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Scenario’s voor de toekomst van de aarde van homo sa-
piens plegen donker gekleurd te zijn. Ze zijn er volop; en 
we zijn ze zat. We kunnen berustend of zwaar teleurgesteld 
of zelfs woedend vast stellen dat mensen niet uit vrije wil 
bereid zijn alles op te brengen wat er voor duurzaam beheer 
van de aarde en het heelal nodig is. Het is ook complexer 
dan we aan kunnen. We redden het niet. En dat voelt niet 
eens als excuus aan.
We hebben nog nare herinneringen aan de discussie over de 
atoomwapens. We hadden en hebben er meer dan genoeg 
in huis om er de aarde idem zoveel maal mee te verwoes-
ten inclusief de mensheid. Dat de mens de atoomdood niet 
gestorven is, zou bijna als een ‘godsbewijs na de dood van 
God’ gezien kunnen worden. Maar eerder getuigt het bijna 
volledig stil vallen van de beweging tegen atoombewape-
ning natuurlijk tegen ons, groten en kleinen. De groepen en 
bewegingen die met grote zorg en liefde het Goede Leven 
nastreven voor de hele mensheid slinken. De bereidheid 
daar energie in te steken verdwijnt. 
Dat belooft niet veel goeds voor een minstens zo ingrij-
pende discussie die de mensheid te wachten staat.

Aan de orde is de mogelijkheid om de mensheid te vervan-
gen door een andere soort mensachtigen. Mensachtigen 
waarin met kunstmatige intelligentie en gentechnologie 
spectaculaire verbeteringen aangebracht zijn, zodat ze 
homo sapiens op (definitieve ?) achterstand zullen zetten.

De kerk zou bij deze stand van zaken haar aloude theolo-
gie over een nieuwe wereld en een nieuwe hemel en een 
nieuwe mensheid weer af kunnen stoffen. Ze zou misschien 
in de verleiding kunnen komen te roepen: “Zie aan, daar 
hebben we altijd zo graag van gezongen en nou is het zo 
ver!”. En andere religies kennen ook wel zo’n geloof dat 
het alsmaar beter zou worden, met de mens; dat we op weg 
zijn naar een (ver) vrederijk waar volmaaktheid en vrede 
heersen. Koninkrijk Gods noemde de westerse kerkelijke 
wereld dat. Daar hebben niet zo veel mensen de mond meer 
van vol. Het is wel heel erg blijven steken in liturgie en 
beeldspraak. 
Wetenschap en techniek wekken de verwachting dat we het 
stadium van liturgie en beeldspraak, van literatuur en Sci-
ence Fiction voorbij gaan; omdat er heel concrete technie-
ken op de markt komen om mensen te verbeteren. Het zou 
misschien wel tot een andere mensensoort kunnen leiden. 
Een soort die wel in staat en bereid is om de aarde duur-
zaam te beheren. En waarom zou die nieuwe soort niet een 
logisch vervolg zijn van de evolutie die het leven tot nu toe 

toch al had doorgemaakt?! Je zou dan van een zekere (secu-
liere) vorm van een vrederijk op aarde kunnen spreken. Of 
voorspelt dit juist veel meer on-heil?
Is de kerk klaar om die discussie aan te gaan? En wie zullen 
haar bondgenoten zijn?

Dat is het thema van dit boekschrift.
Het boekje is geen academisch hoogstandje. Het wil een ap-
pèl zijn om met zeer veel energie aan de slag te gaan met 
een nieuw wereldbestel. Een wereldbestel dat berekend is 
op het Goede Leven.
Daarom is het een optimistisch werkje geworden. Maar er 
staat wel veel op het spel. Dus het is urgent. Massa’s mensen 
zijn er totaal niet mee bezig, terwijl de ontwikkelingen wel 

doorgaan. Deze massa’s zijn een potentieel gevaar omdat de 
techniek dan ongecontroleerd door kan gaan. 

Dit boekschrift is een bewerking van de dissertatie van Dr. 
Jan Anne Bos,: Roeien voor het leven... de kerk en een nieu-
we hominide, waarop hij in Oktober 2009 promoveerde aan 
de VU te Amsterdam. Het verscheen bij Uitgeverij Narratio 
Gorinchem. ISBN 978 90 5263 930 7

Hoofdstuk 1 

Inleiding
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De mens ligt niet vast. Hij kan alleen maar bestaan op de 
wijze van veranderen. Hij bestaat uit cellen die van stof-
wisseling leven. Er is altijd van alles in wording bij hem. 
Ondanks die eindeloze wijzigingen ervaart de mens toch 
een zekere identiteit en continuïteit. Filosofisch en antropo-
logisch is dat nog een enorm probleem, maar dat wordt hier 
niet verder besproken. De mens is bezig aan geschiedenis; 
hij groeit met alles wat om hem heen bezig is te verande-
ren. Daar is geen moreel oordeel mee bedoeld, met veran-
deren. Het is een feitelijke bodemstructuur van (menselijk) 
bestaan, die hij gemeen heeft met alle vormen van leven in 
de schepping.
De mens is een verander mens naar twee kanten. 

Verandering ondergaan 
Hij ondergaat constant invloeden van zijn omgeving, waar 
hij op moet reageren. Hij moet aanpassen: aan het weer, 
aan tijden van honger en (dreiging van) oorlog en ziekte. 
Hij ondergaat de veroudering van zijn cellen. Hij wordt zelf 
ouder, hij kan niet niet ouder worden. Hij ondergaat gevoe-
lens en ervaringen, beelden en dromen, heeft te lijden van 
gebeurtenissen en rampen van de geschiedenis. Men kan 
ook zeggen dat dat zijn geschiedenis is. Hij groeit in rijk-
dom en vreugde en kennis en cultuur. Hij moet zelf maar 
beoordelen hoe hij die groei waardeert. Want er is ook een 
verandering in de richting van geweld, onvrede en onfat-
soen. Maar niet-veranderen kan niet. Maar de mens heeft 
geen vastgelegde manier van reageren, zoals bij dieren. 

Verandering aanbrengen
De mens kan ook terugkoppelen; hij kan boven zich zelf uit 
grijpen. Dat is de andere kant van veranderen; de actieve. 
De mens is ook een veranderaar. Bij brengt veranderingen 
aan. In zijn omgeving: hij gebruikt ze, hij legt fraaie kunst-
werken aan. Hij treft niet alleen een landschap aan, maar 
geeft het ook vorm, door zijn acties; als hij er door is ge-
trokken, is het niet meer hetzelfde. Hij ontwikkelt gebieden 
door ze droog te leggen of te ontginnen. Hij verwoest en 
veroorzaakt woestijnen. Maar hij ontdekt ook medicijnen 
om de loop van (dodelijke) ziektes te veranderen. Hij hoeft 
niet alleen te reageren op prikkels, hij kan ook ‘terugprik-
kelen’. Hij kan zorgen dat bepaalde invloeden van het weer 
hem niet deren; hij is niet weerloos tegen de bliksem. Tij-
dens de Olympische Spelen in China 2008 werden wolken 
gedwongen uit te regenen voor ze de openingsceremonie 
konden verstoren. De mens kan de vruchtbaarheid van ge-
wassen beïnvloeden met middelen, die de natuur zelf niet 

had. Hij kan granen en vruchten en groenten en veredelen. 
Hij kan dieren ‘veranderen’ van wilde in tamme. Hij kan ze 
koesteren, hij kan ze uitroeien.
Daardoor wordt hij minder afhankelijk van zijn milieu. Hij 
hoeft niet slechts op momentane prikkels te reageren, hij 
kan ook in het voren denken en acties uitdenken die hij later 
kan uitvoeren. Hij kan ook niet-reageren. Dat is niet het-
zelfde als niets doen. En ook dan gaat het veranderen door, 
maar dan in de richting van andere invloeden.

De impact van het ingrijpen van de mens is in de loop van 
de geschiedenis verschillend geweest voor verschillende 
culturen. Het prille begin van vlak na het uiteengaan van 
homo sapiens en andere primaten heeft nog veel geheimen. 
Zeker wat betreft zijn ontwikkeling als een denkend en voe-
lend dier; zijn empathie en morele opstelling. Hoe dat alles 
door verandering, evolutie is ontwikkeld moet nog veel be-
ter bestudeerd worden.

Mens: complicerende factor
De verstoring van bestaande evenwichten in de natuur zal 
aanvankelijk minimaal geweest zijn; omdat er weinig men-
sen waren, en omdat de ingrepen maar heel oppervlakkig 
waren. Dat hing natuurlijk samen met de manier waarop 
de mensen zich verhielden tot de hun omringende natuur. 
Maar met name de mondigheid van de westerse mens groei-
de reusachtig, zodat hij nu in staat is hele voedselketens 
te verstoren, waardoor dier- en plantensoorten uitsterven 
en voorraden uitgeput raken. Maar hij is ook in staat om 
wezens (chimaeren) te maken, waar de natuur zelf nog he-
lemaal niet aan toe was. Die toegenomen beïnvloeding van 
het milieu door de mens kreeg een twijfelachtig hoogtepunt 
toen in 1997 twee enorme vuilnisbelten van plasticafval in 
de oceanen werden ontdekt. Met een oppervlakte groter dan 
van de Verenigde Staten. Doordat het plastic in heel kleine 
deeltjes afbreekt, kunnen vogels en vissen het aanzien voor 
voedsel en komt het de voedselketen ook van de mens bin-
nen. Zomer 2010 wordt Moskou vrijwel onleefbaar onder 
rook en smog vanwege honderden bos- en veenbranden; 
ondertussen zijn er verwoestende modderstromen in Paki-
stan, India, Midden-Europa en China. Dit alles terwijl de 
waarschuwingen over een aarde die niet meer over haar 
natuurlijk herstelvermogen kan beschikken, niet van de 
lucht zijn. De grote regisseur die de mens zou moeten zijn, 
is blijkbaar ook een complicerende factor, een belasting. 
Dat roept hoe dan ook de vraag op, of hij nog wel op zo’n 
belangrijke post te handhaven is. Hij wordt te gevaarlijk. 

Hoofdstuk 2

De mensheid is fundamenteel een 
verander-mensheid
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Is het niet tijd voor een wel heel drastische verandering, 
namelijk de vervanging van homo sapiens?

Mens na de dood van God
Er hoort dus een dubbele verander structuur bij de mens, 
wiens wezen niet vast ligt. Deze visie is heel duidelijk een 
van ‘na de dood van God’. Dat wil zeggen, dat de mens 
niet meer gedefinieerd wordt vanuit God. Als er geen god 
is, is er ook geen plan waarin de mens moet passen; dan 
zijn aan hem ook geen eisen te stellen; hij hoeft geen ver-
antwoording af te leggen, er is niemand meer aan wie hij 
dat kan doen. Hij is geheel voor eigen rekening bezig. De 
oerkrachten die hij vreesde of die hij toeschreef aan een 
godheid moet hij nu bij zichzelf zoeken. Hij is de enige 
die ‘erover gaat’. Hij is in feite een oer-kracht geworden. 
Het is nog maar de vraag of hij zich daarbij erg verwant 
gaat voelen aan de overige schepselen, of dat hij zich juist 
heel erg apart gaat opstellen. De verleiding om heel erg zijn 
eigen gang te gaan zit er dik in, zo blijkt wel uit de gegeven 
voorbeelden.

De mens ligt dus niet vast. Zijn wezen is, dat hij er geen 
heeft. Het is een duidelijke breuk met het vroegere denken, 
waarin men het wezen van de mens op filosofische wijze 
meende te kunnen vast leggen. Vaak kwam daar een meta-
fysische benadering bij kijken. Dat was bijvoorbeeld het 
geval in het Christendom. (vgl Prediker 6: 10 “Wie en wat 
de mens is, werd al lang geleden vastgesteld: zijn naam is 
Mens...” (lijkt me een dubbele bodem te hebben)) 
De moderne visie van de mens als verander-wezen heeft 
alles te maken met de gedachten die Charles Darwin en 
Sigmund Freud in omloop hebben gebracht aangaande 
Evolutie van heel het leven en met name van het mense-
lijk bestaan. Die gedachten hebben in de loop der jaren zelf 
weer tot grote discussies geleid. Met een hoofdrol voor 
Friedrich Nietzsche. Veel wetenschappelijke arbeid die ge-
volgd is, is in feite antwoord op de vraag “Hoe nu verder, 
nu we er alleen voor staan, als mens”. Als God er niet is dan 
kan de wereld ook wel erg onveilig aanvoelen; daar kun je 
wel gek van worden. Veel wetenschap bouwt hierop voort, 
maar het is verboden om vanuit die ondraaglijke angst te 
concluderen, dat God er dus toch wel moet zijn! 
Maar het Christendom is daarmee wel uitgedaagd, natuur-
lijk. Dit is heel centraal. Dit wordt heel kort neergezet, maar 
eigenlijk is deze confrontatie tussen geloof en wetenschap 
altijd gaande geweest. Na een tijdje dat het erop leek dat 
men elkaar keurig uit de weg ging, omdat de wetenschap 
een geheel ander werkterrein zou hebben dan geloven, kon 
het wel eens zijn dat de discussie een veel minder vrijblij-
vende allure gaat krijgen. Dat wordt vooral ervaren in de 
krachtdadige verbinding tussen wetenschap en techniek. Er 
wordt niet maar gepraat over veranderingen, er staan de-
finitieve verschuivingen aan te komen, waar het voortbe-
staan van de mensheid als zodanig mee gemoeid is.
Voor andere religies dan het Christendom geldt deze stand 

van zaken evenzeer. Het ligt dus voor de hand dat uiteinde-
lijk alle religies deze confrontatie met de problematiek van 
de mondige mens aangaan. Men kan denken aan De Raad 
voor een Parlement van Religies van de Wereld, die in 1893 
werd gesticht. Ik noem ook het project Weltethos (van Hans 
Küng) http://www.weltethos.de/data-ge/c-10-stiftung/13-
deklaration.php. 

Een aantal veranderingen
Poging om wat concreter aan te geven welke veranderingen 
aangebracht kunnen gaan worden, en die al met al de grens 
van homo sapiens op zullen zoeken, of daaroverheen zullen 
brengen.

Medicijnen of drugs kunnen onze waarneming sterk verbe-
teren. Maar niet alleen de scherpte van onze waarneming 
of de concentratie op leerstof. Dan krijg je dus mensen die 
vele malen slimmer zijn dan de anderen. Ook onze gevoe-
lens, onze driften zijn steeds beter te reguleren met techni-
sche middelen.
Aan ons lichaam kunnen we allerlei hulpmiddelen aanbren-
gen. Bijvoorbeeld een zgn exo-skelet, dat ons in staat stelt 
veel meer kracht te ontwikkelen. Maar er loopt al iemand 
met een derde arm rond. 
In ons lichaam of kleding of in onze huizen vallen elk mo-
ment alle mogelijke gegevens over onze gezondheid te 
‘monitoren’. Alles in en aan ons lichaam zal veel beter en 
steeds vroeger te diagnosticeren zijn. 
Onze hersenen kunnen aangesloten worden op kunstmatige 
intelligentie. Mateloze hoeveelheden kennis die nu nog 
moeizaam in boeken en op computers opgezocht moeten 
worden, zal in hoge mate direct beschikbaar komen.
In onze genetische code zijn veranderingen aan te brengen 
bv. tegen erfelijke ziektes. Maar in het verlengde daarvan 
kan men niet-mensen eigenschappen inbouwen. Betere 
huid; andere kleur. Of bijvoorbeeld de sexuele voortplan-
ting overbodig maken, omdat het voortbestaan van de 
mensheid wel in het laboratorium te garanderen is. Hier 
liggen enorme kansen voor een eugenetica die niets(?) 
meer hoeft te hebben van de monsterachtigheden van de 
Hitlertijd. Maar omdat die kennis vooral centraal beschik-
baar moet zijn, kunnen bv verzekeringsmaatschappijen er 
enorme invloed mee uitoefenen: die gaan eisen stellen bij 
erfelijke beschadigingen; die gaan sturen in de richting van 
‘verbeteringen’ die voortaan ‘normaal’ zullen zijn. Veran-
deringen, die makkelijk kunnen leiden tot vele tientallen 
jaren ouder kunnen worden in prima conditie. 
Voeding zodanig veranderen, dat het als ontlasting niet 
meer stinkt. Scheelt enorm in de geurhinder in verpleeg-
huizen. Zal enorme invloed hebben op hygiëne protocollen. 
Robots die gehandicatpe mensen voeren, wassen, tillen. 

Robots zullen in onvoorstelbare mate worden toegerust met 
menselijke eigenschappen op het vlak van gevoel en kunst, 
liefde en respect. In Japan opent een robot iedere morgen 
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het hek van een begraafplaats, terwijl hij de nodige gebe-
den opzegt. Robots zullen wel verantwoordelijkheid moe-
ten kunnen gaan dragen. Want bijvoorbeeld de computer 
die alles moet berekenen voor bv een atoomaanval valt niet 
meer na te rekenen door mensen. En er zijn meer van die 
geautomatiseerde systemen, waarbij de mens geheel moet 
‘vertrouwen’ op het apparaat dat hij maakte. 
Dat verandert de verhouding mens – ding heel sterk. De 
mens maakt dingen waar hij zelf alleen maar meer afhan-
kelijk kan zijn.

Via implantaten die zo klein te maken zullen zijn, dat ze 
nauwelijks zichtbaar zijn (nano-technologie) zullen men-
sen ‘bestuurbaar’ worden van buitenaf. 

Om de lijst niet langer te maken nu afgesloten met de over-
weging: als er zulke indringende zaken binnen handbereik 
komen of al zijn, wie gaat er dan over? 
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Christenen hebben de visie opgebouwd dat de mens ‘naar 
Gods Beeld’ geschapen is en definieerden de mens dan ook 
als ‘Beeld van God’. Door de eeuwen is de indruk ontstaan 
dat dat een scherpe definitie was. Maar het is geen definitie 
in een of andere tak van (harde) wetenschap, bijvoorbeeld 
een antropologische definitie, het is een belijdenis. Het is 
een beeld-sprakige term die bol staat van de verwondering 
en dankbaarheid voor het er mogen zijn, en voor er niet niet 
te zijn. (Genesis 1:26. Genesis 5:1.) Het is altijd een poging 
geweest om de mens te normeren voor zijn doen en laten op 
deze wereld. Er is erg veel ethiek aan opgehangen. Centraal 
is daarbij geweest dat ‘een beeld van God’ zich af heeft te 
stemmen op God wiens Beeld hij zou behoren te vertonen. 
Hoe (weinig) concreet dat dan gemaakt kon worden is een 
andere zaak. Maar je leeft niet op de schobberdebonk.

