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Aan allen die nog over de mens willen spreken, over zijn heer-

schappij of over zijn bevrijding, aan allen die nog de vraag stellen

wat de mens in zijn wezen is […], aan allen die niet willen denken

zonder onmiddellijk te denken dat het de mens is die denkt, aan

al die scheve of scheefgetrokken denkwijzen kunnen we slechts

een filosofisch – en dat wil zeggen: voor een deel onhoorbaar –

lachen ten antwoord geven.

– Michel Foucault, De woorden en de dingen (1973, 371)
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P R O LO O G

HOE MAAKBAAR IS DE MENS?

Sommige technologische ontwikkelingen dienen zich aan met een

schok. Ik herinner me nog scherp dat ik beelden zag van de eerste

maanlanding, de eerste harttransplantatie en de eerste reageer-

buisbevruchting. Hier werden grenzen overschreden waarvan we

altijd dachten dat ze niet overschreden konden worden. Een ver-

gelijkbare ervaring had ik bij het lezen van de eerste discussies

over ‘posthumanisme’ – de duizelingwekkende mogelijkheid om

voorbij de mens te gaan – die in het afgelopen decennium de kop

op staken.

Exact dezelfde mengeling van huiver en fascinatie voelde ik bij

de sciencefictionroman Mogelijkheid van een eiland (2005) van

Michel Houellebecq. Daarin wordt een toekomstige wereld ge-

schetst waarin Daniël25 – de 25ste gekloonde afstammeling van

Daniël1 – met minachting neerkijkt op het gekrioel van enkele

overgebleven primitieve mensen in een reservaat:

Kijk die wezentjes eens die daar in de verte bewegen; kijk.

Dat zijn mensen. In het afnemende licht zie ik onaangedaan

hoe de soort verdwijnt. Een laatste zonnestraal strijkt over

de vlakte, overstijgt de bergketen en zet het woestijnland-

schap in een rode gloed. De metalen tralies van het bescher-

mingshek rond de compound fonkelen. Fox gromt zachtjes;

hij bespeurt ongetwijfeld de aanwezigheid van de wilden.
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Voor hen koester ik geen greintje medelijden, noch enig ge-

voel van gemeenschappelijke afstamming; ik beschouw ze

domweg als apen, maar dan iets intelligenter en daardoor

gevaarlijker. Soms ontgrendel ik het hek om een konijn of

een zwerfkat te hulp te schieten; nooit om een mens te hulp

te schieten.

– Houellebecq, Mogelijkheid van een eiland (2005, 11)

Hier staat iets op het spel dat haast te groot en te gevaarlijk is om

over na te denken. Zou de mens kunnen eindigen zoals Houelle-

becq hem beschrijft: als een opgejaagd dier in een wereld die

wordt bevolkt door een opvolger van de mens? Of misschien als

een interessant overblijfsel uit een primitief verleden, dat behou-

den mag blijven vanuit het oogpunt van biodiversiteit? Zal het

Wereld Natuur Fonds ooit de panda in zijn logo inruilen voor een

fraai portret van de mens, zoals de filosoof Jos de Mul heeft ge-

opperd in zijn boek Space Odyssee?

Het einde van de mens lijkt voorlopig nog niet in zicht, als het

al ooit zou komen. Maar hedendaagse technologische ontwikke-

lingen maken het wel steeds beter mogelijk om in te grijpen in de

menselijke natuur. En daarmee lijken we langzaam maar onher-

roepelijk in de richting te schuiven van ‘een nieuwe mens’.

Een voorbeeld van deze ontwikkelingen dat een vergelijkbare

mengeling van fascinatie en huiver bij mij oproept, is een inmid-

dels haast klassiek geworden casus van een Nederlandse patiënt

met een hersenimplantaat die voor een bizarre en tragische keuze

kwam te staan. De casus speelde in het Leids Universitair Medisch

Centrum en de patiënt leed aan een ernstige vorm van Parkinson.

