaging.”

Wie niet past in het 
perfecte plaatje, is 
minderwaardig

Houd je van een 
ideaalbeeld of een 
abstractie, of van 
een individueel 
mens?