Nu is dat moeilijk concreet te maken. Vaak hoort men dat 
element van relatie met de Ander, God, niet meer in dat con-
cept ‘Beeld van God’. Het is natuurlijk wel zo eerlijk om 
toe te geven, dat wij mensen God niet kunnen definiëren. 
Wij kunnen daarom die relatie ook niet uitputtend defini-
eren. Wij leggen immers de hand niet op Hem. Daar heeft 
de zogenaamde ‘negatieve theologie’ wel een punt. In feite 
kunnen we alleen maar zwijgen over God. (En dat hebben 
we niet altijd even deskundig en blijmoedig gedaan. We la-
ten hier rusten dat de theologie in de uitwerking van dat 
‘beeld’ heel wat filosofische elementen verwerkt heeft die 
van buiten de Bijbel kwamen.) 

Ik bespreek hier niet dat een modern filosoof als Günther 
Anders op wil komen voor moreel handelen ten opzichte 
van de mens, maar hij vindt daarvoor geen God nodig. Hij 
kan zijn morele keus voor de mens nergens uit afleiden. En 
toch. Ik meld het hier wel, omdat er een heel belangrijke 
discussie bij hoort, die onze techno-wereld erg nodig heeft.

God niet op maximale afstand van de
materie
In de Christelijke manier om tegen de mens en zijn wereld 
en zijn God aan te kijken speelt nog een ander element. 
Daarmee onderscheidt het Christendom zich van de Griekse 
wijze van denken. Bij de Grieken leefde de gedachte dat 
God zo verheven was dat Hij het zich niet kon veroorloven 
iets wat dan ook met materie te hebben. Want materie is 
stoffelijk, tijdelijk, veranderlijk, toevallig, vluchtig, noem 
het maar op; zondig als je wilt.
In de Bijbel is de gedachte juist dat God niet op die onein-
dige afstand van een schepping wilde blijven. Hij is niet 

gedwongen om tot schepping over te gaan, maar het wordt 
bezongen als een lumineus idee: “Er zij licht”. “Er zij aar-
de”, “Laat ons mensen maken”. Godlof! Je moet er maar 
opkomen!
Deze mens als diep gewenst project van God is volgens de 
Bijbel tot in de naam Adam verwant aan de aarde (adama). 
Als hij dan als Beeld van God wordt getypeerd is dat in-
clusief zijn aardse, lichamelijke bestaan. Beeld van God is 
nooit los van dat lichaam. Het is niet wat wij een ‘abstractie’ 
van het aardse bestaan zouden noemen. We zijn niet afge-
zien, geabstraheerd van ons lichaam Beeld van God. 
Als God met de schepping van de mens bedoelt zich uit te 
drukken in die mens is dat in deze lichaam-mens. Niet in 
een spook, een geest, een abstractie. De Bijbel weet niets 
van een mens die bij zijn schepping anders was dan deze 
mens, die mens-in-wording blijkt te zijn. Zoals hij is, kan 
hij nog van alles worden. Hij ligt niet vast; hij kan veran-
derd worden en veranderingen aanbrengen. De Bijbel zegt 
nergens dat God met Adam en Eva een eindproduct heeft 
gegeven. 
Dat is er wel van gemaakt. Men vond de mens zo erg ‘top 
of the list’ dat er na hem niets anders meer kan komen. De 
gedachte dat de mens de ‘kroon op de schepping’ is, werd 
wel gewekt bij het lezen van Psalm acht, maar is duidelijk 
onjuist. Dat misleidende opschrift is tenminste in de NBV 
van 2004 weggelaten. De mens krijgt wel een kroon, maar 
hij is het niet. En in feite zingt die psalm ook niet de lof van 
de mens, maar van de Schepper van die mens.
De Bijbel kent aan de ander kant ook niet de gedachte dat 
de mens niet het eerste mensenproduct van de Schepper is 
geweest. De vertellers weten niets van andere mensachti-
gen die er al geweest (moeten) zijn eer Adam op het toneel 
verscheen. Dat is gewoon hun thema niet. Voor het gemak 
van het vertellen wordt de indruk gewekt dat de eerste ge-
schapen mensen biologisch gewoon onze soort waren; op 
wat kleren na misschien.

Beeld van God: relatie
Ondertussen betekent die uitdrukking ‘mens als Beeld van 
God’ dat de mens niet God is, maar Beeld van.... Hij moet 
leven met en van dat verschil. Daar hoeft hij niet bovenuit 
te groeien. Hij is als Beeld van God gezegend: hij kan zijn 
waar hij voor is. Als Beeld moet hij de indruk achter laten 
die God zelf achter gelaten zou hebben, als hij zijn plaats als 
Hoofdbewoner van het huis, de schepping, niet had afge-
staan aan de mens; zijn stadhouder, plaatsvervanger. Door 
middel van zijn Beeld kan God heersen over zijn schepping. 
Heersen in de diepste betekenis van bedienen. Heersen in 

Hoofdstuk 3 

Beeld van God
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de zin van je uitleven op de rest van de schepping is er niet 
bij. Dat kun je ook horen in zo’n trekje van het scheppings-
verhaal dat meldt dat de Here God de schepping gezegend 
heeft en goed bevonden. Dat heeft de mens te bevorderen, 
en niet te versjteren. 
De mens heeft echter wel geprobeerd onder dat gerelateerd 
zijn uit te komen. En door heel de Bijbel klinkt ook de erva-
ring dat de mens kan lijden aan dat veranderbare, dat veran-
derlijke bestaan. Hij heeft niet altijd begrepen dat de zegen 
van God over dit als verander-bestaan geschapen leven ook 
betekent dat veranderen o.k. is. Dat is mede de achtergrond 
van zijn poging om meer dan ‘beeld van’ te zijn. Lees en 
huiver: Genesis 3.
Het concept ‘Beeld van God’ is, zoals gezegd niet exact in 
te vullen in de trant van een (wetenschappelijke) definitie. 
Het is eigenlijk geen concept ook. Maar een belijdenis, die 
voor een gelovige als richting gevend voor zijn handel en 
wandel ervaren wordt. Dus het is verre van vrijblijvend.

Sterfelijkheid
Een voorlaatste notitie die in dit verband te maken is, be-
treft de sterfelijkheid van de mens. We kunnen niet waar 
maken dat dat ‘Beeld van God’ bij de start onsterfelijk 
geweest moet zijn. Er wordt wel gegoocheld met ontzet-
tende hoge leeftijden, maar de praktijk is doorgaans heel 

bescheiden. Aan de manier waarop ons leven van stofwis-
seling bestaat is niet af te lezen dat het vroeger wel onein-
dig mee kon. Onsterfelijkheid en eeuwig leven zijn, goed 
beschouwd menselijke constructies. Er zijn geen culturen 
bekend, waar die dromen niet gevonden worden in een of 
andere vorm. 
Overigens zijn de Bijbelschrijvers nergens bezig met de 
idee dat er vormen van onsterfelijkheid of eeuwig leven 
door de mens ontwikkeld kunnen worden. Dat is geheel 
buiten hun denkraam. Maar de kerk kan er inmiddels niet 
meer omheen nu de facto de moderne technologie wel op 
het punt staat iets dergelijks te realiseren. Tegen de achter-
grond van deze moderne discussie herlezen we deze Bij-
belse gegevens.

God ligt ook niet vast 
De laatste opmerking die gemaakt moet worden bij deze 
bespreking van ‘mens Beeld van God’ is, dat op deze belij-
denis alleen maar kan kloppen dat God ook niet vast ligt. 
God is zeker niet in een menselijke definitie vast te leggen. 
Het spreken over de onveranderlijkheid van God zal op zijn 
minst verduidelijkt moeten worden en het lijkt me beter te 
spreken in termen van betrouwbaarheid. Dan kunnen we 
meteen de indruk vermijden dat we het over een weten-
schappelijke definitie hebben.
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We hebben gezien, dat de mens als zodanig (in van alles en 
nog wat) kan veranderen. Natuurlijk zijn daar risico’s aan 
verbonden. Niet alles verandert slechts in de goede rich-
ting. En wat is goed? Er ligt geen goede richting vast. Er is 
geen einddoel, waaraan je kunt afmeten of de stappen die 
je neemt helpen om dat doel te bereiken. Maar op zich is er 
geen reden om te stellen dat het noodzakelijk alleen maar 
slechter kan worden. Als het wezen van de mens is dat hij 
geen wezen heeft, dan kan ook niet gelden dat dat wezen al-
leen maar zondig en zwart kan zijn, zoals wel erg benadrukt 
wordt in grote delen van de geschiedenis van het christelijk 
geloof. De mens die (alleen maar) tot alle kwaad geschikt 
was. De mens ligt niet vast.

Veranderen naar heelheid
In de christelijke gedachte van een mens ‘als Beeld van 
God’ zit ook genoeg ruimte om te groeien naar nieuwheid; 
te veranderen naar heelheid. Zeker is de Bijbel hoopvol ter 
zake van leed en gebrek: dat moet gelenigd worden. Onvol-
maaktheden moeten verholpen worden. Schade van zondig 
optreden van de mens zelf moet stoppen. Een (verre) toe-
komst zal een geweldige troostrijke en glorieuze zijn. Niet 
voor niets wordt bij de start van de schepping zo uitdruk-
kelijk verteld dat alles en nog wat ‘goed’ is, en gezegend 
bestaat.
In dit hoofdstuk moet verteld worden over de toekomst van 
de wereld en van de mens, en van de mens van de toekomst 
en zijn wereld.

De achtergrond van hopen op mooie toekomst is wel de er-
varing van lijden. Ook de Bijbel staat vol van de klacht over 
kwaad en onheil dat de mens treft, en wat hij grotendeels 
aan zich zelf te danken heeft. Dat ook. Waar dat kwaad pre-
cies vandaan komt blijft ten diepste een raadsel. Genesis 3 
vertelt wel van de eerste zonde, maar verklaart die in feite 
niet. Het is een misverstand met enorme gevolgen geweest, 
dat men het verhaal niet verstaan heeft in zijn verband. Dat 
verband is namelijk dat alles ‘goed’ voor leven is. Het leven 
van de mensen en de andere schepselen is op alle onderde-
len gecontroleerd en ‘goed’ bevonden. Daar kan het dus niet 
aan liggen als er iets fout gaat. Er is geen enkele reden om 
fout te gaan. Zelfs de boom van kennis van goed en kwaad 
verklaart niets. Die staat er te midden van een omgeving 

die zo weldadig is, dat het kwaad er overbodig is. Je hebt 
genoeg aan de fijne dingen en ervaringen in de schepping 
dan dat je ook zo nodig nog de ervaring van het kwaad moet 
uitproberen. Dat wordt wel beredeneerd als de ultieme vrij-
heid, maar de ultieme vrijheid is natuurlijk veel meer dat je 
afziet van de mogelijkheid om ook ervaring met het kwaad 
op te doen.
Het kwaad is wel een realiteit; geen abstractie. Maar het 
is niet onaantastbaar. Het is geen zelfstandige macht. En 
mensen gaan niet vrij uit. Al zijn ze natuurlijk ook niet ver-
antwoordelijk voor alles wat nog niet af is en wat drama-
tisch kan verlopen. Denk aan de ellende van natuurgeweld, 
dat is er ook al zonder dat de mens bepaalde evenwichten 
drastisch heeft verstoord. Het kan niet zonder de enorme 
verschillen in luchtdruk die de verpletterende orkanen doet 
ontstaan. Daar sta je als mens practisch machteloos ten aan-
zien van de oorzaken en kun je alleen maar aan de slag om 
de gevolgen op een menselijke manier op te vangen.

Mens op achterstand
De mens moet natuurlijk al gauw door hebben gehad dat 
hij op allerlei punten geen partij is voor andere schepselen. 
Hij haalt het qua snelheid bij lange na niet tegen paarden, 
antilopen. Zijn zintuigen als gezicht, gehoor zetten hem op 
grote achterstand tegenover vogels, knaagdieren. Beren en 
olifanten zijn veel sterker dan hij.
Maar ook is hij vaak niet opgewassen tegen als onzichtbaar 
ervaren machten die over zijn leven heersen: geesten, dui-
vels, engelen, goden enz. Hij weet zich vaak de mindere 
van de lotgevallen van het leven, van een noodlot of van 
de fortuin.
Dat alles bij elkaar legt de basis voor het verlangen dat het 
ooit anders zou mogen zijn. Zo droomt hij zich wezens van 
half-goddelijke statuur. Een vermenging van mens en go-
den. De machten die die wezens bezitten!!

De Bijbelvertellers kennen die wezens slechts uit de oertijd. 
Maar de verhalen daarover liggen wel angstig dicht aan te-
gen de geweldenarij waar de aarde vol van raakt. (Genesis 
6) Dat is bepaald geen goede oude tijd, waar je met alle 
macht naar terug moet verlangen. 
Er ontwikkelt zich dan in de Bijbel vooral een andere lijn 
namelijk die van de overwinning op het kwaad, de zonde 

Hoofdstuk 4

De Bijbelse visie op een verbeterde 
mensheid. Het einde van lijden en 
kwaad en onvolkomenheid 
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zelf. Dat houdt in de eerste plaats een oproep in aan de mens 
om van de zonde af te blijven. Allerlei wetten en regels 
moeten hem een heilig persoonlijk, sociaal en godsdienstig 
leven laten ontwikkelen. Het leven is niet om domweg te le-
ven, maar om heel, gaaf te zijn. Kenmerkend voor die gaaf-
heid is dat het leven in de rechte verhouding tegenover God 
en de medeschepselen staat. Want in feite is leven goed; en 
alles wat daar afbreuk aan doet moet er weer uit. Zo wordt 
het concrete leven volgens de Thora, zoals dat in het Eerste 
Testament wordt genoemd, ook een verwijzing naar de to-
tale wereld van rechte verhoudingen.

Mens in de kring
De mens moet daar een belangrijke rol in spelen. Niet in 
overmoed maar in dankbare verwondering. De teneur van 
de scheppingsverhalen gaf dat al aan. Leven is ‘gezegend’ 
leven. Maar let er eens op dat de mens bij de schepping niet 
apart een zegen krijgt. Zijn eretitel ‘beeld van God’ plaatst 
hem niet buiten de kring van de andere schepselen. Hij is 
zeker niet het schepsel dat als enige een zegen krijgt. An-
dere wezens worden in het scheppingsverhaal wel op hun 
scheppingsdag gezegend. Per categorie, zeg maar. Maar als 
de mens geschapen is, gaat dat anders. Hij krijgt geen eigen 
zegen mee. De mens wordt pas gezegend als de Here God 
op de zesde dag alles wat Hij geschapen heeft goedkeurt. 
De andere schepselen hebben dan hun eigen gezegend be-
staan al; voordat de mens er is. Dat sluit elke vorm van 
‘baasskap’ van de mens uit. 
Zo is het niet gegaan, maar zo staat het er wel!
Psalm 8 is veel zeggend in dit verband. Daar is vooral de 
opbouw van het lied van betekenis. Het gedicht zet in en 
sluit af met de lofprijzing op de heerlijkheid van de naam 
van de Heer. Anders zou je soms denken dat de mens de 
hemel wordt in geprezen. Er worden inderdaad geweldige 
dingen van de mens gezegd. Maar denk eens aan het risico 
dat God neemt door alles aan zijn regie toe te vertrouwen. 
Hij is ‘bijna een god’; ja, maar dat kan dan ook gruwelijk 
mis gaan! Dat kan alleen maar goed blijven gaan als deze 
mens binnen het raamwerk blijft van de heerlijkheid van de 
naam van de Heer voor en achter hem. Hij moet ervoor zor-
gen dat nergens afgedaan wordt aan die heerlijkheid. Dan 
zal het geweldig goed leven op aarde zijn. 
Tegen de achtergrond van zulk groots leven klinken de 
klachten over ondergaan onrecht en de ervaren pijn van al-
ledag bijzonder schril. De hele Bijbel door. Ik laat het bij 
het noemen van het boek Job en van de Psalmen. Wat is de 
werkelijkheid nog ver verwijderd van geheeld leven, van 
shaloom. 
Wat heeft de mens, wat heeft met name ‘het volk van God’ 
elke kans gegrepen om het fout te doen. De Bijbel doet be-
paald geen moeite om de aartsvaders en andere gelovigen 
romantisch en alleen maar edel en welopgevoed neer te zet-
ten en te bewieroken. De vertellers komen er ook niet om 
heen te melden dat de politieke en sociale geschiedenis van 
Israël ook zoveel ellende veroorzaakt heeft. De mens is een 

kapot maker pur sang. Alle profeten klagen het volk aan om 
handel en wandel te beteren.
Hierbij mag toch de opmerking niet ontbreken dat het be-
nadrukken van de zondigheid, de slechtheid van de mens, 
zijn onbekwaamheid tot enig goed een middel is geweest 
in de handen van de kerkelijke hiërarchie om haar positie 
te schragen. Het is wellicht goed om voor dit thema aan te 
bevelen dat het ‘verhaal van de Groot-inquisiteur’ jaarlijks 
gelezen wordt. Te vinden in Dostojewski’s ‘De gebroeders 
Karamazov’. 

Boos en vluchtig toch naar leven dat 
weer klopt
En als het thema al niet de boosheid van de mens is, is het 
wel de onbestendigheid van het leven waar de mensen aan 
lijden. Ze zijn zo vluchtig; het leven is zo kort; zo zinloos 
uitlopend op de dood. Verwezen zij hier naar het Boek Pre-
diker. Maar ook de tegenhanger, het Boek Spreuken. Dat 
staat in de Bijbel als het boek van het geslaagde leven; het 
leven dat goed gaat; dat succes oplevert. Zoals het behoort 
te zijn, zou je kunnen zeggen. Als Prediker nou ook eens zo 
zou kunnen verlangen naar de toekomst: naar het leven dat 
weer klopt!.
Naast zwaarmoedige thema’s komt daarom in de Bijbel de 
lijn van uitzien en hoop in ontwikkeling voor. Met name 
in de Babylonische Ballingschap van de zesde eeuw voor 
Christus ontstaat een traditie van ommekeer: het leven 
wordt weer goed. Daar is enerzijds een lijn van bekering 
van eigen schuld en herstel op korte termijn van het Joodse 
volksleven in eigen land. Maar dat raakt vermengd met ver-
wachtingen naar veel verdere toekomst. En in die toekomst 
gaat het dan ook veel definitiever goed worden. Dan wordt 
een totaal gezuiverd leven van de schepping verwacht. Dan 
gaan de kleine en grote tegenstanders van God voor goed 
verwijderd worden. Daarvoor wordt dan de term Konink-
rijk van God; Koninkrijk der hemelen de geijkte term. En 
deze visie krijgt als centrale gestalte de figuur van de Mes-
sias mee. Een koning van Shaloom, een allesomvattend be-
grip. De passages die daarover gaan, staan wel erg vol van 
dood en gericht en ondergang van de boosaards. Aan deze 
passages heeft men vastgehouden om de hoop niet op te 
geven in tijden van uiterste ellende. Het vrederijk komt wel; 
daardoorheen, ja wel.