De technologie van deep brain stimulation (dbs) bleek in zijn

geval uitkomst te kunnen bieden. Er werd een geavanceerde pro-
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these in zijn hersenen aangebracht die bepaalde hersendelen kon

aansturen. Zijn Parkinsonsymptomen verminderden hierdoor,

maar tegelijkertijd veranderden ook zijn gedrag en zijn persoon-

lijkheid. Hij raakte zo ontremd dat hij niet meer herkenbaar was

voor zijn naaste omgeving. Hij knoopte een relatie aan met een

gehuwde vrouw, kocht voor haar een tweede huis en een vakan-

tiehuis in het buitenland. Ook schafte hij meerdere auto’s aan,

raakte betrokken bij verkeersongevallen en zag zijn rijbewijs in-

genomen worden.

De man had geen inzicht in zijn eigen gedragsverandering, tot

het moment waarop zijn dbs om medische redenen moest wor-

den uitgeschakeld. Op dat moment keerden zijn Parkinsonsymp-

tomen echter zo hevig terug dat hij volledig bedlegerig en

afhankelijk werd. Tegelijkertijd herkende hij zichzelf niet in het

leven dat hij geleid had toen zijn dbs nog was ingeschakeld – en

hij wilde niet terugvallen in zo’n ontremde toestand. Er bleek geen

tussenweg te zijn. Hij moest kiezen tussen een bedlegerig leven

met Parkinsonsymptomen of een ongeremd leven waarmee hij

zichzelf en zijn omgeving onvermijdelijk in de problemen zou

brengen.

Uiteindelijk koos de man – met de dbs uitgeschakeld – voor

een opname in de gesloten afdeling van een psychiatrisch zieken-

huis, waar hij verder kon leven met zijn dbs ingeschakeld en min-

der last had van Parkinsonsymptomen, en zo nodig tevens

beschermd kon worden tegen zichzelf.

Deze casus, beschreven in het Nederlands Tijdschrift voor 

Geneeskunde (Leentjens e.a. 2004), roept vele vragen op over vrij-

heid en verantwoordelijkheid – vragen die stuk voor stuk ‘de 

grens van de mens’ behoorlijk ver oprekken. Deze man leefde met

twee parallelle persoonlijkheden en was zich daar slechts in één
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van beide gedaanten van bewust, en hij koos ook nog eens expli-

ciet voor een verder bestaan in de gedaante van degene die zich

er niet van bewust was.

Wat hier nog vrije keuze is en wie hier de authentieke persoon

is die de keuze maakt, is moeilijk te beoordelen. Dit verschijnsel

treedt ook op bij bepaalde psychofarmaca: sommige mensen voe-

len zich door het slikken van antidepressiva bijvoorbeeld meer

‘zichzelf ’ dan voordat ze die slikten. De maakbaarheid van de

mens biedt vele nieuwe mogelijkheden om vorm te geven aan ons

bestaan, maar blijkt ook lastige vragen op te roepen.

Technologische ontwikkelingen als deze zijn niet alleen fasci-

nerend omdat ze ingewikkelde ethische dilemma’s oproepen,

maar vooral ook omdat ze vragen om een herziening van de

meest fundamentele en vanzelfsprekende begrippen waarmee we

de mens altijd begrepen hebben. Wat betekenen authenticiteit en

autonomie nog, als ons lichaam en ons bewustzijn steeds meer

maakbaar worden? Wat gebeurt er met onze oorsprong en onze

sterfelijkheid als technologie hier een steeds nadrukkelijkere rol

in gaat spelen?

Hedendaagse technologische ontwikkelingen lijken zo op een

heel nieuwe manier invulling te geven aan een kernthema van de

twintigste-eeuwse filosofie: het einde van ‘de mens’ als een auto-

noom en authentiek subject wiens wezenskenmerken wij zouden

kunnen doorgronden. Technologie verandert de menselijke con-

ditie en laat daarmee in radicale vorm zien hoe door en door ge-

construeerd de mens is. De manieren waarop dood en geboorte

ons leven structureren, waarop wij vrij zijn en invulling geven aan

ons bestaan, zijn in existentieel en in materieel opzicht technolo-

gisch bemiddeld.

