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ci a no ay di n

Wij zijn nooit natuurlijk geweest:
nbic-technologieën en de menselijke conditie

i n l e i di ng

Sinds Plato is het ‘buiten’ de sfeer van de meningen (doxa), 
en kan ware kennis over de wereld en onszelf (episteme) al-
leen via een ‘binnen’ ontdekt worden. Bij Descartes bereikt 
deze gedachte een hoogtepunt; het ‘buiten’ wordt totaal 
irrelevant voor het verwerven van ware kennis. De mens 
dient de criteria voor betrouwbare kennis volledig ergens 
‘binnen’ in zichzelf te zoeken; hij heeft het ‘buiten’ in het 
geheel niet nodig.

In onze technologische cultuur is het ‘buiten’ steeds 
belangrijker geworden. Neurologen en neuropsychologen 
menen veel van onze eigenschappen uit onze hersenstruc-
turen te kunnen aflezen – eigenschappen waartoe wijzelf 
geen toegang hebben vanuit een ‘binnen’, maar die alleen 
door gespecialiseerde anderen in een ‘buiten’ ontdekt kun-
nen worden. Stel nu dat we alle relevante informatie in 
dat ‘buiten’ zouden kunnen vinden, wat blijft er dan nog 
over van een ‘binnen’? Blijft daar überhaupt nog iets van 
over? Kan het ‘binnen’ niet volledig ‘geëlimineerd’ wor-
den? Doorgaans verzet onze basale intuïtie zich tegen 
deze visie; de hersenen mogen we dan wel ‘buiten’ kunnen 
aantreffen, het denken bevindt zich nog steeds ergens ‘bin-
nen’.

Maar is dat wel zo? Is het denken iets interns? In onze 
technologische cultuur is het denken steeds meer gekop-
peld aan allerlei technische apparaten, die niet alleen een 
extensie van ons denken zijn gaan vormen, maar zelfs een 
verlengstuk van onszelf zijn geworden. Steeds meer men-
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sen in het Westen brengen een groot deel van hun leven 
door voor een beeldscherm. En als ze zich van het beeld-
scherm losmaken en zich voortbewegen, zijn ze vaak ver-
bonden met allerlei mobiele apparaten. Deze apparaten 
zijn zo sterk onderdeel geworden van onze ‘menselijke na-
tuur’ dat we moeilijk zouden kunnen functioneren als ze 
zouden wegvallen.

In deze bijdrage wil ik de cartesiaanse visie op de men-
selijke natuur bekritiseren vanuit een interactionistisch 
perspectief, dat onder meer inhoudt dat de menselijke na-
tuur verweven is met techniek. Mensen hebben zichzelf 
altijd al krachtens technische instrumenten en artefacten 
geconstrueerd en gereconstrueerd. We zullen zien dat veel 
argumenten tegen nieuwe technologie worden aangevoerd 
vanuit een cartesiaanse visie op de natuur. Als die visie in-
adequaat is, verliezen ook dergelijke argumenten geheel of 
gedeeltelijk hun kracht.

k a n t t e k e n i nge n bi j  de c a rt e si a a nse 
v isi e  op de  m e nse l i j k e nat u u r

Weerstand tegen nieuwe technieken is geen nieuw feno-
meen. Door de geschiedenis heen zijn nieuwe technolo-
gische ontwikkelingen doorgaans met groot wantrouwen 
ontvangen. Vooral moderne technologieën die direct kun-
nen interveniëren in, bijvoorbeeld, ons neuraal netwerk 
of onze genetische opbouw, roepen horrorscenario’s op 
die verder gaan dan de angst voor specifieke lichamelijke 
schade. Manipulatie van ons dna , bijvoorbeeld, kan niet 
alleen een permanente invloed hebben op onze individu-
ele, fysieke en mentale constitutie, maar ook op die van ge-
neraties na ons die hetzelfde dna  zullen dragen. Daarbij 
zijn de effecten van die interventies grotendeels onvoor-
spelbaar. Verwacht wordt dat de hedendaagse ontwikke-
ling waarbij disciplines als nanotechnologie, biotechnolo-
gie, informatietechnologie en neurowetenschappen steeds 
verder met elkaar verweven raken en elkaar versterken – de 
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zogenaamde ‘nbic-convergentie’ –, een nieuwe technolo-
gische golf zal veroorzaken. Deze nbic-convergentie zou 
technologieën kunnen voortbrengen die steeds meer tra-
ditionele scheidslijnen doen vervagen, scheidslijnen tussen 
mens en dier, jong en oud, echt en kunstmatig, ziek en ge-
zond, mens en machine, enzovoort. Hierdoor zou uitein-
delijk zelfs de menselijke soort kunnen veranderen. Het is 
niet alleen maar de vrees voor een specifiek gevaar, maar 
ook de angst voor de onbepaalde effecten – om een heideg-
geriaans onderscheid te lenen – die karakteristiek is voor 
de weerstand tegen nieuwe technologieën. Dit soort angst 
wijst ons op vooronderstellingen die betrekking hebben op 
wat we verstaan onder onze natuurlijke menselijke consti-
tutie. Het karakteriseren van een bepaalde technologie als 
inbreuk dan wel verbetering, veronderstelt een bepaalde 
visie op menselijke natuur.