De hoofdlijn van de Koninkrijk is: de Grote Verandering. 
De ultieme verbeterde situatie voor het geheel van de 
schepping. Langzamerhand ontwikkelt zich in dat verband 
het zicht op Opstanding. De Bijbel heeft in het Eerste Tes-
tament maar heel weinig aandacht voor leven na de dood. 
Aandacht voor sterven, als een natuurlijk proces is er nau-
welijks. De aandacht voor en het verzet tegen de dood is 
moreel; er is een onverteerbare kant aan. De pijn. Er kleeft 
eigen schuld aan ook; maar zeker ook noodlot en vaak on-
verdiend lijden. Dat staat vooral in de aandacht. En de Bij-
bel ontwikkelt dan de lijn waarop voor de toekomst gehoopt 
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wordt op het wegwerken van die kant van het lijden aan de 
dood. God werkt er aan; jij werkt er aan. Zo komt het spre-
ken over een Nieuw Leven op gang.
Het Tweede Testament gaat daar uitbundig op door en hangt 
‘het nieuwe leven’ op aan de Opstanding van Jezus van Na-
zareth. Het slotakkoord van de Bijbel geldt een nieuwe he-
mel en een nieuwe aarde met als centraal punt het Nieuwe 
Jeruzalem. 

Die dubieuze kerk
De kerk is op twee manieren bezig geweest met de thema-
tiek van aards leven en vernieuwd aards leven. 
Ten eerste is de kerk de werkelijkheid positief en hoopvol 
te lijf gegaan. Ze ging aan een ‘nieuwe aarde’ werken in 
allerlei opzicht. Wetenschap en techniek zijn in dat proces 
nadrukkelijk positief betrokken als goede instrumenten. Het 
Christendom heeft met haar visie op de schepping een basis 
gelegd voor de exacte wetenschap, en zelfs voor de ont-
voogding van de wetenschap onder het juk van de dogma’s 
van de kerk uit. De schepping heeft niets magisch; ze is van 
God; valt te onderzoeken en te bewerken.
 De kerk ziet wel dat wetenschap en techniek instrumen-
ten van hybris kunnen zijn. Maar die zijn in eerste instan-
tie instrumenten om de in gang gezette schepping verder te 
ontwikkelen. Ze zijn op zich geen tegenkracht, niet uit den 
boze. Je hebt deze eigenschappen van hoofd en hand nodig 
om de aarde te ontwikkelen in de zin van wat het ‘Beeld van 
God’ hoort te doen.
Daar staan twee minder positieve elementen van kerkelijk 
gedrag tegenover. 
De kerk is door de beeldtaal waarin over Koninkrijk Gods 
gesproken wordt verleid tot vergeestelijking. Ze ontwikkel-
de een spiritualiteit die ver voorbij de aardse werkelijkheid 
van miljarden mensen kwam te liggen. Daar zit veel invloed 
van de Griekse filosofie achter waardoor de volop aardse 
Joodse wortels de christelijke visie minder konden ken-
merken. Dan wordt het Koninkrijk zo zeer geabstraheerd 
dat het in een totaal onaardse hemel gesitueerd wordt. Een 
aangelegenheid voor de zielen. Vanwege je ziel zou je maar 
het beste die aardse werkelijkheid van je af moeten zien te 
schudden. Dan wordt dat puur vergeestelijkte hemelse ko-
ninkrijk een alibi om de aardse werkelijkheid te minachten; 
zeg maar te verraden. Dat verraad heeft dan weer op zijn 
beurt verleid tot het radeloze experiment van het commu-
nisme, dat een geheel seculier ontwerp ontwikkelde voor 
een wereld van vrede met als subject de verworpenen der 
aarde. Maar dat hier tussen haakjes.
En het andere element is dat de kerk een machtsfactor is ge-
worden. Ze heeft wetenschap en techniek en kunst en poli-
tiek willen dirigeren. Dat heeft tot de forse botsingen geleid 
met mensen als Galilei. Maar de kerk heeft er zich ook een 
brevet van onvermogen door verworven. Ze staat in feite 
buiten spel nu techniek en wetenschap zich vrijgevochten 
hebben van alle kerkelijke dominantie. 

Wetenschap en techniek als ongestuurd 
projectiel
Die hebben nu hun eigen macht. Maar daarmee kwam niet 
de garantie dat ze zich alleen maar ten goede van de schep-
ping hebben ontwikkeld. Het toenemen van wetenschap en 
techniek blijkt ook verwoestend te kunnen werken. Het kan 
alle kanten op, alleen niet de kant van ‘het doet er niet toe’.
Je kunt eigenlijk wel zeggen dat de wetenschap de rol van 
de kerkelijke dominantie heeft overgenomen. Ze is zo ont-
zettend dominant aanwezig. Ze beheerst elk terrein van het 
leven. Haar pretenties van progressie en een of andere vorm 
van welvaartstaat zijn minstens zo aanmatigend. Vooruit-
gang is geen meevaller maar een religie geworden. En de 
offers die wetenschap en techniek vragen liegen er ook niet 
om. Alles wat niet in haar schema van wetenschappelijke 
aan pak past wordt buiten de werkelijkheid geplaatst. 
Hierachter zit dan ook nog eens de macht van de aandeel-
houders van economische machten. Daarin begrepen de 
macht van wat vroeger vaak ter sprake kwam als het mili-
tair-industrieel complex. De term wordt misschien minder 
gebruikt, maar het bestaat natuurlijk onverminderd voort. 
Te denken is aan de grote multi-nationale ondernemingen 
die het hele democratische systeem grondig ontwrichten. 
Maar zich zelf wel aanprijzen als de kip met de gouden ei-
eren.
Kortheidshalve zij hier nog verwezen naar het werk van 
Günther Anders, maar ook naar dat van Prof. Arie van den 
Beukel.
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De Bijbel spreekt heel vanzelfsprekend over de mens en 
zijn leidende rol in het geheel van de schepping. De term, 
belijdenis, eretitel: ‘Beeld van God’ lijkt die notie van lei-
ding geven ook wel een beetje te hebben.
Maar we hebben al besproken dat in het concept van ‘Beeld 
van God’ niet vast gelegd is hoever er veranderd kan wor-
den. En nergens ligt ook vast hoe ver de mens kan gaan met 
dat veranderen. 
Er is ook niet een strikte afbakening tussen wat God alleen 
kan en wat de mens kan. Hij moet in feite ook zelf uit-
vinden wat mag. Zelfs ligt nergens vast dat de natuurlijke 
orde de maat van goed en kwaad bepaalt. Daarom kun je 
ook niet stellen wat kan = wat mag. Het is dus niet zo dat 
de ‘oorspronkelijke’ natuur het pure, goede ideaal is en dat 
alle menselijk ingrijpen daar als kunstmatig met de nega-
tieve bijbetekenis tegenover staat. Natuur is altijd natuur 
waar mensen op inspelen. Die tegenstelling daar kunnen 
we steeds minder mee.
Met dat zelf uitvinden van wat mag is dan ook veel mis 
gegaan. Zelfs wie meent dat God dat allemaal vastgelegd 
heeft moet erkennen dat de mens (met steeds meer gemak, 
mag je wel zeggen) elk goddelijk gebod ook aan zijn laars 
kan lappen.

Ontwikkeling van de ratio
De mens heeft steeds meer greep gekregen niet alleen op 
zijn omgeving maar ook op zijn innerlijke processen te. 
Aanvankelijk – en daar getuigt het meeste in de Bijbel ook 
nog van – is hij nog maar erg kleintjes. Hij kan niet veel uit-
richten tegen de enorme krachten die er in de natuur spelen. 
(Psalm 29; laatste hoofdstukken van het boek Job) En ook 
tegenover allerlei machten in en aan de hemel legt hij het 
af. Hij denkt nog niet in termen van causale verbanden; hij 
voelt zich nog te zeer deel van het geheel, waardoor hij aan 
een moderne wetenschappelijke houding niet toekomt. Er 
is te veel wonder; er zijn nog te veel raadsels. Hij is te klein. 
Aanvankelijk reageert de mens op ongrijpbare zaken voor-
al met religie, bij tijd en wijle met magie. Offers, bezwerin-
gen, gebeden, ritueel zijn de aangewezen middelen om er 
toch vat op te krijgen, c.q. de hogere machten aan je kant 
te krijgen. Dat brengt met zich mee dat de grens tussen de 
wereld van de mens en die van goden, andere machten als 
zeer diffuus wordt ervaren. Duivels en engelen horen min 
of meer bij het dagelijks leven.
De mens ontwikkelt min of meer daarnaast andere hulp-
middelen. Om zich te kleden bijvoorbeeld, maar ook werk-

tuigen als het wiel. Hij leert metalen te bewerken, voedsel 
rond een vaste woonplaats te verbouwen en te bewaren. 
Hij gaat gebruik maken van dieren en allerlei grondstoffen 
voor voedsel, veiligheid en overleven. Ik volg de ontwikke-
ling hier voornamelijk van de westerse mens, omdat die nu 
dominant is geworden over de hele moderne wereld.
Stukje bij beetje ontwikkelt de mens ook rationele kennis 
omtrent hoe dingen, natuurkrachten, het leven in elkaar zit-
ten. En die rationele manier van denken zal steeds meer het 
middel worden waarmee de mens alle andere schepselen te 
slim af is en zelfs aan zich kan onderwerpen in bepaalde 
opzichten. Dat is steeds meer tegenover die andere tak van 
benadering van de natuur komen te staan die we terug vin-
den in de alchemie (van vooral vroegere) en andere vormen 
van traditionele wijsheid bij de zgn natuurvolken (tot op de 
dag van heden).

Maar het besef van klein zijn, niet tegen de krachten in de 
natuur op te kunnen gaat nog zeer lang mee met de Wes-
terse mens. Tot ver in de middeleeuwen, kun je zeggen. De 
tijd van de Zwarte dood en allerlei oorlogen en misoog-
sten moet hij als erg donker hebben ervaren: dan ben je 
als mens nergens. Toch is er ook die lange traditie van de 
alchemie die al genoemd werd. Daar wordt heel fundamen-
teel nagedacht over het fundamentele bestand der dingen; 
hun samenhang en ook de veranderbaarheid van de basale 
elementen. Maar deze wetenschappelijke methode is niet 
de dominante geworden in de gebieden die onder invloed 
stonden van de christelijke cultuur.

Daar gaat men in het voetspoor van Francis Bacon (1561 
– 1521) en René Descartes (1596 – 1650). Alleen een ra-
tionele manier van denken geldt; bijgeloof en bevoogding 
vanuit kerkelijke opvattingen moeten afgelopen zijn. Deze 
wetenschap gaat een hoge vlucht nemen. Heeft een mono-
poliepositie veroverd. Vergeten wordt vaak dat deze vorm 
van wetenschap met haar eigen middelen niet kan waar ma-
ken dat er geen delen van de werkelijkheid zijn, die zich 
niet voor haar benadering zouden lenen. Steeds meer wordt 
er aan getwijfeld dat deze zogenaamde wetenschap neu-
traal zou zijn: ze heeft het leven dat ze onderzoekt beperkt 
tot wat rationeel te benaderen is: dus met meten, wegen, 
tellen. Het sterkst is dat nu waar te nemen in de compu-
termatige benadering: daar is alles weer te geven in nullen 
en enen, en wat daar (uiteindelijk) niet in weer te geven is, 
komt buiten de werkelijkheid te vallen. 

Hoofdstuk 5

De mens is in staat om de regie 
over de evolutie over te nemen 
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Monsterverbond van wetenschap en 
technologie
Steeds meer processen die het leven aansturen worden in-
zichtelijk gemaakt. Het hoeft niet per se te staan in een mo-
reel kader. “Twee maal twee is vier werkt ook als je geen 
gelovige bent. Computers doen het ook in China”.
Deze harde wetenschap heeft een soort monsterverbond 
aangegaan met technologie. Vervolgens heeft dat mon-
sterverbond alle culturen doordrongen en tot op het bot 
veranderd. Mensen leren ongelooflijk veel met moderne 
wetenschap en computers doen. Op hun beurt doen die we-
tenschap en computers, samen met het hele netwerk dat er 
voor nodig is om ze te doen draaien, nog veel meer aan en 
in en met mensen. Veel moderne producten brengen gro-
tendeels hun eigen gebruik mee. Auto’s, radio, tv, mobiele 
telefoons eisen dat we ons aan hun mogelijkheden aan pas-
sen. Door auto’s verandert ons idee van vervoer; door ICT 
(mobieltje, email, twitter) verandert ons besef van locali-
teit, van behoren bij sociale groepen. Het is een misvatting 
om te denken dat wij mensen zo zeer de baas zijn over de 
machines die we maken, dat we zelf kunnen beslissen hoe 
we ze gebruiken. De technische benadering van ziekten 
vereist dat we ons lichaam als maar meer als een ding of 
zelfs als verlengstuk van techniek gaan ervaren.
Symbool daarvoor is de moderne astronaut. Hij is de icoon 
van de mens die geheel afhankelijk is van zijn eigen tech-
nische prestatie. Hij is een onderdeel van een apparaat dat 
veel perfecter is dan hij zelf in feite. En hij staat op het punt 
daar uitgewerkt te worden. 

Ik stip hier maar vast iets aan over robotica. In de zorg en 
elders wordt enorm geïnvesteerd in het gebruik van robots. 
Dat was heel lang vloeken in de kerk, om te denken dat pa-
tiënten zich zouden laten voeren door een machine; of zelfs 
baden. Beroemd is anno 2010 een robotje-zeehondje dat 
ingezet wordt bij de activiteiten begeleiding van demente 
mensen. Het ding wordt als zo aaibaar ervaren, dat mensen 
er graag voor zorgen, het graag willen vertroetelen en daar 
een fijne tijd aan beleven. Daar kan geen verzorgster van 
vlees en bloed met haar secundaire arbeidsvoorwaarden 
en stemmingen en overwerktheid tegenop. De zorg is een 
sector die veel van het lichaam van de verzorgenden vergt; 
als tillen en dragen verlicht kan worden is dat van groot 
belang. Robots kunnen daar prima bij helpen. Dat wordt 
niet zonder meer als een degradatie van de patiënt ervaren. 
Maar wel een opwaardering van machinerie. Die zal steeds 
meer menselijke trekjes krijgen. 

De moderne wetenschap en techniek worden gedragen 
door de gedachte dat wat kan ook moet mogen. Want mo-
rele grenzen zijn niet te stellen. De westerse cultuur wordt 
ook steeds meer een cultuur van: iets wat zou kunnen mag 
niet ongedaan blijven. Dat heeft alles te maken met een 
verregaande verwevenheid van wetenschap en subsidies en 
economie. Alles moet in geld af te rekenen zijn.

Waar het in dit hoofdstuk om gaat is het volgende. In het 
concept ‘Beeld van God’ is niet vast gelegd dat de mens van 
fundamentele kennis af moet blijven. Dat is veelal nog wel 
de houding van de kerk: alleen God gaat over het natuur-
lijke leven zelf. Maar dat is dus de facto niet het geval. Niet 
in de zin van dat is voorbehouden gebleven aan God; daar 
kunnen we niet echt bij. Dat kunnen we wel degelijk. Je 
zou kunnen geloven dat het niet zou moeten mogen, maar 
dat is iets heel anders. Dat is een ouderwetse gedachte; de 
moderne liberale instelling is geworden dat je er privé van 
allerlei religieuze opvattingen op na mag houden, als die 
maar geen rol spelen als het om de openbare ruimte van we-
tenschap en techniek gaat; en van politiek niet te vergeten. 
Aldus de westerse denkwijze grofweg. Of die scheiding wel 
zo te maken is, valt te betwijfelen, overigens. En het is hier 
ook niet de plaats om te overwegen tot welke fundamentele 
dwaasheden deze denkstijl leidt. Maar als er geen God meer 
is die iets kan verbieden, hoe zal de mens dan tegen enige 
zeer ongewenste ontwikkeling leren ‘Neen’ te zeggen?

Regie over het basale leven
Ook de basis van het leven is met rationele wetenschap en 
met de daarbij behorende technische middelen te beheersen. 
Hoofdstuk 2 sloot al af met wat voorbeelden en Hoofdstuk 
7 zal dieper in aan op de maakbare mens. De mens kan de 
richting van de ontwikkeling van biologisch leven sturen, 
namaken desnoods. Aan de kenmerkende eigenschappen 
van de soort kunnen eigenschappen toegevoegd worden; of 
we kunnen ze uitschakelen. Men spreekt van design baby’s: 
wie er het geld voor heeft laat zaad en eicel screenen op 
schadelijke afwijkingen en/of hij laat aanvullingen plegen 
van verbeterde eigenschappen qua huid, kracht, kleur. Door 
het in te bouwen in het DNA van de mens is het overerfbaar, 
du moment dat het het laboratorium verlaat en niet pas na 
de eeuwen van ‘survival of the fittest’ die de biologische 
evolutie er voor nodig had om een nieuwe soort zich te doen 
afsplitsen van een vorige. Maar het houdt wel een bijzonder 
tweedeling in: ‘de haves’ en ‘have nots’. Je krijgt landen 
met een ‘gewone’ bevolking en met ‘verrijkte’ mensen. 
Achterlopers en progressieven.

Op dit terrein is nog heel veel werk te doen. (Hier en daar 
is een enorme doorbraak ook bedrog gebleken. Zoals in het 
geval van de Raëlianen, die in 2001 aankondigden een hele 
mensenbaby te zullen klonen.) We mogen ‘het boek van het 
leven dan geschreven hebben’ zoals wel ronkend over het in 
kaart brengen van het menselijk genoom wordt gesproken, 
‘maar we kunnen het nog niet echt lezen’. Welk stuk voor 
welke eigenschap verantwoordelijk is en onder invloed van 
welke andere delen eventueel is nog lang niet duidelijk. Bo-
vendien is er de technische kwestie van grote delen in het 
DNA die geclassificeerd worden als ‘junk’ en waarvan men 
de functie nog niet vast heeft kunnen stellen.
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Evolutie is niet meer wat het was
Het betekent echter al wel dat de evolutie van karakter kan 
veranderen. De evolutie is altijd voorgesteld als een blind 
proces. Alle variatie in de schepping is daaruit voortgeko-
men, zonder enig achterliggend plan en het duurde vaak 
eeuwen eer duidelijk was dat een mutatie ook een blijver-
tje was. De evolutie heeft geen enkel belang bij variatie a 
of variatie b. In uitzonderlijke gevallen is zelfs een terug 
ontwikkeling van de evolutie geconstateerd. (Daarom is de 
term ‘zelfzuchtige genen’ die zo in zwang is gekomen in 
het onderhavige debat in feite erg onjuist. Genen hebben 
geen doel waar het hen om te doen is.) Door toeval ontstaan 
varianten; en nieuwe soorten werden nieuwe soorten dom-
weg omdat ze het volhielden. Niet omdat er een plan achter 
zat. Er wordt weinig over nagedacht dat er talloze varianten 
moeten zijn geweest die het niet gehaald hebben. Maar dat 
ter zijde, en daargelaten het voortdurende debat over evo-
lutie, creationisme en Intelligent Design.
Het leven zoals het zich nu aan ons voordoet, kan nu onder 
menselijke regie komen. Dat is geen kwestie van het leuk 
vinden of niet; of van het goed vinden of niet: het is de 
stand van zaken.
Het betekent wel, dat homo sapiens in principe de moge-
lijkheden in huis heeft of krijgt om een eigen opvolger te 
introduceren; een verbeterde versie. Hij is daarmee al het 
stadium van fantasie en Science Fiction voorbij. Er wordt 
aan gewerkt in puur zakelijke projecten waar de aandeel-
houders van laboratoria enorme hoeveelheden geld in ste-
ken. Er zit niet iets mysterieus achter; het is werk; een job. 
Het toeval voorbij. Het kan een zaak van planning zijn.