Dat betekent niet dat ‘de mens’ domweg onderworpen is aan

D E  G R E N S  V A N  D E  M E N S
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‘de techniek’, zoals de klassieke techniekfilosofie vreesde; het be-

tekent wel dat mensen steeds nieuwe manieren moeten vinden

om hun technologisch bemiddelde bestaan vorm te geven. Men-

sen blijven ‘geworpen’ in hun bestaan, om met Heidegger te spre-

ken, en de opgave van hun bestaan blijft dan ook om zichzelf te

‘ont-werpen’. Maar de middelen die we daartoe hebben zijn

nieuw, en daarom wordt het steeds dringender dat we goed met

deze middelen leren omgaan.

In de ethiek woedt op dit moment een felle discussie over de

toekomst van de mens. Er zijn twee kampen ontstaan: het ene

kamp wil de mens beschermen tegen de techniek, en het andere

wil de mens zo snel mogelijk verbeteren met alle technische mid-

delen die ons ter beschikking staan. In deze discussie zit weinig

beweging, en de reden daarvoor is naar mijn mening dat beide

partijen er niet in slagen een goed begrip te ontwikkelen van de

relatie tussen mens en techniek.

In dit boek zal ik daarom de techniekfilosofie een centrale rol

geven in de discussie over de toekomst van de mens. In plaats van

mij te bekennen tot één van beide kampen, zal ik nader onder-

zoeken welke nieuwe relaties er ontstaan tussen mens en techno-

logie, en wat dat betekent voor de manier waarop we de mens

moeten begrijpen in een technologische cultuur. Kerngedachte

daarbij zal zijn dat mens en technologie steeds verder verweven

raken, zelfs zodanig dat het steeds lastiger wordt om een grens

tussen beide te trekken. Dat inzicht zal de basis vormen voor een

nieuwe ethische benadering om deze ontwikkelingen te beoorde-

len en er richting aan te geven.
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Hersenimplantaat voor 

deep brain stimulation.



H O O F D S T U K  1

DE GRENS VAN DE MENS

Technologische ontwikkelingen

Tot nu toe schiepen alle wezens iets boven zichzelve uit; en

wilt gij de ebbe van deze grote vloed zijn en liever nog tot

het dier terugkeren dan de mens overwinnen?

– Friedrich Nietzsche, Aldus sprak Zarathoestra (1985, 27)

Met deze woorden liet Nietzsche in 1883 zijn Zarathoestra de

komst van een nieuwe mens aankondigen. De tijd is rijp voor een

opvolger van de gebrekkige en onderdanige mens die wij zijn,

aldus Zarathoestra. De mens moet niet langer gezien worden als

een doel in zichzelf, maar als een brug naar een hoger wezen: de

Übermensch.

Nietzsches beeld van de Übermensch heeft een lange en deels

duistere route afgelegd. Het dieptepunt daarvan was wel dat het

een icoon werd voor Hitlers eugenetische programma om een

zuiver Arische mens te kweken. Er is echter ook een andere, meer

adequate lezing mogelijk, waarin de Übermensch niet zozeer staat

voor een supermens die uit de huidige mens zou moeten worden

gekweekt, maar voor een betere manier van mens-zijn – de Über-

mensch als de hoogste mens.

Toch blijft de gedachte dat de mens geen vast ijkpunt zou zijn

– geen doel in zichzelf maar een brug naar iets nieuws – voor
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velen ongemakkelijk. Het beeld van de Übermensch lijkt ons te

vragen om datgene op te geven wat ons het meest eigen is en

waarin onze waardigheid schuilt: ons mens-zijn. Wie dat opgeeft,

geeft de basis van de moraal op.

Recente technologische ontwikkelingen hebben het beeld van

de Übermensch nieuw leven ingeblazen, inclusief de lastige ethi-

sche vragen die daarmee verbonden zijn. Door het naar elkaar toe

groeien van nanotechnologie, biotechnologie, informatietechno-

logie en neurowetenschap ontstaan er steeds meer mogelijkheden

om technologisch in te grijpen in de menselijke natuur. Waar beter

maken vroeger nog betekende dat mensen genezen werden van

een ziekte, daar ontstaan nu mogelijkheden tot het verbeteren van

de mens. Er wordt zelfs al gefantaseerd over een posthumane toe-

komst, een wereld voorbij de mens, waarin homo sapiens een op-

volger heeft gekregen die sterker, gelukkiger, mooier en vitaler is.