Ik wil mijn punt illustreren aan de hand van een spe-
cifieke technologie. Swierstra toont aan dat tegenstanders 
van klonen uiteenlopende argumenten geven voor hun 
 positie.1 Zij claimen dat klonen de uniciteit van mensen 
ondermijnt, dat het in strijd is met menselijke waardigheid, 
dat het psychosociale problemen kan veroorzaken bij het 
gekloonde kind, dat het onnatuurlijk is, dat het ons beeld 
van de mens zal veranderen in een verkeerde richting, 
 enzovoort. Hoewel hier uiteenlopende argumenten tegen 
klonen worden gegeven, is er een constante denkwijze her-
kenbaar, die uitdrukking is van een vaak impliciete visie 
op wat de mens is of zou moeten zijn. Deze visie is mijns 
inziens het resultaat van een historische erfenis. Inzicht in 
die erfenis zou licht kunnen werpen op belangrijke voor-
onderstellingen die de discussies omtrent nieuwe techno-
logieën sterk bepalen.

Als we onderzoeken hoe in de geschiedenis van de filo-
sofie menselijke subjectiviteit is opgevat, dan zien we dat 
veel argumenten die door Swierstra zijn gereconstrueerd 
herinneren aan een cartesiaans-kantiaans perspectief. 
Vanuit dat kader wordt het menselijke subject begrepen 
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als een autonoom wezen, als een vrije en onafhankelijke 
actor, die in staat is de empirische orde te transcenderen 
dankzij zijn heel speciale, boventijdelijke faculteit, in meer 
archaïsch idioom: dankzij zijn ‘ziel’. De zogenoemde sub-
jectieve wending was in feite een herstel van de autono-
mie en heldere grenzen van het menselijke subject, door 
hem radicaal los te scheuren van zijn empirische wereld. 
Die subjectieve wending is vanuit historisch perspectief te 
begrijpen als een poging om de crisis die was ontstaan als 
gevolg van allerlei wetenschappelijke (ontdekkingen van 
Copernicus, Kepler en Galilei), religieuze (de Reformatie) 
en maatschappelijke ontwikkelingen (ontdekkingsreizen, 
immigratie) te bezweren. Het was zodoende een radicale 
poging om eens en voor altijd een einde te maken aan de 
actuele en potentiële twijfel en wanorde die het instabiele 
‘buiten’ genereert, door een absoluut onbetwijfelbaar fun-
dament te ontlenen aan het ‘binnen’.

We kunnen een soortgelijke, hernieuwde poging her-
kennen in de reacties van de conservatieve tegenstanders 
van nbic-technologieën. Technologieën die de grenzen 
van het (transcendentale) subject niet respecteren en in 
zijn autonome constitutie penetreren, worden opgevat als 
een potentiële dreiging voor de vrijheid en uniciteit van 
het individu. Deze technologieën overschrijden een grens. 
Habermas beweert, bijvoorbeeld, dat genetisch gepro-
grammeerde personen zichzelf niet meer als de eigenlijke 
auteurs van hun eigen levensgeschiedenis zouden kunnen 
beschouwen en dat ze zichzelf niet meer als gelijkwaardige 
personen ten opzichte van voorgaande generaties zouden 
kunnen zien.2 Sandel claimt dat nbic-achtige technolo-
gieën onze waardering van het leven als een geschenk en 
onze openheid voor het onvoorziene dreigen te vernieti-
gen.3 Daarbij is biotechnologische verbetering, aldus San-
del, niet authentiek en daardoor niet verdiend, wat uitein-
delijk tot deformatie van ons karakter zal leiden. Verder 
zou pre- of postnatale verbetering door nbic-technologie 
de vrijheid van kinderen om hun eigen lot te kiezen begren-
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zen. Al deze argumenten veronderstellen op verschillende 
wijzen het bestaan van een autonome menselijke natuur, 
krachtens welke we keuzes kunnen maken vanuit een ze-
kere originele positie die niet aangetast is door allerlei em-
pirische invloeden. Als deze cartesiaans-kantiaanse visie 
op de mens als een autonoom subject inadequaat is (en dat 
denk ik), dan verliezen de argumenten van de tegenstan-
ders van nbic-technologie hun kracht.