De regie van de regisseurs
Als we hiermee dan een volgende stap in de evolutie voor 
eigen verantwoordelijkheid moeten nemen, kunnen we ook 
besluiten die niet te zetten. (op dat punt had de ‘gewone’ 
evolutie immers geen keuze) Maar de kwestie is, dat we 
geen wereldorgaan hebben om dat te besluiten. Wie heeft 
de regie over de regisseurs? Wat echter allerminst wil zeg-
gen dat het dan ook niet gebeurt. In de huidige kapitalisti-
sche samenleving gaat deze of gene multinational wel tot 
productie over of tot voorlopers die hun eigen negatieve of 
positieve impact mee kunnen brengen. 

Maar minstens zo urgent is het om de zegeningen die we 
van de moderne wetenschappelijke en technologische ont-
wikkeling mogen verwachten goed te gaan regelen. Het ver-
langen om ziekte en tekort in te dammen is een van de be-
langrijkste menselijke elementen die in de loop van eeuwen 
werden ontwikkeld. Maar tegelijk moet voorkomen worden 
dat er een ‘genetische kloof’ zal gaan ontstaan van mensen 
die wel en mensen die geen verbeterde eigenschappen (voor 
hun kinderen) kunnen krijgen. Waarschijnlijk zijn er weinig 
ouders bereid om als zij voor hun eigen nageslacht majeure 
verbeteringen zouden kunnen kopen, dat na te laten uit so-
lidariteit met de massa van de wereldbevolking die daar de 
middelen niet voor heeft. Die kan zich in de meeste geval-
len al niet eens echt gezond voedsel veroorloven.

Verderop komt de kwestie aan de orde, dat een en ander erin 
kan resulteren dat het ook op de markt gebracht wordt. En 
wie gaat er eigenlijk over? 
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Als men de zogenaamde waardevrije wetenschap aanhangt 
valt er nergens te ontdekken dat de moderne mens in relatie 
staat tot een goddelijke macht. Sterker nog:deze manier van 
wetenschappelijk en technisch handelen is juist ontstaan 
om los te komen van elke dictatuur van bijgelovigheid of 
kerkelijk dogma’s. En dat zou goed zijn voor de mens. Ni 
Dieu Ni maître. We herinneren ons de Russische astronaut 
die na een paar rondjes om de aarde parmantig beweerde 
dat hij ‘god dus niet was tegen gekomen’. Wetenschap is 
ondertussen wel een enorme kracht gebleken om, in be-
paalde opzichten niet te bevatten vooruitgang te boeken. 

Het is wel goed om hier al vast te noteren dat we met deze 
wetenschap en techniek dingen kunnen maken die we ons 
niet meer kunnen voorstellen. Günther Anders noemt dat 
de kloof tussen ‘Herstellen’ en ‘Vorstellen’. Hij benadrukt 
dat we ons op grond daarvan onze verantwoordelijkheid 
laten afnemen. Als voorbeeld daarvan neemt hij de piloot 
die tot taak heeft alleen maar op die knop te drukken die de 
atoombom laat vallen. Die voelt zich alleen verantwoorde-
lijk voor die taak: druk op de knop; daar wordt hij ook op 
afgerekend, en niet op de honderdduizend doden daar bene-
den. Daar heeft hij ook geen voorstelling bij, want grappen 
makend over zijn schoonmoeder vliegt hij verder. 
De behaalde successen zijn overigens niet mooi gelijkelijk 
verdeeld over de mensheid. Daarmee is het begrip ‘vooruit-
gang’ natuurlijk zwaar gedevalueerd. 

Ontworstelen aan God niet nodig
De Bijbel brengt met de visie van ‘mens als Beeld van God’ 
een relatie tussen God en mens in. Die wordt als positief 
gezien, en niet als het meest achterlijke dat een mens kan 
aankleven. Er is geen enkele reden om tegen deze God in 
opstand te komen; geen noodzaak om je aan God te ontwor-
stelen. Denk aan het gegeven dat de mens als een verander-
wezen door God ‘in omloop’ is gebracht. Veranderen is op 
zich eindeloos; grenzeloos. God rekent er op; daar hoef je 
je niet vrij voor te knokken. Het kan van alles worden en 
dan voortgezet worden door weer iets anders. De groeige-
dachte in het scheppen van de mens, moet benadrukt wor-
den. Hij ligt niet vast. Hij is dus niet beknot hoe dan ook. 
Er ligt in principe ook niet vast hoe ver zijn regie reikt. De eni-
ge grens die er in feite is is, dat mensen-regie binnen het kader 
van ‘gezegend’ bestaan blijft. Dat is geen natuurwet, maar een 
belijdenis. En dat heeft het karakter van een mee trekkende 
horizon en niet van een korset. De naam van de Heer moet er 
heerlijk bij genoemd kunnen blijven. Dat is alles. Je bent een 
dwaas als je denkt dat je daar niet mee uit de voeten kunt.

Het gaat wat ver om hier in te gaan op de gedachte dat 
scheppen een eerste begin is van Menswording van God. 
Maar eigenlijk ligt het wel zo. Scheppen heeft de bedoeling 
dat God zich kan laten zien. En dan is het niet zo dat God 
alles meteen al laat zien; het eindproduct van zijn menswor-
ding/incarnatie. Dat groeit. En iets dat groeit kan in feite 
niet stoppen zonder door uitwendige oorzaken gestopt te 
worden.

Wisseling van de wacht
Om de gedachte van zojuist weer op te pakken en voort 
te zetten: de mens ontwikkelt vaardigheden die hij gewoon 
was aan God toe te schrijven. Het weer en de gang van 
de seizoenen moest hij eeuwen lang maar over zich laten 
komen; het ‘rad van geboorte’ daar had hij geen greep op; 
tegenover ziekte en dood had hij niks of bijna niks te ver-
tellen.(Tussen twee haakjes: zo voelt het nog steeds voor 
velen op de afdeling neo-natologie, als alle kunst- en vlieg-
werk een kind toch niet aan het leven heeft kunnen helpen.) 
Regie over de toekomst was ook zo’n beperkte zaak: daar 
kon je wel iets voor regelen, maar niet wezenlijk. Het kon 
toch zo maar ‘uit de hand lopen’, zoals de uitdrukking veel-
zeggend luidt. Daarom was de gedachte vooral: je kunt je 
tegen negatieve gevolgen van de toekomst verzekeren, niet 
garanderen dat die niet zullen optreden.
Maar we staan nu op het punt een kwalitatieve omslag te 
maken. We hebben verregaand inzicht verworven in de ba-
sics van de natuur en van het leven zelf. En we leren ons 
het beheer ervan zelf aan. Als men dat over eeuwen beziet 
kan men er ook een pedagogisch proces in ontwaren. De 
mens heeft alles niet meteen zich eigen gemaakt, maar zoals 
dat hoort bij mensen: in de weg van leren en mislukken, en 
weer proberen. Maar er is wel sprake van een wisseling van 
de wacht. God kiest meer en meer voor het incognito.

Co-creator 
Nu de rekenkracht van computers ter beschikking is geko-
men en vele deelwetenschappen in dezelfde richting opere-
ren hebben we een ongedachte power ter beschikking ge-
kregen c.q. verworven. Laten we daarom gerust spreken in 
termen van Co-creatorschap. Schepper naast God is niet zo 
ver bezijden de waarheid.
De kerk doet er goed aan hier grondiger dan tot nu toe ge-
beurde, rekening mee te gaan houden. Tot nu toe werd de 
mens steeds naar beneden afgeserveerd vanwege de fouten 
marge die hij vertoonde. En dat werd dan weer tot rots der 
ergernis ‘omdat God dat dan toch maar toe liet’. Alle vorm 
van lijden en tekort heeft ertoe bij gedragen dat de indruk 

Hoofdstuk 6

Regie mens versus regie van God
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die God werkelijk wilde maken, het beeld dat Hij werkelijk 
wilde oproepen, niet zichtbaar kon worden. In aanloop naar 
volle menswaardigheid zijn wetenschap en techniek prima 
middelen; hybris of opstand tegen God is er niet per se de 
kern van.

We zijn daarentegen nu wellicht onderweg naar een nieuw 
stadium waar we op nog niet vertoonde wijze de midde-
len in handen krijgen op grotere menselijkheid waarmee 
ook de menswording van God naar een volgend niveau kan 
doorgaan. We kunnen met onze wetenschap van het leven 
zelf grote overwinningen boeken op allerlei vormen van lij-
den. En daarmee in de navolging van de Schepper een grote 
stap vooruit zetten. 
In deze manier van denken blijkt er dus groei en dyna-
miek gevonden te worden in ‘Beeld van God’. Er komt 
meer, beter Beeld van God. Dat houdt niet in dat de mens 
steeds meer een beetje God wordt. Neen schepping heeft 
veel meer de notie dat God (ook in de ontwikkeling van 
de schepping waar de mens aan meewerkt) meer mense-
lijk wordt. De kerngedachte van de Joods-Christelijke ma-
nier van geloven is dan ook, dat dat geen degradatie van 
God betekent. God wordt niet naar beneden bijgesteld in 
de incarnatie/menswording. Incarnatie is onderdeel van de 
schepping. Incarnatie is op zich geen noodmaatregel, bij-
voorbeeld vanwege de zondeval van de mens. 
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De rode draad
In de voorafgaande hoofdstukken ging het steeds om ver-
anderen, veranderd worden, veranderingen aanbrengen. 
Hoofdstuk 2 somde al wat veranderingen op die de komen-
de tijd in zwang konden komen. Met name die veranderin-
gen die de weg zouden kunnen openen naar een verbeterde 
mensensoort hebben onze aandacht. En we hebben steeds 
in ons achterhoofd de vraag of die verbeteringen ook zou-
den kunnen stroken met het heel worden waarvan in het 
Christelijk geloof sprake is. Dit boekschrift probeert vat te 
krijgen op de problematiek die daarbij op tafel komt; of 
hoort te komen.. In dit hoofdstuk ga ik specifieker in op 
wat vaak met een Engelse term aangeduid wordt: ‘human 
enhancement’. In het Nederlands spreken we over mens-
verbetering of ook wel over de ‘maakbare mens’.

Op celniveau en verder
De kennis aangaande de bouwstenen van het leven zelf 
is enorm toegenomen. Dat wordt ook wel beleefd en be-
schreven als ontluistering. Maar dat hoeft op zich niet. Die 
argwaan verdient de mens niet. Als hij met het leven bezig 
is, is dat niet op voorhand verdacht. Dat zal het resultaat 
wel zijn van een negatief mensbeeld. En velen houden de 
kerk daarvoor op zijn minst mede-verantwoordelijk. Maar 
op zich is toenemende kennis aangaande het leven in alle 
lagen ook nodig om de kwaliteit van het leven te waarderen 
en nog dieper te genieten en te respecteren.
Er is een medische wetenschap ontwikkeld die steeds meer 
greep krijgt op de binnen- en buitenkant van de mens. Ze 
kan steeds vroeger een diagnose stellen in steeds meer or-
ganen of functies in die organen. Ze kan niet maar uitwen-
dig aan een been iets spalken of rechtzetten, maar allerlei 
onderdelen zijn te transplanteren. Niet alleen gehele orga-
nen geven hun geheimen prijs, maar ook de cellen waaruit 
die organen bestaan. En de wetenschap kan nog dieper gaan 
sinds kort:de celdelen en de processen die daar werken ra-
ken bekend. De ontwikkeling van zo geheten nano-techno-
logie die nog maar in de kinderschoenen staat, zal ongeken-
de voortgang realiseren op dat uiterst kleine micro-vlak.
Op het niveau van de cel en van DNA kun je dus op het al-
lerlaagste niveau andere volgordes, andere werkingen, an-
dere functies aanbrengen. Als men weet dat een onderdeel 
van iemands DNA bepaalde erfelijke ziektes veroorzaakt, 
kan men in principe die delen ook uit te schakelen, c.q. ver-

vangen door andere, of verbeteren. Op basis hiervan zijn 
er bijvoorbeeld diagnoses te stellen voor baby’s die vrijwel 
geheel kansloos ter wereld komen. Al voor de conceptie, in-
dien gewenst. En vervolgens komen er steeds meer behan-
delingsmethoden beschikbaar. Hetzelfde geldt aan het eind 
van het leven. Veel hoogwaardige apparaten kunnen het 
leven als zodanig rekken. Overigens zonder dat er sprake 
van is, dat de dood ook overwonnen wordt. Het wekt deson-
danks wel verwachtingen. Hoe dan ook, het is wel allemaal 
onderdeel van een strategie waarbij de mens steeds meer 
over het leven zelf leert en in handen krijgt. Geenszins in 
theorie: er ontstaat toepasbare kennis omtrent het leven van 
de mens. Daarbij zal de grens tussen menselijke organen en 
kunstmatige vervangers ervan steeds verder vervagen. Daar 
schrik je wel even van: de mens steeds meer een ding.
Ook het ouder worden en het afsterven van cellen die een 
rol spelen in onze levensprocessen leren we te begrijpen 
met mogelijkheden tot beheersen, wijzigen. Het erfelijk 
materiaal van allerlei schepselen tot en met de mens kon 
begin 21e eeuw in kaart gebracht worden. Het belang van 
deze gebeurtenis is nauwelijks te overschatten. In dit ge-
noom is alle informatie aanwezig die cellen nodig hebben 
om zich te vermenigvuldigen en te specialiseren tot precies 
die soort cellen die voor elk orgaan en elke functie nodig 
is. Alle eigenschappen die het levende wezen gaat krijgen 
worden ermee geregeld. Zo komt een voortplantingsmetho-
de in zicht buiten het menselijk lichaam om.
Ter aanvulling: het levende wezen dat de mens is, wordt 
niet dwingend, totaal en alleen bepaald door het genoom: 
ook de omgeving waarin het terecht komt speelt een be-
langrijke rol, maar hier blijft dat verder buiten de bespre-
king. Maar denk weer aan de stelling van Günther Anders: 
we kunnen veel meer ‘herstellen’ (Duits) dan ‘vorstellen’ 
(Duits). Mensen zullen ook zeker op dit terrein dingen doen 
voordat ze precies weten wat ze ermee uitrichten. Dan is er 
veel reden tot ernstige bezorgdheid als er niks voor geregeld 
is. Dat hoort ook bij de rode lijn van dit boekschrift.

Geneeskunde 
Hier zouden we op een belangrijk keerpunt voor de genees-
kunde kunnen staan. Geneeskunde ging altijd over ziektes. 
Maar ze kan zich nu ook uitbreiden naar verbeteringen. Be-
kend zijn natuurlijk chirurgische en andere ingrepen die het 
uiterlijk moeten verfraaien. Met name werden die ontwikkeld 

Hoofdstuk 7

Mensverbetering op een rijtje
Human enhancement
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toen wereldoorlogen grote aantallen verminkte mensen ver-
oorzaakten. Pijn en sociale uitsluiting vanwege afzichtelij-
ke verminkingen wil men genezen met o.a. herstel van le-
dematen, neus, oren, gezicht. Dan is er nog duidelijk sprake 
van de lijdende mens. Maar je kunt diezelfde know how 
gebruiken om een correctie van een gezicht te doen, waar in 
het geheel geen sprake is van verminking. In de showbizz 
wereld en inmiddels ver daar buiten wordt het een gevraagd 
artikel. 
Er ontstaat nu een houding van: waarom niet, als je het geld 
ervoor hebt. En er is druk op het opnemen van steeds meer 
behandelingen in het basis-verzekeringspakket, vanuit een 
mentaliteit dat men er recht op heeft. Het zal steeds minder 
geaccepteerd worden dat bijvoorbeeld artsen bepalen wie 
wel of niet een verregaand technologisch bepaalde behan-
deling mag ondergaan. Verzekeringen zullen verplicht gaan 
stellen dat steeds vroegere diagnose wordt gesteld naar af-
wijkingen in het erfelijk materiaal. En dan reparatie ver-
plicht stellen. Of eventueel abortus. Anders uitsluiting van 
verzekering.
De fijne methodes en apparaten voor zeer vroege diagnoses 
bij patiënten met erfelijke ziektes in hun familie zijn in prin-
cipe ook beschikbaar voor gezonde mensen. Om verbeterd 
nageslacht, of nageslacht met geselecteerde eigenschappen 
te krijgen.