Sommige van deze technologieën zijn al bijna gemeengoed ge-

worden; andere staan nog in de kinderschoenen of zijn voorals-

nog sciencefiction. Maar allemaal vormen ze een uitdaging voor

ons huidige begrip van de mens en voor de manier waarop we

met dat begrip omgaan. Wat gaat er met de mens gebeuren, nu

we steeds meer verweven raken met technologie? En wat zijn de

ethische aspecten van deze ontwikkelingen?

Laat ik een aantal concrete voorbeelden geven van nieuwe,

technologische manieren om in te grijpen in de mens. Met me-

dicijnen kunnen we steeds meer controle krijgen over onze geest.

Antidepressiva als Prozac geven mensen het gevoel meer ‘zichzelf

te zijn’ dan ze waren zonder deze middelen. En concentratiever-

hogende middelen als Ritalin worden niet alleen gebruikt door

mensen met adhd, maar ook bijvoorbeeld door wetenschappers

die daarmee hun cognitieve prestaties verhogen.

D E  G R E N S  V A N  D E  M E N S
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Wat te denken van protheses? Die maken het niet alleen mo-

gelijk om defecte of ontbrekende lichaamsdelen te vervangen,

maar soms ook om de prestaties van mensen te verbeteren. Haast

legendarisch is inmiddels de Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pisto-

rius, bijgenaamd Blade Runner, die beide onderbenen mist en met

verende protheses erg hard kan lopen. De internationale atletie-

kassociatie heeft hem verboden deel te nemen aan reguliere wed-

strijden, omdat hij een oneerlijke voorsprong zou hebben.

Oscar Pistorius in actie (Elsevier, 15 mei 2007).

17

H O O F D S T U K  1 D E  G R E N S  V A N  D E  M E N S



In neurowetenschappelijk onderzoek wordt inmiddels zelfs ge-

werkt aan manieren om zenuwweefsel vast te laten groeien aan

elektroden, waardoor protheses uiteindelijk rechtstreeks kunnen

worden aangesloten op het zenuwgestel.

Er ontstaan steeds meer mogelijkheden voor het kweken van

menselijk weefsel. Dat gebeurt met stamcellen die tegenwoordig

niet meer per definitie worden gewonnen uit embryo’s, maar ook

bijvoorbeeld uit huidcellen door ze te ‘deprogrammeren’. Als we

er steeds beter in slagen om botweefsel, hartspierweefsel en weef-

sel van menselijke organen te kweken, dan kunnen we niet alleen

mensen laten genezen van bepaalde ziektes, maar ook ons weefsel

verbeteren of continu blijven verversen. Daardoor zouden we wel-

licht verouderingsprocessen kunnen tegengaan.

Een ander voorbeeld is embryoselectie – voluit genaamd pre-

implantatie genetische diagnostiek (pigd). Mensen met erfelijke

ziektes, zoals een bepaalde vorm van borstkanker, kunnen beslui-

ten om alleen via ivf zwanger te worden en de embryo’s te laten

onderzoeken op de vraag of deze al dan niet de betreffende genen

dragen. Vervolgens kan besloten worden om alleen die embryo’s

tot ontwikkeling te laten komen die deze genen niet dragen. Op

deze manier komen mogelijkheden in beeld om verbeterde men-

sen te ‘kweken’ en ons nageslacht te selecteren.