Men kan zeggen dat die verbetering van de mens de beste 
kansen moet verzekeren voor zijn intrede in de wereld. 
Maar ook wordt gewerkt aan vormen van menselijk leven 
die veel langer meegaan dan de huidige homo sapiens. Met 
vrij eenvoudige middelen probeerde men altijd al de gemid-
delde leeftijd van de mens al op te voeren. Bijvoorbeeld 
met toenemende welvaart, met betere hygiëne, minder 
zware arbeid, preventiemaatregelen enz. Dat heeft redelijk 
succes gehad. Hard werk aan het proces van veroudering 
zelf zal daar ongetwijfeld nog veel meer aan toevoegen. 
Dat zal tegelijk de aanpak van vele ermee samenhangende 
sociale voorzieningen enorm onder druk zetten. Het begrip 
vrije tijd zal onder andere totaal moeten worden herzien en 
afgezet tegen de tijd dat mensen nog nodig zijn voor het 
verrichten van beroepsarbeid en vrijwilligerswerk. Die ver-
houdingen komen compleet anders te liggen. 
Misschien valt het ook mettertijd wel onder mensen ver-
betering dat voor de voortplanting van de soort geslachts-
verkeer niet meer nodig zal zijn. Dan zal men ongetwijfeld 
wel een oplossing weten te bedenken voor de lustbeleving 
die er aangekoppeld was. Deze ontkoppeling van lust en 
voortplanting was immers al lang bezig zich te voltrekken.
Bij verbetering van de mens moet men vooral ook denken 
aan het terrein van de hersenen van de mens. Dat wordt een 
heel belangrijk veld van onderzoek en ongetwijfeld gaan 
daar de komende tijd enorme ‘successen’ geboekt worden. 
In onze hersenen wordt niet alleen onze denkcapaciteit ge-
regeld, maar alle zintuigen leveren hun prikkels en de re-
acties erop worden vandaar aangestuurd. Heel ons emoti-

onele bestand is betrokken bij het functioneren van onze 
hersenen. En er raakt steeds meer bekend over de processen 
die daar werken en over de manier waarop die op elkaar 
reageren of op stoffen of prikkels van buiten. In het kader 
van dergelijk onderzoek wordt bijvoorbeeld gewerkt aan 
middelen om de concentratie te verhogen. Dat levert na-
tuurlijk een grote voorsprong op bij het verwerven van ken-
nis. Ministers houden met die middelen marathon vergade-
ringen lang goed hun hoofd erbij. En de gedachte ligt voor 
de hand dat zij in het landsbelang verplicht zouden moeten 
worden die middelen te gebruiken. Want we willen alleen 
de beste bestuurders; en de beste besluiten. Maar iets der-
gelijks kan natuurlijk spelen bij allerlei beroepen als brand-
weer, politie: die mogen eigenlijk ook geen fouten maken, 
die moeten snel, sneller, snelst beslissingen kunnen nemen 
om mensen te redden. Wat zouden mensen die alle factoren 
moeten verrekenen die spelen bij de risicobeveiling tegen 
terrorisme, niet enorm geholpen zijn bij een verhoging van 
de snelheid waarmee hun hersenen kunnen werken. Wel, 
daar wordt aan gewerkt. Maar al met onze ‘gewone’ herse-
nen kunnen we de vraag formuleren, waarom wij gewone 
mensen dan niet ook recht hebben op die intellect vergro-
tende middelen. En het licht voor de hand dat in die beslis-
singsprocessen machine-achtige breinen beter gaan preste-
ren dan mensen.
Voorts is er een terrein dat men Deep Brain Stimulation 
noemt. Het behelst een technologie om bepaalde hersenge-
deelten zodanig te stimuleren of te reguleren, dat de door 
dat hersengedeelte geleverde functie hersteld c.q. verbeterd 
wordt. Het is denkbaar dat er een hersengedeelte gevonden 
wordt waar het geluksgevoel bewerkt wordt. Denkbaar is 
dan ook dat iemand er veel geld voor over heeft om dat 
hersengedeelte met het inplanten van een microprocessor 
flink te laten opvoeren. Enzovoort.

Leger
Maar er is weinig fantasie voor nodig om te vermoeden dat 
ontwikkeling van deze techniek ook kan meebrengen dat 
bizarre generaals het los laten op soldaten van de vijand of 
burgers van onwelgevallige signatuur. Het zal duidelijk zijn 
dat al deze technieken draadloos gemaakt kunnen worden 
en op afstand bediend. 
Om bij het leger te blijven: dat zou zeer geholpen zijn, als 
zijn soldaten een nog grotere hoeveelheid wapens zouden 
kunnen dragen. Daarvoor zou een sterke kooi constructie 
kunnen gemaakt worden die als een uitwendig skelet werkt, 
en aangestuurd kan worden door er met je body in te krui-
pen. Denk aan een civiele toepassing voor dijkbewaking, 
brandweer e.d. die zouden extra spierkracht zeer goed kun-
nen gebruiken om levens te redden. En vrouwen kunnen 
er evenveel mee dragen als mannen! Misschien zijn deze 
opgevoerde hulpverleners ook wel immuun te maken tegen 
het geweld dat anno 2010 regelmatig op personeel van am-
bulance of brandweer wordt losgelaten bij de uitoefening 
van hun werk.
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Het is in het algemeen een aandachtspunt voor de discussie 
dat legers erg geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen van 
mensverbetering. Zij beschikken over vrijwel onbeperkte 
fondsen. En er kan veel in geheime laboratoria ontwikkeld 
worden, waar geen enkele democratische controle meer 
functioneert. 

Nog meer brein
En dan is daar het harde werk aan kunstmatige intelligentie. 
We hoeven er niet op te rekenen dat onze hersenen altijd 
het grootste brein met de hoogste rekenkracht zal blijven. 
De rekenkracht van computers stijgt ieder jaar zo snel, dat 
het volgens Ray Kurzweil in 2045 zo ver is, dat kunstma-
tige breinen duizenden malen sterker zijn dan onze mensen 
hersenen. Als dat op mensen is aan te sluiten, heb je wel te 
maken met wezens van een enorme intelligentie. 
Een en ander voelt aan alsof Günther Anders het met zijn 
uitdrukking van al weer decennia geleden zeer treffend for-
muleerde: «Die Experimente des Human Engineering sind 
wirklich die Initiationsriten des Roboterzeitalters» (Die 
Antiquiertheit des Menschen, Band I, p. 41) 
Daar voeg ik nog deze opmerking aan toe.
De eerste gaat over ‚de maakbaarheid van het leven, de 
maakbare mens‘. We zijn zo ver dat er met zogenaamde 
‚nanotechnologie‘ heel fundamentele reparaties in de mens 
aangebracht kunnen worden. Dan kun je denken aan blin-

den die weer kunnen zien, chip-implantaten in je hersenen 
voor verschillende functies, zoals de afgifte van medicijnen 
ter plekke in het lichaam. Beroemd is de Engelsman Kevin 
Warwick die droomt van een toekomst als cyborg. Met der-
gelijke chips is besmetting door een computervirus en be-
invloeding van buitenaf in principe een gevaarlijke moge-
lijkheid. Dat kan inderdaad leiden tot een mengvorm tussen 
het menselijk lichaam en allerlei apparaten. Tot nu toe werd 
het debat hierover mede beheerst door de gedachte van een 
scherpe grens tussen wat we ‘natuurlijk’ en wat we ‘kunst-
matig’ noemen. Natuurlijk was dan duidelijk hoger en kunst-
matig was lager, misschien wel vervalsing, net echt, maar 
niet echt. Dat zal een achterhaald verschil worden.

Mens-machine 
De voortgang van de techniek maakt dat de grens tussen 
mens en machine vervaagt. Dat proces was allang gaande. 
Want al lang geleden is de mens allerlei kunstmatigheden 
in en aan zijn lichaam als zeer natuurlijk gaan beschouwen. 
Zoals een bril; een pacemaker; medicijnen; operaties; maar 
ook technieken als opschrijven om de geheugencapaciteit te 
vergroten. Dat is allemaal kunstmatig, de mens is eigenlijk 
altijd al een beetje een cyborg geweest, maar we ervaren dit 
niet als onnatuurlijk of verboden.
Er zit ontegenzeggelijk een ‘ding’-kant aan de mens. Die kant 
is prima benaderbaar voor onze ‘harde-natuurwetenschap’. 
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Maar het zet de definitie van mens-zijn wel onder druk. 
Primitieve, onfatsoenlijke mensen zijn niet zonder meer en 
altijd hoger dan verfijnde extreem intelligente cyborgs van 
later. Dat is en blijft een heel lastige discussie. Willen we 
ons zelf als het hoogste wezen blijven zien, waar na niets 
meer komen mag? ‘Mag’, want de vraag of het zou kunnen 
is al beantwoord. Het kan. Wij kunnen. Of zijn we inder-
daad dat heel bijzondere schepsel dat dingen weet te maken 
die ver boven ons uit zullen steken? Of is in dit geval de nog 
hogere wijsheid om er van af te zien?

Heilzaam en ongewenst
Cyborgs zullen niet van de ene op de andere dag gereali-
seerd. De realisering ervan zal plaats vinden in kleine stap-
jes vooruit. Vaak zullen die als zeer zegenrijke verbeterin-
gen van menselijk welzijn worden ervaren. Zij vormen in 
zekere zin een ‘sluiproute’ van kleine verbeteringen waar 
niemand moeilijk over doet. Maar die banen wel de weg 

voor de werkelijk gevaarlijke toepassingen. Het zal altijd 
aanspreken als er weer iets tegen een ongeneeslijke ziekte 
wordt uitgevonden. Verbetering van onze huid tegen scha-
delijke invloeden van de zon zullen we graag op de markt 
zien verschijnen. En als dat dan ook nog eens duurzaam in 
ons DNA verankerd kan worden, zal dat als uiterst efficiënt 
worden beschouwd. Technieken die onvruchtbaarheid van 
mannen en vrouwen helpen te overwinnen, of levensjaren 
kunnen toevoegen zullen niet makkelijk tegen te houden 
zijn. Maar dat brengt met zich mee, dat we mensen na een 
mislukte operatie in leven kunnen houden, zonder ze aan 
een menswaardig leven te kunnen helpen. We weten niet 
hoe we daar eerbiedig gezegd vanaf kunnen komen. Waar 
houdt de apparatuur ons in leven en waar leven we nog 
zelf? 
Berucht is ook de vraag of een kind (straks) mag protes-
teren tegen door zijn ouders gewenst geachte en betaalde 
verbeteringen. 
En een andere: hebben we het recht op een natuurlijke ge-
boorte, als het ook in een petri-schaaltje kan? 
Zou er voor een nieuwe mensensoort die veel langer kan 
leven ook een recht moeten komen om te mogen sterven? 
Is er nog een functie over voor het sterven als het niet meer 
hoeft?
Mijn punt is: de koppelverkoop van extreme ongewenste 
mogelijkheden aan zegenrijke kansen. Dat zal de ultieme 
wetenschap en techniek een grote mate van acceptatie op-
leveren. Dat zal ook de druk om toelating vergroten nog 
voor we werkelijk om kunnen gaan met de nadelige wer-
king ervan. 
De menselijkheid van de mens zelf staat op het spel. In de 
loop van duizenden jaren homo sapiens cultuur hebben we 
immers ook de beschermwaardigheid van zwakkere le-
vensvormen ontwikkeld? Het is wel gewenst natuurlijk dat 
de nieuwe hominide zo gemaakt wordt dat hij beter dan de 
huidige mens is, maar garanties zijn er niet dat compassie 
met het zwakkere daarin optimaal meegenomen zal wor-
den. 
Een heel lastige vraag zal ook blijken te zijn hoe het ge-
steld is in de toekomst met de vrijheid van wetenschap. Een 
wereld die zulke vergaande wetenschappelijke vorderingen 
voor de boeg heeft kan het zich nauwelijks veroorloven om 
een wetenschap te hebben waar de samenleving, dwz de 
mensheid zelf geen greep meer op heeft. 
Wetenschap is trouwens al helemaal niet zo vrij als wel 
gedacht wordt. Neem alleen al de druk van commerciële 
belangen. 
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Dit hoofdstuk onderbreekt de gang van het betoog enigs-
zins. Het goede nieuws is, dat het vrij kort kan zijn. Maar 
het is nodig om de volle omvang van de problematiek in 
het vizier te krijgen. Er is namelijk niet alleen maar een 
ontwikkeling van steeds knappere wetenschap en techniek. 
Het is niet alleen op die lijn dat de nieuwe mens voortge-
bracht wordt. 
Er is ook een andere thematiek waar we rekening mee moe-
ten houden, namelijk van toenemende moeilijkheden door 
de mens veroorzaakt, en die de huidige mensensoort steeds 
minder de baas kan. Op die lijn is het niet een luxe dat er 
een verbeterde mens komt, maar een must. Dit hoofdstuk 
pakt die probleemkant op. 

Succesmens als troublemaker
Aan het begin van de 21e eeuw is het gebruikelijk om de 
toestand van de wereld en de mensheid zeer somber in te 
zien. Destijds was er de grote onrust in verband met atoom-
wapens en de onoplosbaarheid van de beveiliging tegen 
radioactieve straling die vrij kon komen bij de opwekking 
van energie uit atoomsplitsing. Dat mag dan wat geluwd 
zijn, een echte oplossing ervoor is er niet en inmiddels is er 
meer om zeer bezorgd over te zijn.
Daar is de terrorismedreiging, die het leven diepgaand kan 
ontwrichten. Mensen wantrouwen de verschillende rege-
ringen in hun antwoord erop. Wantrouwen jegens regeer-
ders geldt ook hun beleid ten aanzien van de onbeheersbare 
stromen van afval en vervuiling tot ver op de oceanen toe. 
Hele levensscycli raken verstoord; enorme gebieden van de 
wereld zijn op den duur niet meer droog te houden; de lucht 
raakt verstoft met ziektekiemen. Bacteriën raken resistent 
voor de sterkste antibiotica. (Moeten we hier misschien 
spreken van een ‘curse in disguise’ ?) 
En zo zijn er nog vele zaken op te noemen, die aangeven 
hoe hard homo sapiens op weg is om definitief onbekwaam 
te worden voor de leiding op deze planeet. De verwoestin-
gen beginnen het zelfherstellend vermogen van de aarde te 
overbelasten. Zelfs als een andere dan de Europees-Noord-
Amerikaanse cultuur dominant wordt, zal het zijn op basis 
van al lopende trends. Met name ontbreekt de bereidheid 
om werkelijke offers te brengen voor wezenlijke ombuigin-
gen. Het systeem waarmee wij onze bestuurders kiezen is 
er ook niet op berekend dat de in dat opzicht betrouwbaar-
ste mensen op de juiste plaatsen te krijgen. 
Doorgaan op deze weg betekent dat er op lange termijn 
geen kans op overleven meer is.

De mens ‘na de dood van God’
Het hoort allemaal bij de mens van ‘na de dood van God’. 
Hij staat op eigen benen, maar dat wil niet zeggen dat hij 
zo gelukkig is. Ja, in materiële successen en consumptieve 
goederen is hij enorm vooruitgegaan, maar we ervaren ons 
zelf niet als de uiteindelijke gelukkige familie, waar men 
vroeger van droomde. We zijn geenszins onderweg, lijkt 
het, naar een rijk van vrede en geluk. Eerder valt er te vre-
zen voor een eigenhandig veroorzaakte Apocalyps, waar 
we dan ook nog te blind voor zijn om in de gaten te hebben 
dat die zich aandient.
Maar bij gebrek aan een (ingrijp) god is de enige die de 
wereldondergang kan voorkomen de mens zelf. Maar dan 
moet die daar wel werk van gaan maken. Ondanks dat alles 
juist een andere kant op wijst.
Het klinkt eigenlijk ook best logisch, dat alleen een ver-
beterde versie van de mens in staat zou kunnen zijn het 
mislukken van het project van Het Goede Leven te keren. 
Dan moet die nieuwe versie van mensachtigen het duur-
zaam beheer van de aarde wel weer aan kunnen. En laat 
hij dan meteen maar bijvoorbeeld ook in staat zijn met zijn 
toegenomen kennis goed in te spelen op naderende ijstijden 
over idem zoveel duizend jaar.
Dan is werken aan een verbeterde mensensoort geen op-
stand tegen God, geen overmoed. Het wordt tijd dat de kerk 
dit nader bestudeert. Die door wetenschap en techniek ver-
beterde mens kon wel eens in de lijn van het project ‘naar 
het beeld van God geschapen mens’ liggen. De technisch 
realiseerbare mens is naar het plan van de mens; naar diens 
verantwoordelijkheid en initiatief gemaakt. Maar als dat nu 
eens juist het initiatief en de verantwoordelijkheid zijn van 
het Beeld van God? Dan mag je het niet laten liggen. 

Hoofdstuk 8

Bedenkingen
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Intikken van het woord ‘Singularity’ in Google levert U 
vast de naam op van Ray Kurzweil. Hij behandelt de idee 
dat er een moment moet komen dat kunstmatige intelli-
gentie enorm veel groter zal zijn dan het menselijk brein.
berekent daarvoor het jaar 2045. Dan kan het menselijke 
brein vervolgens aangesloten worden op die veel grotere 
kunstmatige intelligentie. Kurzweils stelling is dat we dan 
niet meer te maken hebben met een graduele verandering in 
de categorie meer van hetzelfde waar we al vertrouwd mee 
waren. Dan maken we een overstap naar een volledig an-
dere menselijke situatie. Dan gaan we de trans-humane pe-
riode in. Het na-homo-sapiens-tijdperk. Een volstrekt sin-
guliere gebeurtenis zou dat moeten zijn. De discussie zou 
moeten gaan over de weg erheen en de impact ervan. We 
kunnen Kurzweil gerust bij de Transhumanisten rekenen.

Extreem 
Kurzweil kun je weg zetten als een zeer extreem denker 
over de toekomst. En hij wil het ook allemaal erg positief 
benaderen. Er komen explosief toenemende positieve mo-
gelijkheden tot denken, berekenen, waarnemen, spirituali-
teit. Maar hij kan met geen mogelijkheid erg nauwkeurig 
zijn, natuurlijk. Het zal allemaal erg fantastisch zijn, on-
vatbaar voor ons, de nog primitievere soort. Maar een paar 
dingen kan hij er toch wel van zeggen; dat is een kwestie 
van de oude vertrouwde grijze cellen gebruiken. Een ze-
kere logica en consistentie is hem niet te ontzeggen. 
Hij geeft van die nieuwe situatie een m.i. zeer voorlopige 
kenschets:
−	 Beperkingen van ons biologische lichaam en brein zijn 

we dan te boven.
−	 We beschikken zelf over ons lot.
−	 Onze sterfelijkheid nemen we in eigen hand en we 

kunnen leven zolang als we willen (dat is net iets an-
ders dan eeuwig leven, dat we tot nu toe slechts als in 
de schoot geworpen beschouwen, zonder dat we enige 
inbreng hebben in de opzet of de duur ervan!)

−	 We kennen het menselijk denken helemaal. 
−	 Het niet-biologische deel van onze intelligentie zal 

miljarden malen krachtiger zijn dan onze ongebruikte 
menselijke intelligentie aan het eind van deze eeuw.1

In een interview in 2010 verzekert hij ook dat het geen 
doodsaaie boel wordt omdat dat geweldige brein alsmaar 
nieuwe ontdekkingen doet; en omdat de hele kosmos die er 
nu vrij primitief georganiseerd bij ligt nog van intelligentie 
voorzien moet worden. 

1. Kurzweil (2005) p. 9.

De schepping moet met zo’n singulariteit begonnen zijn. 
Het heeft de mateloze impact van de onomkeerbaarheid van 
niet-big-bang naar wel-big-bang. 
Hoe fantastisch dan ook, het is belangrijk genoeg om even 
dieper in te gaan op Singulariteit. Volgens Kurzweil komt 
Singulariteit na het doorlopen van perioden waarin andere 
vormen van intelligentie de overhand hadden. Uiteindelijk 
naderen we nu de periode waarin kunstmatige en menselij-
ke intelligentie in elkaar stromen. En vervolgens ontwaakt 
dan het universum tot intelligentie. De basis van de ontwik-
keling wordt gelegd door exponentieel toenemende orde-
ning en complexiteit. 

Citaat: ‘Singulariteit” is een Engels woord dat een unieke 
gebeurtenis aanduidt met, jawel, singuliere implicaties. Het 
woord was eerst in gebruik genomen door wiskundigen om 
er een waarde mee aan te duiden die elke finale eindigheid 
te boven gaat. Daarna werd de term overgenomen door de 
sterrenkunde. Als een ster implodeert tot oneindige dicht-
heid en nul volume, dan heb je een zwart gat: dan is een 
“singulariteit” geschapen.

Nog iets meer transhumanisme
Bij Kurzweil en de transhumanisten ligt de nadruk op het 
samengaan van menselijke en niet-biologische intelligen-
tie; dat moet dan een universum van intelligentie op gaan 
leveren. Het is natuurlijk bijna onmogelijk om met onze be-
perkte hersens om de hoek te kijken van het moment dat die 
beperking werkelijk opgeheven is. 
Hij wijst op de ontwikkeling van geheel nieuwe elektrische 
circuits die de beperkingen van de huidige computers zal 
opheffen. Die ontwikkeling is gaande. Hij wijst natuurlijk 
ook op de versnelling die komt van de samenloop van vele 
nieuwe vindingen op basis van ICT. GNR: Genetics, Nano, 
Robots heet dat in het jargon. Dat samenvloeien zal alles in 
alle richtingen ongehoord versterken.
Het zal hoe langer hoe meer en steeds sneller mogelijk zijn 
om elke vorm van menselijke kennis en artistieke uiting als 
digitale informatie te behandelen. Er wordt technologie ont-
wikkeld waarin nanobuisjes zichzelf organiseren, zonder 
menselijke tussenkomst. En ook nog veel extremere dra-
gers van informatie worden er ontwikkeld. Daarmee zullen 
dan in een volgende decennium computers op het peil van 
menselijk brein zijn. Er wordt ook over gedacht om de niet 
gebruikte rekencapaciteit van het internet wel beschikbaar 
te krijgen. 
Belangrijk punt bij de nieuwe informatieverwerkers is ook 
dat ze veel minder energie verbruiken, zodat de nieuwere 

Hoofdstuk 9

De Singulariteit
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apparaten veel minder warmte afgeven. In 2030 zullen we 
dan non-biologische rekenkracht hebben gelijk aan alle 
menselijke breincapaciteit. En dat zal veel uitgebreider ge-
bruikt kunnen worden vanwege internettoepassingen. Maar 
2045 kan die capaciteit 1000 miljard keer krachtiger zijn 
dan de menselijke. Dat is de datum voor de Singulariteit 
volgens Kurzweil.

Nog een citaat: “Ondanks de duidelijke overmacht van niet-
biologische intelligentie tegen het midden van de veertiger 
jaren van de 21e eeuw zal onze samenleving nog altijd een 
menselijke zijn. We zullen onze biologie overtreffen, maar 
onze menselijkheid niet.” 
Hij onderkent dat er nog heel moeilijke problemen vanuit 
het verleden om oplossing vragen. Zoals de erfenis van 
twee wereldoorlogen en andere rampen; ook al hebben die 
geen deuk kunnen slaan in de vooruitgang, volgens hem. 
Hij wil hiermee wel toegeven, dat op zich het verleden geen 
garantie is dat de mens alleen maar beter aan het worden is. 
Maar een anti-technologie houding (gepredikt door wie dan 
ook) zou wel roet in het eten kunnen strooien en de enorme 
vooruitgang qua gezondheid en leven frustreren.
Volgens Kurzweil is de betekenis van de Singulariteit niet 
dat er gewoon weer een stapje in de biologische evolutie is 
gezet, zoals er al zo veel stapjes gezet zijn. De biologische 
evolutie heffen we op. 
Kurzweil wedt op het paard van de kunstmatige intelligen-
tie. Je kunt tegenwerpen dat deze intelligentie altijd imper-
fect moet zijn, omdat het een mensenproduct is. En dan 
zullen de gevaren natuurlijk enorm zijn. Dan reageert Kur-
zweil nuchter: imperfectie zal er altijd inzitten, zoals het er 
altijd in gezeten heeft! 
Inderdaad zit het verschil tussen menselijke intelligentie en 
kunstmatige niet in perfectie of imperfectie. Straks zal ik 
ook stellen dat het verschil ook niet zit in geloven en niet 
kunnen geloven.
De kwestie is: zijn mensen wel berekend op het omgaan 
met ‘power’ van deze ‘singuliere’ kwaliteit. Is het wel of 
niet letterlijk trans-humaan; voorbij het menselijke. En in 
hoe verre is dat dan verwerpelijk? Kurzweil lijkt dat pro-
bleem niet zo erg hoog te zitten.

Het punt van Kurzweil
Het punt waarom ik het opvoer is dit. Niet omdat dit al zo 
klaar is als een klontje en zo vast staat als een huis. Maar 
Kurzweil maakt voor zijn visie wel gebruik van heel con-
creet aanwezige middelen en processen. Hij zou wel eens 
een lijn van ontwikkeling te pakken kunnen hebben die veel 
ingrijpender is dan andere lijnen van mensverbetering. Een 
lijn die bepaald nu niet al uit te sluiten is. Er is geen enkele 
garantie tegen een trend die kant uit. Gesteld al dat je dit een 
verkeerde kant vindt. Het moge, zeker in zijn presentatie, 
een extreme vorm van ontwikkeling zijn, maar die maakt 
dan ook extreem duidelijk hoe urgent nader onderzoek no-
dig is. En we zullen hard moeten werken om te leren om-

gaan met goed en kwaad van deze ontwikkeling. Elke an-
dere dan een gewenste ontwikkeling is fataal vanaf nu. Ook 
al zal er van wat Kurzweil bejubelt maar een paar procent 
werkelijkheid worden, we moeten een orgaan ontwikkelen, 
dat erover beslist namens de mensheid. Want die nieuwe 
technieken zijn geen rare hobby van een enkeling: dit raakt 
de mensheid als geheel.

Onze menselijkheid
Daarom ben ik tamelijk uitgebreid op Kurzweil ingegaan. 
Hoe gaat het met onze menselijkheid? Hoe gaan we die 
ontwikkelen? Wat blijft ervan over als je er zo grondig aan 
kunt knutselen? 
Maar het springende punt is: welk resultaat er ook zal ge-
realiseerd worden: WE ZIJN ER NIET OP VOORBEREID. 
Homo sapiens heeft de instrumenten niet om de post huma-
ne orde in te richten. Hoe zou hij ook! Het laatste wat homo 
sapiens überhaupt kan doen is: het stokje overdragen aan 
zijn opvolger. We hebben het dubieuze voorrecht onze op-
volgende mensensoort te introduceren. Dat is en blijft een 
keiharde mogelijkheid. Kurzweil schijnt weinig aandacht 
te hebben voor het feit dat er toch mensen zullen moeten 
zijn die iets beslissen. Kurzweil wekt de indruk dat ‘het’ zo 
zal gaan. Dat ‘het’ is er echter niet Er is allen ‘wij’, maar 
zoals gezegd ‘wij’ zijn niet voorbereid.

De grens van homo sapiens
Het verschil tussen ‘natuurlijke’ hersenen en kunstmatige 
denkkracht zal steeds kleiner worden. Er zal een directe 
verbinding tussen beide kunnen komen. Dat lijkt me niet te 
bestrijden. Dan wordt de vraag: “Hoeveel kan homo sapi-
ens nog hebben”? Kan die mengvorm van mens en machine 
een nieuwe mensachtige opleveren? En doet die vraag er 
eigenlijk wel toe? Kurzweil vindt van niet. Het draait vol-
gens hem om de vraag of we in de Singulariteit onze ‘biolo-
gie dan wel te boven zullen zijn, maar onze menselijkheid 
niet’, zoals het citaat hierboven luidde. Ik zelf ben daar niet 
gerust op. Juist omdat homo sapiens erover gaat. En die is 
eigenlijk niet toegerust voor deze beslissing. Zoals het er 
nu voor staat valt de beslissing uit op basis van commer-
ciële overwegingen. Want al de technieken die aan de orde 
zijn zullen marktwaarde hebben. 

Waar we ook zeker van kunnen zijn is dat toekomstige ver-
anderingen aan de mens of aan het organische leven geen 
miljarden jaren in beslag zullen nemen, zoals in de biolo-
gische evolutie. Die omslag komt niet uit de lucht vallen, 
natuurlijk. Er aan vooraf ging bijvoorbeeld, om niet verder 
terug te gaan, harttransplantatie; en er werden kunstknie-
en ingezet. De soort als zodanig was daarmee niet in het 
geding. Maar dat was al wel mensverbetering. Niet in de 
alom geduchte vorm van de Nazi’s. Het is voor velen maar 
een klein stapje op die zelfde weg van mensvriendelijke 
mensverbetering als we heel kleine nanobots los laten op 
kapotte cellen in menselijke weefsels. Reparaties aan ont-
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stane schade bij embryo’s kunnen daarmee ook worden uit-
gevoerd. Doet dat niets met onze menselijkheid? En voor 
het voortbestaan van de soort hebben we geslachtsgemeen-
schap niet meer nodig, – komt dan de grens van de men-
sensoort wel in zicht? Of pas als we een veel groter brein 
krijgen dan we al hadden?

Hoeveel valt er aan de mens te veranderen zonder de mens 
zelf af te schaffen, of in te ruilen, of te vervangen? 

Dan is natuurlijk ook aan de orde of deze sterk verbeterde 
wezens of apparaten ook bepaalde rechten hebben; hoe mag 
je ze behandelen? Gaan de gewone humanitaire rechten op 
hen over? 
En niet in de laatste plaats is er de vraag naar de rechten van 
de verouderde soort homo sapiens: hoe blijft die achter? 
Heeft die het recht dat soort te blijven of mag je die soort 
opheffen uit naam van de verbetering? 
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De centrale vraag van dit boekschrift is: Is een technisch 
verbeterde homo sapiens ‘in lijn met’ de vernieuwing naar 
het beeld van Christus, waar de Schrift van spreekt? Of an-
ders gezegd is die verbeterde mensenversie ook nog ‘ beeld 
van God’ ? Kan in het geloof in ‘God de Vader, schepper 
van hemel en aarde’ ook een Co-Creatorschap passen waar-
in de mens de controle over het leven in handen krijgt? 
Wordt het niet tijd dat de kerk de aloude opzet van haar 
belijdenis aanvult met een hoofdstuk waarin ze uitwerkt 
wat ze van de mondige, machtige mens in relatie tot God 
belijdt. Het valt immers op, dat de aloude belijdenissen van 
de kerk niet of nauwelijks expliciet iets belijden over de 
mens van de toekomst. 

Zo niet...
Het antwoord op deze vraag kan natuurlijk zijn: “Neen, dat 
valt niet met elkaar te rijmen!”. Goed, zeg dat dan. Ook 
dan liggen er voor de kerk wel belangrijke vragen op tafel. 
Ik noem er slechts een paar. Hoort de kerk dan die nieuwe 
mens waar de techniek mee komt af te wijzen? Het is een 
nieuwe mensensoort, nadat er al zo veel nieuwe mensen-
soorten in omloop zijn geweest; als gevolg van de toeval-
lige variaties van een blinde evolutie. Het verschil is (al-
leen) dat de variant nu door toedoen van mensen met hun 
verworven kennis, ‘met rede, redelijkerwijs’ is tot stand 
gebracht. Valt het dan uit te leggen, waarom deze mensen-
soort geen legitieme ontwikkeling van ‘Beeld van God’ kan 
zijn? Staat en valt het Christelijk geloof met homo sapiens? 
Dat is de principiële discussie. (terzijde: de kerk heeft zich 
ook nooit principieel geuit over de mensachtigen uit het 
verleden en hun evt. primitieve geloof)
Er is ook de praktische vraag: stel dat de die nieuwe mens 
of cyborg of wat dan ook er toch komt, hoe zul je die dan 
afwijzen? Hoe zal de kerk dan het verzet ingaan en mede 
organiseren? 
De kerk heeft natuurlijk een groot belang bij een duidelijke 
belijdenis over de mens van de toekomst. Maar de vraag naar 
het voortbestaan zelf van de mens is minstens zo urgent. 
Vooralsnog lijken de ontwikkelingen naar een verbeterde 
mensensoort helemaal een eigen traject te gaan. Die laten 
zich niet sturen vanuit religieuze hoek. Het lijkt er zelfs op 
dat ook de democratische politiek er niet eens greep op zal 
kunnen krijgen. En dan nog de kwestie dat de huidige mens 
de wereld onbestuurbaar complex heeft gemaakt. Moet je 
niet hopen dat die nieuwe mens er wel komt omdat die wat 
homo sapiens verknald heeft zou kunnen herstellen? Hoe 
kom je daar dan wel verder mee als je als kerk die verbe-
terde mens afwijst? 

Zo ja...
Het andere antwoord: “Ja, dat is een invulling van (een deel 
van de) beloften van het Koninkrijk van God” vraagt min-
stens zo veel bezinning en verantwoording. Al was het al-
leen al omdat de Kerk over dit thema vrijwel over de hele 
linie in beeldspraak en liturgie is blijven steken. Op een en-
kele bizarre uitzondering na als die van Jan van Leiden, die 
op zijn manier het Koninkrijk van God vestigde in Munster 
(1535). Hij dacht dat de nieuwe mens daar al gerealiseerd 
was.
Het zal duidelijk zijn dat de kerk met de grootste zorg die 
invulling van het Koninkrijk van God door middel van we-
tenschap en techniek moet volgen. Want de extreme tech-
niek zal er op uit zijn maximaal haar eigen gang te gaan. 
Wetenschap en techniek hebben zich immers volledig vrij 
gevochten, dachten ze, van sturing door God. Zij heb-
ben helemaal niet de bedoeling een godsdienstige idee te 
vervullen. Het is vrije wetenschap. Mag je die zo maar in 
dienst nemen voor een kerkelijk visioen? Vragen te over.
Kortom, de kerk moet hoognodig achterstallig plegen ten 
aanzien van haar belijdenis. Met name uitwerking van de 
invloed van God, de Heilige Geest in relatie tot de mondige 
mens in Gods schepping. Maar als er zoveel anders beleden 
moet gaan worden aangaande de mens van God, slaat dat 
natuurlijk ook terug op wat tot nu toe beleden is aangaande 
de God van die mens. Eindelijk zal uitgewerkt moeten wor-
den wat de kerk gelooft van de toekomst en van het komen 
van het Godsrijk.
 Een vroege zwaluw in dat opzicht is misschien, dat de Paus 
(om hem moverende redenen die men niet per se hoeft te 
delen) in de Encycliek Caritas in Veritate (2009) ook on-
omwonden op deze fundamentele nieuwe sociale kwestie 
wijst; de mens zelf is op het meest basale niveau in het ge-
ding: het experimenteren met embryo’s, klonering, en ont-
wikkelingen die daaruit nog kunnen volgen, wijst daar op 
volgens de Paus. 

“De verantwoordelijke samenleving”
De thematiek van een nieuwe hominide is urgent voor de 
kerk, maar is in het algemeen nog niet in het gezichtsveld 
van kerk en kerkleden. Kerkrecht, inrichting van de liturgie, 
diaconaat en oecumene vragen veel meer tijd en inzet van 
menskracht. Toch verspelen die allemaal hun recht als er 
straks geen mens, deze mensensoort, meer is. Kerk is im-
mers mensen. 
Deze problematiek moet de kerk uitdrukkelijk in verbin-
ding brengen met de belijdenis aangaande de schepping als 
geheel. Zeker de moderne Oecumenische beweging onder 
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inspiratie van de Wereldraad van Kerken heeft de kerk vol-
op betrokken bij welzijn en ontwikkeling van een vreed-
zame en duurzame schepping. Zij heeft de visie van de 
“Verantwoordelijke Samenleving” ontwikkeld. De “verant-
woordelijke samenleving” had veel aandacht voor het wel 
en wee van mensen en groepen. Ze zal als concept navenant 
uitgebreid moeten worden naar aandacht voor de soort als 
zodanig. De ontwikkelingen van de laatste tijd zijn ook een 
test voor de Verantwoordelijke Samenleving”..

Het geloof van de nieuwe hominide
Een heel belangrijke vraag waar de kerk niet omheen kan 
is die naar geloof bij de nieuwe hominide, Kan die door 
mensen gelanceerde versie geloven? Heel basaal weten we 
maar weinig over het religieus zijn van mensachtigen. Wat 
maakt eigenlijk dat levende wezens in staat zijn om religi-
eus te zijn? Welke rol spelen hersenen daarbij? En welke 
rol spelen vergrote hersenen dan? Bestaat God wel voor 
hersenen van na homo sapiens? De vraag die hier weer aan 
te koppelen is, is of er ook kerk voor die nieuwe mens zal 
(kunnen) zijn. 
Van de Herik stelt dat computers van na de Singulariteit 
wel uit de voeten zullen kunnen met de informatiekant van 
religie, maar niet met de belevingskant. Hij heeft zeker een 
punt. Maar dat is toch niet de diepste kern van de kwes-
tie. Ik denk dat hij zich vergist, want geloven valt niet zo 
te verdelen; valt niet samen met het menselijk brein en is 
ook niet inherent aan het menselijke van dat menselijk brein 
(wat dat dan ook precies is). Ik heb nog geen begin van een 
antwoord op de vraag hoe het dan wel ‘werkt’. Maar bij 
homo sapiens als beeld van God weten we ook niet echt 
wat maakt dat die kan geloven. Het vermogen om te gelo-
ven kun je onmogelijk reserveren voor mensachtigen die 
uit geslachtsverkeer van verschillende seksen zijn ontstaan. 
Zo veel zal toch al wel duidelijk zijn. Valt er al meer van te 
zeggen? Hoe dan ook: hoogste tijd om hier meer inzicht in 
te verwerven. 

Hiermee lijkt me voldoende aangetoond dat een nieuwe 
hominide het hart van de christelijke belijdenis raakt. De 
kerk belijdt godsdienst als een dienst aan de mens. Sinds de 
schepping van de mens is er niet zo’n aanslag op de mens in 
voorbereiding in voorbereiding geweest. De mogelijkheid 
om hem op te heffen is in het geding. Bedenk daarbij dat het 
maar een paar decennia geleden is toen de discussie speelde 
of de mensheid zichzelf door atoombommen kon uitroeien. 
Van dat formaat is de huidige thematiek. En het zal wel niet 
toevallig zijn, dat we bij de zeer ingrijpende menstechnie-
ken weer evenzeer een andere kant op kijken, als bij de 
atoomwapens, die nog steeds niet onklaar gemaakt zijn. 
We zullen zelf beslissen of we onze opvolger zullen lance-
ren, door een actieve daad dan wel door nalatigheid zulks 
te verhinderen. Maar we kijken een andere kant op. Het is 
een vorm van Apocalypse-blindheid. Daarover straks in een 
hoofdstukje over Günther Anders.