Deze benadering is in hoog tempo gemeengoed aan het 

worden. Neem bijvoorbeeld het recente rapport Gen-ethische ver-

kenningen dat is uitgegeven door de Teldersstichting, het weten-

schappelijk bureau van de vvd:

De belangen van de ouders en die van het kind zijn niet met

elkaar in conflict als het gaat om selectie op niet-ziekma-

kende eigenschappen. Dit geldt ook als het gaat om selectie

D E  G R E N S  V A N  D E  M E N S
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op geslacht. Het uitgangspunt is dat ouders gewetensvol zijn

en om hun kinderen zullen geven. Ouders kiezen met liefde

en respect voor hun kinderen. […] Het is wel van belang dat

door zorgvuldige en uitgebreide counseling wordt nagegaan

of de ouders het kind daadwerkelijk om meer dan instru-

mentele redenen wensen. […]

Tegen enhancement [het verbeteren van de mens – P.P.V.]

zijn geen zwaarwegende ethische bezwaren, zolang het

plaatsvindt op basis van informed consent van het individu.

Hierbij dient extra scherp te worden gelet op de mate van

sociale druk. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de

sociale druk om gebruik te maken van gentherapie, om niet-

medische redenen onaanvaardbaar hoog zal worden. Mocht

dat echter wel het geval zijn, dan kan de overheid beperkte

maatregelen nemen, zoals informatieverschaffing.

– G. de Haan e.a., Gen-ethische verkenningen (2010)

Een laatste voorbeeld is de steeds verder gaande ontwikkeling van

hersenimplantaten. Met de eerdergenoemde technologie van

‘diepe hersenstimulatie’ (deep brain stimulation ofwel dbs) kun-

nen de functies van de hersenen worden beïnvloed. Dat gebeurt

momenteel met name bij de ziekte van Parkinson en bij ernstige

psychiatrische aandoeningen. Er worden dunne naaldjes in het

brein gebracht, die stroompjes de hersenen in sturen waardoor

bepaalde hersendelen worden gestimuleerd. Deze technologie

leidt tot spectaculaire resultaten. Patiënten met ernstige Parkinson

kunnen hierdoor weer beter bewegen en ook mensen met zware

depressies en dwangstoornissen kunnen herstellen door deze

technologie. Maar er kunnen ook grote problemen optreden,

zoals bleek uit de proloog.
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Een volgende stap is hier het beïnvloeden van de hersenen van

buitenaf: stimulatie door magneetvelden met een helm op je

hoofd. Hoe ver weg is een toekomst waarin we ’s ochtends na het

douchen even onze sombere of angstige gevoelens wegwerken

onder onze neuro-helm?

Transhumanisten en bioconservatieven

Recente technologische ontwikkelingen geven zo een nieuwe ge-

stalte aan het beeld van de Übermensch. Er verschijnt een geheel

andere route om ‘voorbij de mens’ te gaan. Technologie maakt het

mogelijk om dieper dan ooit in te grijpen in de menselijke natuur

– en daardoor staat niets minder dan de toekomst van de mense-

lijke natuur op het spel. Er is in de filosofie dan ook een stevig

debat gaande over de vraag in hoeverre zulke ontwikkelingen wel

wenselijk zijn. Voor- en tegenstanders – vaak aangeduid als res-

pectievelijk ‘transhumanisten’ en ‘bioconservatieven’ – buitelen

over elkaar heen.

De Duitse filosoof en bioconservatief Jürgen Habermas bij-

voorbeeld toont zich in zijn boek The Future of Human Nature

(2003) een fel tegenstander van ingrepen in de menselijke natuur,

omdat we daarmee beslissingen zouden nemen over toekomstige

mensen zonder dat zij erover mee kunnen praten. Bovendien

halen we volgens Habermas de basis onder onszelf als morele we-

zens weg wanneer we onze eigen natuur veranderen: er ontstaat

dan een fundamentele ongelijkheid tussen de ‘programmeurs’ en

de ‘geprogrammeerden’. Ik citeer Habermas:

D E  G R E N S  V A N  D E  M E N S
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Zodra volwassenen de gewenste genetische karaktertrekken

van hun nakomelingen behandelen als een product dat ze

kunnen vormgeven volgens een eigen ontwerp, oefenen ze

een vorm van macht uit over hun genetisch gemanipuleerde

nageslacht […]. Zo’n interventie zou alleen moeten worden

gepleegd bij dingen, niet bij mensen. Om deze reden kunnen

latere generaties een verklaring gaan vragen van de program-

meurs van hun genoom; ze kunnen deze producenten ver-

antwoordelijk houden voor wat zij, de nakomelingen,

beschouwen als de ongewenste gevolgen van het organische

startpunt van hun levensverhaal.

– Habermas, The Future of Human Nature (2003, 13)

In hoofdstuk 5 zal ik het bioconservatisme van Habermas uitvoe-

riger behandelen en laten zien op welke manier hij zich primair

ten doel stelt ‘de grens van de mens’ te bewaken. Andere verklaarde

tegenstanders van ‘verbetering van de mens’ zijn Leon Kass, de

voormalige voorzitter van de President’s Council on Bioethics, en

de vooraanstaand neoconservatieve denker Francis Fukuyama die

hierover een boek schreef onder de titel Our Posthuman Future:

Consequences of the Biotechnology Revolution (2002).

In hun verzet speelt een aantal argumenten een rol. Fukuyama

en Kass wijzen, evenals Habermas, vooral op de mogelijke onge-

lijkheid die kan voortkomen uit het ingrijpen in de menselijke

natuur: ongelijkheid tussen verbeterden en niet-verbeterden en

ook tussen verbeteraars en verbeterden. Hierdoor loopt ook het

fundament van onze liberale democratie gevaar: de grondwaarde

van vrijheid wordt bedreigd als sommigen de macht kunnen heb-

ben over de erfelijke eigenschappen van anderen.

Een ander argument dat ook vaak wordt gebruikt vanuit een
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meer behoudende religieuze invalshoek, betreft het ‘overmoedige’

karakter van het ingrijpen in de menselijke natuur. Vanuit deze

gedachte is de mens goed zoals hij is – of we nu voortgekomen

zijn uit een goddelijke scheppingsdaad of uit een evolutionaire

ontwikkeling – en dienen we met onze vingers van de mens af te

blijven. Bovendien zou het leven aan betekenis verliezen als we

zelf het lot in handen nemen en de menselijke natuur wijzigen.

Een leven van een oneindige duur, met altijd beschikbare geluks-

ervaringen en een maakbaar lichaam, mist een dimensie van tran-

scendentie: het niet-vanzelfsprekende, wonderlijke, onherleidbare

gaat verloren.

Ik zal hier niet in detail ingaan op al deze argumenten tegen

mensverbetering. Zoals verderop duidelijk zal worden, is het be-

langrijkste doel van dit boek om te ontsnappen aan de patstelling

waarin de discussie is beland.

Tegenover deze bioconservatieven staan de transhumanisten

die al dromen over een verbeterde versie van onszelf, of zelfs over

een opvolger van homo sapiens. De Britse ethicus Nick Bostrom

bijvoorbeeld stelt in een invloedrijk essay, getiteld Transhumanist

Values (2009), dat het onze morele plicht is om de mens intelli-

genter, gevoeliger en sterker te maken, met een langer en geluk-

kiger leven. In plaats van een bedreiging zijn deze technologieën

volgens Bostrom juist een versterking van de menselijke waardig-

heid. Zijn transhumanistische benadering streeft naar een perfec-

tionering van de mens:

Transhumanisme propageert de zoektocht om onszelf verder

te ontwikkelen, zodat we waardevolle gebieden kunnen ver-

kennen die tot dusver ontoegankelijk waren. Technologische

verbetering van het menselijk organisme is een middel dat
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we zouden moeten benutten om dit te bereiken. Er zijn gren-

zen aan wat kan worden bereikt met laag-technologische

middelen als opvoeding, filosofische contemplatie, moreel

zelfonderzoek en vergelijkbare methoden die zijn voorge-

steld door klassieke filosofen met perfectionistische neigin-

gen. […] Daarmee is niet gezegd dat de middelen die we

momenteel hebben minderwaardig zouden zijn. Maar uit-

eindelijk hopen transhumanisten verder te gaan.

– Bostrom, Transhumanist Values (2009, 6)

Transhumanisten als Bostrom stellen dat het merkwaardig zou

zijn om ons al te zeer te verzetten tegen zulke ontwikkelingen.