Status Confessionis
Nu is een aantal keren in de geschiedenis aan grote thema’s 
die het hart van de (belijdenis van de) kerk raakten de ‘sta-
tus confessionis’ verleend. Dan gaat het om zaken waarmee 
de kerk wel of geen kerk meer is. Zaken die men niet maar 
onbeslist kan laten op straffe van verloochening van de be-
lijdenis. In de moderne tijd heeft het gespeeld in de strijd 
rond de Jodenvernietiging door de Nazi’s in Duitsland. Een 
ander voorbeeld is de apartheidstheologie in Zuid-Afrika. 
En de wereldraad van kerken heeft de problematiek van het 
onrecht waarin arme landen terecht waren gekomen op het 
niveau van deze ‘status confessionis’ willen behandelen. 
De geschiedenis heeft wel aangetoond dat de kerk er maar 
heel moeilijk toe overgaat. En dan gold het nog maar min 
of meer lokale kwesties. Zal de nieuwe kwestie, die van 
een nieuwe mensensoort, de kerken van hun verschillende 
tradities makkelijker op een lijn krijgen? Beseft de kerk dat 
de ‘Singulariteit’ het hart van de kerk raakt omdat de kerk 
verweven is met het zijn of niet meer zijn van homo sapiens 
zelf?
Misschien dat in dit geval de urgentie nog hoger ingeschat 
wordt, zodat men zich de luxe van verschillende standpun-
ten nog minder kan veroorloven. Het zou vanwege diezelf-
de urgentie ook averechts werken, als eerst uitgevochten 
zou moeten worden of er sprake is van de ‘status confes-
sionis’. Als het zo ver moet komen, komt dat wel tijdens 
het proces van hertoetsing van de centrale thema’s van de 
christelijke belijdenis die in het geding zijn.
En er valt niet genoeg te benadrukken dat de kerk deze 
herijking van haar belijdenis ten aanzien van het leven het 
beste kan doen onder afstemming op andere religies. Die 
zullen ook naar voren moeten komen met het beste uit hun 
traditie aangaande de mens van de toekomst en de toekomst 
van de mens.
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We stuitten al een paar keer op het feit dat het commer-
ciële bedrijven zijn die bezig zijn met de technieken van 
mensverbetering. Hun optreden is direct economisch be-
paald en onderworpen aan de wetten van de markt. Er is 
hier en daar wat wetgeving ontstaan aangaande de toelaat-
baarheid van bepaalde technieken, zoals al dan niet werken 
aan stamcellen of bewaren of doden van embryo’s voor het 
gebruik in onderzoek. Maar dat is nog zeer gebrekkig; het 
moet ook wel provisorisch zijn omdat er elke dag nieuwe 
zaken op de markt komen van zeer uiteenlopend kaliber. 
Daar kan de wetgeving alleen maar achteraan hollen, en 
stukwerk leveren. Het is vervolgens ook zeer verschillend 
van land tot land. En de internationale organen krijgen er 
ook nauwelijks grip op, omdat de grote multinationals die 
ermee bezig zijn de regeringen van de landen tegen elkaar 
kunnen uitspelen. Heel complex dus. En het staat allemaal 
onder druk van enorme bedragen aan onderzoek die erin 
geïnvesteerd werden. Aandeelhouders dringen natuurlijk 
aan op winstrealisatie. 

Westerse signatuur
Nu we de mogelijkheden onder ogen zien van een verbeter-
de mensheid ligt nergens vast welke verbeteringen gewenst 
zijn. Of nodig. 
Nu is de hele technologie die in het geding is, zwaar be-
paald door een westerse manier van denken en aanpak. Het 
lijkt haast vanzelfsprekend dat een opvolger van homo sa-
piens wel voort zal bouwen op de westerse versie. Moeten 
we ook niet vast stellen dat de zogenaamde ‘rechten van de 
mens’ wel heel erg vanuit de westerse cultuur bepaald zijn. 
En we hebben ook vast kunnen stellen, dat de problematiek 
waarin de wereldsamenleving terecht is gekomen, vooral te 
danken is aan de westerse benadering van de wereld. Is er 
dan niet alle reden om nog eens zorgvuldig te bedenken of 
we in die lijn wel verder zouden moeten (willen). 
Zeer goed denkbaar dat andere werelddelen daar niet om 
zitten te springen; laat staan daar aan mee willen werken. 
Hele continenten als Afrika hoeven de noodzaak voor een 
verbeterd mensentype niet te ervaren. Die zouden al enorm 
geholpen zijn als bepaalde ziektes uitgeroeid werden. Maar 
iets anders kon nog wel eens een grotere rol spelen. Zij 
hebben slechte ervaringen opgedaan met de westerse ver-
sie van de mens. Moeten ze dan van een verbeterd wes-
terse type niet ‘het ergste’ vrezen! Hoe zwaar zal hun stem 
dan kunnen wegen als er beslist moet gaan worden over 

het doorgaan van het project nieuwe hominide? Zij hebben 
er de techniek niet voor in huis; bij hen wordt de noodzaak 
misschien het minste gevoeld. Zij zullen de winsten niet 
opstrijken. 
Of is er eigenlijk geen verzet mogelijk tegen de wetenschap 
die door het westen gedomineerd wordt? Wetenschap waar-
van het westen ook wil dat het door dik en dun ‘vrije’ we-
tenschap zal zijn. Moet die zo vrij blijven als heden ten dage 
wel bepleit wordt? Een heel lastige kwestie.

Heeft de mensheid mensenrechten?
De mogelijkheid om een nieuwe hominide te lanceren roept 
dus vragen op omtrent de mensheid als geheel. Wie heeft 
het recht om namens de gehele mensheid te beslissen, c.q. 
om dingen te doen die de gehele mensheid aangaan. Of wie 
kan (gunstig geachte?) ontwikkelingen tegen houden? Deze 
vragen waren op deze manier nog nooit aan de orde. Want 
als de evolutie een grote verandering onderging dan ont-
trok dat zich tot nu toe aan elke rechtstreekse sturing. Wat 
je van de evolutie ook mocht zeggen er stond vooral vast 
dat ze ‘ blind’ was. Ze had geen richting. Geen voorkeur; 
geen doel. Veranderingen kwamen doorgaans ook in zo’n 
langzaam tempo dat men zich pas na lange tijd realiseerde 
wat er gebeurd was. 
Tot nu toe was de aandacht, ook van de kerk, gericht op 
groepen van mensen, samenlevingen, en de laatste tijd 
steeds meer op de individuele mens. We waren tot nu toe 
een geslacht van stervelingen (maar het geslacht leefde 
voort) terwijl we nu een uit te roeien, te vervangen soort 
zijn: een genus mortale. (Günther Anders) De soort kan dus 
ongedaan worden gemaakt, – dat is nieuw aan de situatie. 
Dat kan door moord zoals in het geval van de atoombom. 
Maar het kan ook subtieler: netjes, door verbetering naar 
een andere soort.
De ontwikkeling van het recht heeft zich ook nooit kun-
nen richten op de mensheid als geheel. Er is nog niet eens 
een begin gemaakt met de vraag of de mensheid van homo 
sapiens een recht zou hebben om niet uit te sterven c.q. een 
recht om niet vervangen te worden. Heeft homo sapiens 
het recht te verklaren, dat bij hem de ontwikkeling eindigt? 
“Homo sapiens is de laatste halte”? Hoe zou een dergelijk 
recht af te dwingen zijn? In de gewone, biologisch evolutie 
is dat niet aan de orde, maar nu wel.
 Dat betekent voor de kerk dat de ‘idee van de verantwoor-
delijke maatschappij’ zoals die na de 2e Wereldoorlog 
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onder auspiciën van de Wereldraad van Kerken is ontwik-
keld, met dit punt uitgebreid moet worden en daarmee 
weer nieuwe actualiteit verkrijgt. Het grote belang van dit 
project, dat hier inhoudelijk verder niet besproken wordt, 
lijkt me juist dat de ‘Verantwoordelijke Samenleving’ het 
gesprek met de moderne wetenschap en technologie over 
de hele breedte voor de kerk geagendeerd heeft. Het is een 
kwestie van Bijbelse, diaconale en profetische gerechtig-
heid. Maar de agenda moet dus wel een update krijgen. 
Vanwege de dringende kwesties die de mensheid over zich 
kan halen.

Vrije wetenschap
Er zal met de moderne wetenschap en techniek weer heel 
fundamenteel gesproken moeten worden over de geclaimde 
vrijheid van wetenschap. Omdat het mede deze vrijheid is, 
die de grote problematiek van de 21e eeuw heeft veroor-
zaakt. Nu zou dat tot resultaat kunnen hebben, dat betrek-
kelijk kleine groepen van mensen technieken op de markt 
brengen waar de hele mensheid door getroffen wordt. Het 
is niet in te zien waarom bepaalde mensen die vrijheid 
moeten hebben. Dat het hun vak is, is geen enkele recht-
vaardiging. Dat geldt nog in sterkere mate dan de afschu-
welijke atoomproeven op de eilanden in de Pacific destijds, 
als dat zou kunnen. 
Het is vooral de vrijheid van wetenschap in combinatie met 
de zogenaamde vrije markt, die voor de problemen heeft 
gezorgd. Daardoor is de wetenschap ook al lang niet meer 
zo vrij als wel gedacht wordt. Het wetenschappelijk bedrijf 
is doortrokken met commerciële belangen. Voor de nieuwe 
technieken wil men misschien in de richting denken van li-
centies. Maar stel al dat er een licentiestelsel bedacht wordt. 
Dan is te voorzien dat er een enorm gevecht zal ontstaan 
niet alleen om die licenties. Lang niet alle landen hebben 
evenveel in de melk te brokkelen. Onze wereld is bij lange 
na niet evenwichtig genoeg voor zo’n systeem.
Niet alleen is de vraag wie een licentie krijgt, maar vooral 
wie de macht heeft om die licenties af te geven. Een kloof 
tussen ‘oude’ landen en ‘verbeterde’ landen is een zeer re-
alistisch scenario. De spel- en rechtsregels tussen homo sa-
piens en zijn opvolger zijn bij lange na nog niet vastgelegd. 
Er moet rekening mee gehouden worden dat een verbeterde 
versie de verouderde zal verdringen, volgens het aloude 
evolutie-principe van de survival of the fittest.
Dan is er ook de kwestie van de specificaties. Verschillende 
bedrijven werken aan mensverbetering dan wel technieken 
die op dat terrein bruikbaar zijn; met verschillende speci-
ficaties en niet gelijklopende belangen. In welke concur-
rentieverhouding zullen die tot elkaar staan? Mogen die 
‘elkaar dood concurreren’? 
Misschien zou er eens goed nagedacht moeten worden over 
de idee dat wel de wetenschap vrij zou mogen zijn, maar 
dat bepaalde resultaten ervan niet op een vrije markt zo-
als in de huidige kapitalistische economie terecht mogen 
komen. Maar vooralsnog lijkt dat niet een haalbare kaart. 

Markt 
Dat brengt ons op het punt van het marktmechanisme. Nu 
blijkt dat het voortbestaan van de mensheid aan dat mecha-
nisme onderworpen is. Dat lijkt onbestaanbaar. Voortbe-
staan van de mensensoort hoort niet op de markt beslist te 
worden. We hebben er ook nooit aan gewild dat de mens 
koopwaar was, of zou mogen zijn. Dat hebben we toch wel 
geleerd uit de tijd na de slavernij. Maar we lijken evenzeer 
tegen het moment aan te zitten, dat de wetenschap op een 
andere, en nu dan absoluut veilige manier om zal moeten 
gaan met vrijheid. Zo veel mag uit het bovenstaande wel 
duidelijk geworden zijn. De onderbouwing van deze stel-
lingen zal nog lastig genoeg zijn, en het verzet zal niet ge-
ring zijn. Want het is niet meteen duidelijk hoe het anders 
geregeld moet worden. 

Zolang er niets geregeld wordt gaat de vrije markt echter 
zijn gang. Zo hebben we de vrije markt immers ingericht. 
En de informatiesamenleving die ontstaan is, lijkt ook al-
leen maar baat te hebben bij volledige vrijheid. Zouden we 
met technieken ten aanzien van het menselijk genoom, of 
de directe koppeling van menselijk brein aan kunstmatige 
intelligentie op een punt gekomen zijn waar het marktme-
chanisme niet voor bedoeld kan zijn of waar dit principe in 
elk geval niet werkt ‘for the commonwealth’? Zouden we 
tot het inzicht kunnen komen dat zaken die de hele mens-
heid aangaan niet onder het mechanisme van de vrije markt 
kunnen vallen?

Democratie
Iets dergelijks is aan de orde bij het democratisch nemen 
van besluiten op dit terrein. Democratie wordt wel geze-
gend als de hoogste vorm van besluiten nemen. Maar de 
huidige vormen van democratie houden de nieuwe uitda-
gingen niet meer bij. Er is geen vorm van democratie aan-
wezig die namens de mensheid kan beslissen omdat men, 
kort gezegd niet bij meerderheid van stemmen kan beslis-
sen homo sapiens te vervangen. Toch moeten er ‘Regels 
voor het mensenpark’ (Sloterdijk) komen.

Er zal een manier bedacht moeten worden om met deze 
nieuwe problematiek om te gaan, anders ‘regelt het zich 
zelf’, zo zagen we. Dat is trouwens een mythe. ‘Het’ regelt 
niks. Het moeten mensen zijn die er belang bij hebben; die 
zus of zo regelen. We zijn op een punt in de geschiedenis 
aangekomen dat een structuur van nationale staten (bege-
leid door wat internationale organen) ook niet meer voldoet. 
Het wordt tijd om andere vormen van omgaan met de mens-
heid en de wereld als geheel te ontwikkelen. Dat zal nog een 
hele klus zijn. 
Ik gebruik daar het ietwat belaste woord ‘wereldregering’ 
voor. Misschien moet men eerder denken aan een wereld-
spiritualiteit; een wereldbeweging waaraan de nieuwe pro-
blematiek toe te vertrouwen is. 
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Maar het zal een enorm probleem worden om een derge-
lijke beweging te organiseren en te vrijwaren van materiële 
belangen van personen, bedrijven, staten. 
Mijn overtuiging is, dat de wereldproblematiek alleen 
maar zal toenemen en dan misschien wel zal dwingen tot 
de overtuiging dat we geen andere keus hebben, dan het 
opgeven van het democratische principe van ‘one man one 
vote’! Toen Sloterdijk in dit verband voorzichtig (nou ja) 
opperde dat men misschien wel weer eens in de richting 
van een elite à la Plato zou moeten gaan denken, viel ieder-
een wel languit over hem heen, maar een echt alternatief 
is nog niet opgedoken. Zijn vraag ligt er nog steeds: hoe 
dan wel?

Religies en wereldregering
Het lijkt op zich een wonderlijke speling van de geschie-
denis dat de kerk, die wezenlijk oecumenisch is, zich zo 
te zien voetstoots neergelegd heeft bij het gegeven dat er 
nationale staten zijn. De kerk moet geenszins zelf een staat, 
laat staan een wereldregering willen zijn, maar weet zich 
desondanks wel uitgedaagd door deze aangelegenheden 
ten aanzien van mens en mensheid en mensensoort. De 
huidige vorm van democratie kan de belangen van de hele 
mensheid niet op een adequate wijze behartigen. Het zou 
de kerk en andere religies wel sieren als ze hierbij op een 
of andere manier ‘de noodtoestand’ zouden uitroepen als 
dienst aan de hele mensheid. En dan de nodige discussie 
aanjagen.

Maar het zal ook wel duidelijk zijn, dat het gesprek over 
deze moeilijke punten veel tijd en inspanning zal vergen. 
En als die tijd gekocht kan worden door een moratorium 
van bepaalde aard, zou dat winst kunnen zijn. Waarschijn-
lijk moet het dan niet een algemeen verbod zijn op onder-
zoek en experiment op het terrein van voortplanting en 
kunstmatige intelligentie, want dat is niet realistisch, dat 
maakt betrokken wetenschappers en bedrijven alleen maar 
kopschuw. Maar misschien behoort een afspraak om be-
paalde extreme technieken niet toe te passen wel in een 
of andere vorm tot de mogelijkheden. Bill Joy schijnt ook 
in deze richting te denken. Hij is zelf een belangrijk gang-
maker van de ICT wereld. Van hem is het citaat “We zijn 
deze nieuwe tijd in gekatapulteerd zonder plan, zonder be-
heersing, zonder remmen.… Het enige alternatief dat ik zie 
is afstand doen (van bepaalde mogelijkheden): beperk de 
ontwikkeling van technologieën die te gevaarlijk zijn, laten 
we bepaalde lijnen van kennis niet voortzetten.” 
Om een voorbeeld te geven: de nanotechnologie ontwik-
kelt apparaatjes die zich zelf kunnen vermenigvuldigen; 
met name als die ook nog eens de code om tot die ver-
menigvuldiging over te gaan bij zich zelf dragen, worden 
ze bijna onhanteerbaar. De gevolgen van enig ongewenst 
optreden, bijvoorbeeld buiten ons zonnestelsel kunnen 
werkelijk desastreus zijn en onherstelbaar. Daar dus maar 
van af zien. 

Toegegeven: dit is uiterst moeilijk. Bestaande kennis is niet 
meer ongedaan te maken. Men kan zich voorstellen hoe 
moeilijk een effectieve controle op te zetten is. Boosheid 
is overal; internet levert ongekende mogelijkheden tot ont-
duiking van afspraken. En een heel lastig punt was ook al, 
dat bepaald onderzoek op dit terrein in tamelijk geheime la-
boratoria plaats vindt. Heel veel van dit onderzoek heeft de 
interesse van het leger. Veel toepassingen zouden kunnen 
leiden tot nieuwere, zogenaamde ‘smart weapons’. (Bij-
voorbeeld: verdelgingsmiddelen die zich tegen een bepaald 
ras kunnen richten (die werken op een bepaald onderdeel 
in het DNA)). Dat frustreert natuurlijk elke controle op de 
werking van welke vorm van moratorium dan ook.

Haal de vredelievende pleidooien van belangrijke we-
tenschappers na het gooien van de atoombommen op Hi-
roshima en Nagasaki er nog eens bij. De redenen voor hun 
bezorgdheid zijn sindsdien alleen maar toegenomen. Deze 
inbreng van de wetenschappers zelf is een enorm belang-
rijk punt.
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Het kwam al even ter sprake dat in militaire kringen grote 
belangstelling bestaat voor mensverbetering en de technie-
ken die daarvoor ontwikkeld worden. Nano-technologie zal 
hier veel te bieden hebben. In al dan niet (geheime) militai-
re laboratoria. De boodschap is duidelijk: er komen uiterst 
intelligentie toepassingen beschikbaar, maar die komen dan 
ook beschikbaar voor snoodaards. Zoals dat eigenlijk altijd 
al het geval was. 