Hierover meer in hoofdstuk 4. De mens is een product van de

evolutie, en het zou wel heel vreemd zijn als het evolutionaire pro-

ces opeens zou stoppen bij de huidige vorm van de mens. Zo

schrijft Jos de Mul in Cyberspace Odyssee:

Vanaf het einde van de oude steentijd (paleolithicum) tot aan

de nieuwe steentijd (neolithicum) ontwikkelde zich de mens

zoals we die nu nog kennen (homo sapiens sapiens). Daarmee

kwam een vorm van intelligentie tot leven die op wezenlijke

punten afweek van voorafgaande vormen van organische in-

telligentie en die de evolutie van het leven op aarde een

nieuwe wending gaf. Misschien staan we wel aan de voor-

avond van de nieuwste steentijd, waarin het intelligente leven

op aarde een voor de mens onherkenbare nieuwe vorm en

richting zal krijgen. En wie weet zal de mens dan het lot

delen van de ontelbare soorten voor hem die als een (al dan

niet levend) fossiel zijn achtergebleven in de odyssee van het

leven door ruimte en tijd.

– De Mul, Cyberspace Odyssee (2002, 288)
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De versmelting van mens en techniek die zo’n centrale rol speelt

in de discussie over human enhancement, werd in de afgelopen

decennia vaak verbeeld in de figuur van de ‘cyborg’ – vooral sinds

de verschijning van Donna Haraway’s essay ‘A Cyborg Manifesto’

(1991). De cyborg is een wezen dat half ‘cybernetisch’, half ‘orga-

nisch’ is. Het technische en het menselijke zijn erin versmolten

tot een nieuwe entiteit (vgl. Munnik 1997). De cyborg is een wezen

dat grenzen doet vervagen, juist omdat het de gangbare grenzen

die aan het menselijke zijn gesteld niet kent. Een cyborg is bij-

voorbeeld niet geboren maar gemaakt, niet in het leven geworpen

maar in het leven geplaatst. Omdat cyborgs geconstrueerd zijn,

hebben ze geen ‘wezen’ en kunnen ze niet vastgepind worden op

hun ‘natuur’. Hierin schuilt dan ook direct de politieke relevantie

van de cyborg-figuur in Haraway’s werk, want juist het vastgepind

worden op een (of zelfs ‘de’) natuur is vaak een reden om groepen

in politieke zin irrelevant te maken of te onderdrukken.

Grensvervaging is voor Haraway de meest wezenlijke karakter-

trek van de cyborg. Ze doelt met haar cyborg-figuur dan ook niet

uitsluitend op fysieke versmeltingen van mens en techniek, maar

in de meest brede zin op de vele manieren waarop het menselijk

bestaan verweven is geraakt met technologie – een verwevenheid

die zo ver gaat dat er niet altijd meer onderscheid kan worden ge-

maakt tussen wat er menselijk en wat er technologisch aan ons is.

Wie we zijn, hoe we onszelf definiëren, relaties onderhouden, in-

vulling geven aan ons bestaan, is niet meer los te denken van de

techniek die we gebruiken.

De cyborg, of de technologische Übermensch, maakt het nood-

zakelijk dat we niet alleen denken voorbij de mens, als het biolo-

gische wezen dat we geworden zijn sinds het ontstaan van de

aarde, maar ook voorbij het humanisme, als een specifieke mens-
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visie die de mens als autonoom wezen beschouwt en daardoor de

verwevenheid van het menselijk bestaan met technologie onvol-

doende serieus neemt. Een ‘posthumanistische’ benadering van

mens-techniekrelaties voert ons zo enerzijds tot de grens van het

humane, en anderzijds tot de grens van het humanisme. Vaak

wordt de term ‘posthumanistisch’ gebruikt om een benadering

van de mens voorbij het humanisme aan te duiden, en heeft de

term ‘transhumanistisch’ betrekking op de daadwerkelijke fysieke

gang voorbij de mens.

De schepping van de cyborg.

Zo brengen nieuwe technologieën steeds duidelijker ‘de grens van

de mens’ in beeld, en wel op twee manieren. Allereerst in feitelijke

zin: in hoeverre voeren deze ontwikkelingen ons voorbij de mens?
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