Sf 
In de nu al klassieke Sf-literatuur circuleert een veel voor-
komend thema. Dan bezet een regering die de gewone 
mensen kwaadgezind is de aarde. De aanval werd ingezet 
met enorme aantallen wezens die als super vechtmachines 
zijn ontwikkeld. Je kunt soms nog wel zien dat de (buiten-
aardse) wezens ontwikkeld zijn vanuit homo sapiens, maar 
dat is dan wel lang geleden. Een beetje herkenbaar is bij-
voorbeeld dat ze nog lopen op twee benen of wat daarvoor 
door kan gaan. Maar ook dat is bepaald geen must: alle hor-
rortypes die men maar kan bedenken komen langs. De we-
zens communiceren volop maar ver voorbij de beperkingen 
die homo sapiens op dat vlak heeft. Het verhaal vertelt dan 
meestal de heldhaftigheid van een (klein) groepje dat het 
voor de aloude homo sapiens mensheid opneemt. En of dat 
groepje (na enorme verwoestingen en doorstane angsten) 
de overhand weet te behouden. Moderne mythen omtrent 
de strijd van goed en kwaad kun je ervan maken.
Men kan zich indenken dat, als met name de nanotechno-
logie er in slaagt de zelf-reproductie van apparatuur te re-
aliseren, de productie van onbeperkte aantallen krijgsman-
schappen mogelijk wordt. Met ingebouwde functies voor 
communicatie en met een hoge mate van onkwetsbaarheid. 
Hun aansturing zou oneindig veel directer kunnen dan bij 
mensen die overreed en gemotiveerd moeten worden. De 
nieuwe wezens zouden qua intelligentie, waarneming, ge-
voelens en motivering beïnvloedbaar, bestuurbaar zijn. 

Administratief 
Maar er is ook de laten we zeggen administratieve toepas-
sing. Daarbij wordt homo sapiens niet op agressieve wijze 
uitgemoord. Ze wordt geleidelijk vervangen door mensen 
waarin veel verbetering is aangebracht. (Houellebecq) De 
‘gewone’ homo sapiens zal mettertijd ook te duur worden, 
of te duur gemaakt want vatbaar voor allerlei ziektes en 
daarmee te duur in onderhoud.
 Een en ander is dus als ‘wapen’ in te zetten. Gewoon als 
nieuwe verbeterde versie. Men moet de invloed van verze-

keringsmaatschappijen op deze ontwikkeling bepaald niet 
gering voor stellen. Steeds vroeger kan vast gesteld worden 
welke gezondheidsrisico’s een toekomstig mensenkind gaat 
lopen. Dan moeten mensen die risico’s natuurlijk laten vast 
stellen. Op straffe van uitsluiting. Dan wil je je wel laten 
verbeteren. Hoe meer verbeteringen leverbaar worden, des 
te ingrijpender ze worden; en hoe meer ze verplicht zullen 
worden gesteld door verzekeringen. 
Hier hangt bijvoorbeeld het volgende mee samen. 

Tweedeling 
Tot nu toe gingen we van een tweedeling uit die erop neer-
kwam dat er goede mensen zijn en slechte. En er waren 
‘goede’ landen en ‘foute’ landen. We leerden spreken van 
‘de as van het kwaad’. De vijand. Wij en Zij. En de hele 
literatuur en de hele filmwereld staan bol van verhalen 
waarin het grote gevaar is dat heel speciale wapens in han-
den komen van ‘de anderen, de vijand, de bad guys, De 
Boze zelf’. Typerend was dat het geval aan het eind van 
de tweede Wereldoorlog toen met alle macht voorkomen 
moest worden dat het atoomwapen beschikbaar zou komen 
voor Nazi-Duitsland. En vervolgens werd het hebben van 
atoomwapens door de ‘goede staten’ goedgepraat, met de 
redenering dat ‘wij’ er netjes mee om zouden gaan, maar die 
terroristenstaten, daar moest je wel bang voor zijn. Als die 
de technologie ervan maar niet in handen zouden krijgen. 
Men wilde niet zien dat in het geval van dit soort vrese-
lijke wapens er geen sprake is van ‘good guys’. Dat ligt 
niet aan de mensen in dit of dat kamp, maar aan wapens die 
voorbij elke bruikbaarheid zijn. Het verdient geen enkele 
waardering als de vernietiging van de mensheid plaats heeft 
gevonden door de ‘goede machten’. Want als er niemand 
meer is, houdt alle waardering op; houdt alle herinnering, 
alle gedenken op. En zulk einde van de geschiedenis kun-
nen we geenszins voorstellen als een reële optie; daar valt 
niet eens mee te leven, want leven is er dan niet meer. Dus 
weg met dat spul, dat is de enige manier om te voorkomen 
dat ze in ‘verkeerde’ handen vallen. 
 
Een en ander brengt me bij een denker die ten zeerste be-
ducht was voor wapens waarmee de mensheid uit te roeien 
is. Günther Anders. Het atoomwapen is voor hem in feite 
het ‘Inbegriff’ van de mens van na de invoering van de mo-
derne technologie. 

Hoofdstuk 12

Mensverbetering als wapen?
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De ‘Gelegenheitsphilosoph’ Günther Anders (1902 – 1992) 
kwam al een paar keer ter sprake in het voorgaande. Ik ver-
tel graag iets meer van hem, als ‘uitleiding’ van dit boek-
schrift. Ik denk dat we zijn manier van kijken naar wat 
we aan het doen zijn goed kunnen gebruiken, zo niet hard 
nodig hebben. Het soortelijk gewicht van onze technische 
hoogstandjes heeft veel van wat ‘Auschwitz’ en ‘Hiroshi-
ma’ waren. Zijn stelling is dat in de techno-staat van nu en 
morgen hetzelfde monster van destijds nog gevoerd wordt. 
Om die beschuldiging zal men hem in de tweede helft van 
de twintigste eeuw wel afgeserveerd hebben. Want toen 
dacht men vrij onnozel over vooruitgang. Maar de proble-
matiek die hij op tafel heeft gelegd is geenszins opgelost. 
Mijn stelling is, dat hij actueler is dan ooit.

De kloof
Anders’ hoofdthema is gelegen in wat er met de mens in 
zijn algemeenheid gebeurde toen hij Auschwitz realiseerde. 
Anders heeft daar veel aan opgehangen dat uitermate be-
klemmend is om te lezen. Hij is hierin verwant aan Elie 
Wiesels benadering van de holocaust. We zeggen mis-
schien ‘dat we het nu wel weten’, maar we hebben er niet 
de daarbij passende maatregelen voor genomen. 
De onvoorstelbaarheid van het hele vernietigingsconcept 
doortrekt zijn hele oeuvre; maar het onvoorstelbare en 
deze onvoorstelbaarheid eindigden niet in Mei 1945. Het 
onvoorstelbare bleef van nu af aan altijd mogelijk, omdat 
we die atoombom hadden. Hij bejammert niet slechts het 
verschrikkelijke. Maar met de onvoorstelbaarheid ervan 
markeert hij des te heviger dat de mens dat onvoorstelbare 
heeft weten uit te halen. 
Günther Anders hoofdwerk draagt de titel ‘Die Antiquier-
theit des Menschen”. (Helaas nog niet in het Nederlands 
vertaald, uit zijn ietwat lastige Duits). Daarin beschrijft hij, 
dat de mens veranderd is, antiek is geworden ten opzichte 
van zijn eigen producten. De mens kan dingen maken met 
zijn technisch vermogen, die hij denkend niet kan voorstel-
len. Dat was tot nu toe net andersom. De mens kon vroeger 
alles denken, (‘Duits: vorstellen’) maar kon dat nog niet 
allemaal maken. (Duits: ‘herstellen’). Nu is het dus anders-
om. We kunnen het onvoorstelbare maken. Maar omdat dat 
onvoorstelbaar is, vinden we ook dat we ons niet om de 
uitwerking ervan (op korte of lange termijn) hoeven te be-
kreunen. Dat brengt ons tot de houding dat het maar moet 
mogen; we zien niet, dus doe maar, en zeker als je er aan 
kunt verdienen.

De mens kan dat hele technisch netwerk dat nodig is voor 
het realiseren van zijn immense technische cultuur alleen 
maar be-dienen, mee-maken. Hij heeft daarbij een vergaan-
de arbeidsdeling ingevoerd. Dat maakt het onmogelijk om 
het totaal en het eindresultaat ervan direct te koppelen aan 
ons eigen handelen. Dat verhindert ons ook om er verant-
woordelijk voor te zijn. We verliezen onze status van sub-
ject van de geschiedenis. Die status van subject hebben we 
uitgeleverd aan de technische cultuur; die Anders de atoom-
staat noemt. Die gaat uitmaken welke richting de geschie-
denis gaat nemen. De mens, zegt Anders, loopt achter. Hij 
loopt achter de ‘atoomstaat’ aan. Hij is wel verplicht het 
draaiende te houden. Hij zelf is verouderd; hij is lang niet 
zo perfect als de dingen die hij kan maken. Dat wordt ten 
diepste duidelijk aan de monstruositeit van de atoombom.
Anders heeft zich zeer stevig ingezet tegen Atoomwapens. 
(Hij heeft zich er ook wel aan geërgerd dat hem de No-
belprijs voor de vrede niet uitgereikt is. Een klein puntje 
heeft hij misschien wel als je het afzet tegen de uitreiking 
aan President Obama na een jaar president van het meest 
agressieve land ter wereld te zijn geweest!) Hebben ervan 
en dreigen ermee maakt voor hem geen verschil. 
Hij gaat nog niet zo heel expliciet in op de moderne tech-
nologie van kunstmatige intelligentie, nanotechnologie en 
gentechnologie. Al noemt hij ze wel. Maar die zijn te be-
schouwen als precies meer van hetzelfde onvoorstelbare. 
Het beschikken over technologie die de mens zou kunnen 
vervangen door een nog veel betere mens, toont wel hele-
maal aan dat de huidige mens zichzelf achterhaald heeft. 
Over een aantal decennia is homo sapiens antiek. Een mu-
seumstuk. Afgedankt door een van zijn eigen producten. 
Zoals een nieuw model auto de vorige editie naar het mu-
seum verwijst. Als de mens dit aan het doen is, verdient 
hij ook niet meer dan achterhaald te zijn. Misschien is dat 
ook wel de schokkende eindconclusie die lezing van Anders 
achter wil laten. 
Anders hangt een ‘negatieve antropologie’ aan. In de zin 
van de mens is niet te definiëren. Zie hoofdstuk 2 over de 
mensheid die principieel een verander-mensheid is. Hij is 
niet vastgelegd. Je mag dit een tegenhanger noemen van de 
zogenaamde ‘negatieve theologie’ waarin God niet in onze 
verstandelijke menselijke categorieën te vatten is. Van God 
spreken we in feite alleen om niet helemaal van Hem te 
moeten zwijgen. Maar wat Anders betreft is een en ander 
geenszins een reden om de mens af te schrijven en hem 
een zekere ‘Apokalypse Blindheit’ te gunnen. Zonder door  

Hoofdstuk 13

Uitleiding: 
de visie van Günther Anders 
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enige religieuze moraal of wat dan ook gedreven te wor-
den, maar uit pure hartstocht voor de mens kiest Anders 
voor de mensheid. En hij wordt niet moe de mens op te 
roepen zijn Apokalyps af te blazen. 

Datum van de Eindtijd
Want Anders vindt dat op 6 Augustus 1945 met het gooien 
van de atoombom op Hiroshima een nieuw tijdperk is aan-
gebroken. Een tijdperk dat alleen maar het laatste kan zijn. 
Het gooien van de atoombom (nog eens dunnetjes over-
gedaan door die op Nagasaki) markeerde het moment dat 
we in het atoomtijdperk overgegaan waren. We zullen nooit 
meer de betrekkelijke onschuld hebben van vroeger. Toen 
deden mensen wel heel erge dingen, maar de mensheid uit-
roeien was toch niet mogelijk. Dat zal nu voor altijd wel tot 
onze mogelijkheden behoren. En het enige wat erop zit is, 
dat we die mogelijkheid onmogelijk maken. Zorgen dat er 
geen eind aan de eindtijd komt. 
Maar die vaardigheid om de mensheid te vernietigen is met 
niets te verantwoorden. Niet in de naam van enig ideaal, of 
belang, of een leus, ideologie of godheid. Want we zouden 
er het hele project mens mee ongedaan maken. Je zou nu al, 
op voorhand, zegt hij heel navrant de komende slachtoffers 
moeten gedenken en om hen rouwen, want als die als laat-
ste slachtoffers gevallen zijn, is er niemand meer over om 
hen te bewenen of te gedenken. Als de mensheid vernietigd 
is kan niets of niemand nog weten dat ze er ooit waren: een 
mens en zijn wereld. Dat is pas einde geschiedenis. Daarbij 
vergeleken ‘einde van de geschiedenis’ van Fukuyama een 
onschuldig woordspel!)

Het zou volstrekt onjuist zijn om Anders als een doemden-
ker weg te zetten. Hij is zeker geen onheilsprofeet in de ge-
bruikelijke zin. Het is hem er om te doen dat hij uiteindelijk 
ongelijk krijgt! Ik geef hier een citaat: 
“...van alles wat ik beweer geldt: ik schreef het in de hoop 
dat het niet waar wordt. Het kan echter slechts niet waar 
worden, als we onophoudelijk in de gaten houden hoe 
waarschijnlijk ze (de mogelijkheden tot vernietiging, jab) 
zijn en dienovereenkomstig handelen. Niets is verschrik-
kelijker dan gelijk te krijgen. Zij echter die, verlamd door 
de duistere waarschijnlijkheid van de Catastrofe, hun moed 
verliezen, kunnen uit liefde voor de mensheid alleen nog 
het cynische principe volgen: “Wenn ich verzweifelt bin, 
was geht es mich an! Machen wir weiter als wären wir es 
nicht!” (Die atomare Drohung p. 105)

Apocalypse-Blindheit 
Hij constateert dat de mens zich nog te weinig realiseert wat 
er gaande is. Dat heet dan Apocalypse-Blindheit. Psycholo-
gisch is het wel te begrijpen dat men in de opbouwjaren na 
de Tweede Wereldoorlog deze aantijging niet pikte. En er 
zullen nog wel andere redenen zijn waarom Anders er niet 
in geslaagd is om zijn boodschap overal te doen landen. 
Het betreurenswaardige gevolg is wel, dat de hoogst ernsti-
ge problematiek van homo sapiens nog op alle belangrijke 
agenda’s inclusief die van de kerk ontbreekt. Dat moet op 
zich al tot nadenken stemmen, nu we zien dat de techno-
logie als maar meer in het onvoorstelbare dat toch gedaan 
wordt, terecht komt. 
Daarom wordt het tijd dat we Anders herlezen. Niet in de 
laatste plaats omdat Anders de techno-wereldsamenleving 
ziet als de beheerder van het geweldsmonopolie dat zelfs 
tot geweld verplicht. Dat is werkelijk ernstig en hij stelt dat 
geweldloos verzet tegen deze techno-wereld nog geen suc-
ces heeft opgeleverd. Dat maakt het des te ernstiger.
Hoe dat ook zij, hij was ook geen religieuze denker die nog 
iets met Jodendom of christendom van doen wil hebben, 
maar in feite heeft hij wel de discussie geagendeerd waar 
ook de kerk samen met andere religies aan zou moeten mee-
doen. Met minstens zo veel hartstocht als Anders bezeten 
heeft, zou je mogen wensen. De kerk laat deze thematiek 
grotendeels versloffen en staat daarmee duidelijk in het krijt 
bij Anders.
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Aarzelende vertaling (Jan Anne Bos):
De titel lijkt me vooralsnog onvertaalbaar. 
Het liefst zou ik erg vrij een titel kiezen als “Opstaan”

Dan ooit hébben jullie me gehoord - verbijsterd eindelijk
En dan ooit zétten jullie ook een volgende stap: hij heeft gelijk; 

hij heeft verdomd gelijk!
En dan, dan, eindelijk dan,

dat moment waar ik zo lang om schreeuwde:
dat jullie mond mijn schreeuw werd,

dat moment komt – alsof het nooit komt.

En dan nog dit moment: ik lig op de puinhopen,
balling vanwege vlucht en lot.

Stil word ik ten leste en uiteindelijk zwijg ik; 
ooit doe ik er niet meer toe.

Nou ja, ik hoor jullie nog – met een half oor.
Ik slaap in, ik heb zo lang geschreeuwd

zo lang zou ik willen slapen nu
vooral droomloos slapen.

Tot ik weer helemaal beter ben
dan sta ik op: zo mooi was ik ooit.

1940.

Die Muse der Empörung wird wieder zur Muse der Menschlichkeit

Doch einmal kommt die Stunde, da Ihr staunend 
euch eingesteht: Ihr habt mir zugehört. 

Und dann, die nachste, da Ihr tief betroffen 
zum ersten Male meinen Worten rechtgebt. 
Und dann die letzte, lang erschriene Stunde, 

da Ihr den Schrei ausreiszt aus meinem Mund, 
um selbst zu schrein. Auch diese Stunde kommt. 

Auch diese Stunde kommt: ich leg mich nieder 
im Trümmerfeld, im fremden Land, wo immer 

Geschick und Flucht mich gerade hinverschlagen. 
und streck mich aus. Und werde endlich still. 
Und endlich schweigsam. Endlich überflüssig. 

O ja, auf eure Stimmen horch ich noch. 
Mit halbem Ohr. Dann aber schlaf ich ein. 

Ich schrie zu lang. So lang will ich auch schlafen. 
Und traumlos schlafen. Bis ich ganz genesen 

in alter Schönheit wieder aufersteh. 
1940 

Bijlage 1

Gedicht Günther Anders
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Op Youtube is een aardige clip van de evolutie van Homer 
Simpson:
http://www.youtube.com/watch?v=faRlFsYmkeY met de 
karakteristieke vraag: “What took you so long?”

www.transhumanisme.nl

In het algemeen is het Rathenau Instituut in Den Haag een 
bron van informatie over alles wat met de rol van weten-
schap en techniek in de samenleving te maken heeft. Www.
rathenau.nl

Günther Anders, (1980, 1981) Die Antiquiertheit des Men-
schen. Band I und II.
Günther Anders, (1982) Hiroshima ist überall.
Günther Anders, (1987) Gewalt – Ja oder Nein. Eine Not-
wendige Diskussion. Manfred Bissinger (Herausgeber). 
München 
Er is helaas weinig van zijn werk in het Nederlands toe-
gankelijk. Wel delen van zijn dagboeken; en een roman De 
Catacombe van Molussie. 
Naast een recente (Duitse) biografie van Raimund Bahr 
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Een BOEKSCHRIFT is een bewerking van wetenschappelijk theologisch onderzoek, zoals dit is verwerkt in een proefschrift 
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