Laat ik benadrukken welk aspect in de positie van veel 
bioconservatieven het sterkst hun cartesiaans-kantiaans 
perspectief onthult: ze gaan er, al of niet uitdrukkelijk, van 
uit dat de modus krachtens welke we autonoom handelen-
de wezens zijn mentaal of spiritueel is, en dat deze pure, 
mentale of spirituele modus ergens buiten het empirische 
vlak is gesitueerd, als een ‘mannetje in de radio’ (een soort 
homunculus) dat zich ergens in de hersenen bevindt en op 
knoppen drukt en de koers van ons handelen bepaalt. Aan-
gezien het lichaam, zowel voor als na de geboorte, onder-
hevig is aan allerlei empirische invloeden, is hij deel van het 
empirische rijk en kan daardoor geen volledig autonoom 
actorschap verzekeren. Om deze reden concentreer ik me 
in deze tekst in het bijzonder op de status van het mentale 
binnen het debat omtrent nbic-technologieën.

Betekent dit dat ik een voorstander ben van elke moge-
lijke nieuwe technologie? Hoor ik bij het kamp van trans- 
en posthumanisten die in nbic-convergentie een kans 
zien de mens radicaal te veranderen en te verbeteren? Nee, 
niet noodzakelijk. En niet omdat ik principiële bezwaren 
heb tegen alle prachtige dingen die zij voorspellen, maar 
omdat ik denk dat ook zij vaak hetzelfde cartesiaans-kan-
tiaanse kader veronderstellen als dat van de tegenstanders 
van nbic-technologieën. Trans- en posthumanisten die 
homo sapiens willen vervangen door een superieure niet- of 
bovenmenselijke levensvorm, parasiteren, paradoxaal ge-
noeg, vaak op hetzelfde cartesiaans-kantiaanse perspectief 
als dat wat verondersteld wordt door hun conservatieve te-
genstanders. Ook trans- en posthumanisten gaan er vaak 
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van uit dat de mens een onafhankelijk, autonoom wezen is 
met een meer of minder vastgestelde natuur. Het verschil 
is dat hun conservatieve, humanistische tegenstanders die 
natuur willen handhaven, terwijl zij die natuur willen over-
winnen via technologie, teneinde een posthumane levens-
vorm te scheppen.

Maar de vraag blijft of die vooronderstelling correct  
is. Om een eerste indruk te geven van de wijze waarop ik 
deze vooronderstelling wil problematiseren, stip ik hier 
kort aan hoe de positie van transhumanisten vanuit een 
nietzscheaans perspectief beoordeeld kan worden. Hoe-
wel transhumanisten Nietzsche vaak aanhalen als een 
van hun voor-denkers, denk ik dat hun benadering niet  
in overeenstemming is met Nietzsches antropologie.  
Nietzsches notie van de Übermensch, waarnaar trans-
humanisten soms verwijzen, staat mijns inziens haaks op 
het idee van de posthumane cyborg die transhumanisten 
vaak voor ogen hebben. Nietzsches figuur van de Über-
mensch en zijn definitie van de mens als het ‘nog niet vast-
gestelde dier’ drukken uit dat de mens ‘wezenlijk’ niet met 
zichzelf, met zijn actuele toestand, samenvalt. Het ‘über’ 
in ‘Übermensch’ duidt aan dat de mens wordt gekarakteri-
seerd door een gerichtheid zonder begin in een eerste oor-
zaak of oorspronkelijke toestand en zonder een eind in een 
uiteindelijk doel. Door zijn huidige toestand te overwin-
nen, vervreemdt de mens zich niet van zijn natuur, maar 
doet juist precies recht aan wat hem tot mens maakt: wor-
den.4 De mens zou ophouden mens te zijn (en zich volledig 
verzoenen met zijn dierlijk deel) als hij volledig zou samen-
vallen met zijn actuele toestand. Het proces van zelfover-
winning – van het overwinnen van zijn huidige vorm – is 
niet iets waarmee de mens door de nieuwe technologische 
ontwikkelingen voor het eerst in zijn geschiedenis wordt 
geconfronteerd, maar het is zijn permanente conditie.

In de volgende paragrafen zal ik de cartesiaans-kanti-
aanse vooronderstelling van de mens als een onafhanke-
lijk, autonoom wezen gedetailleerder bestrijden en een 
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andere visie op de relatie tussen mens en techniek voorstel-
len. Dat doe ik door deze thematiek te benaderen vanuit 
de fenomenologie van Charles S. Peirce.5 Ik zal dat in twee 
stappen doen. Eerst problematiseer ik het categoriale on-
derscheid dat vaak gemaakt wordt tussen – enerzijds – de 
mens en – anderzijds – de wereld en de techniek. Dat zal ik 
doen aan de hand van een kritiek op de cartesiaanse visie 
op het geestelijke. Daarna zal ik die kritiek radicaliseren en 
intensiveren door aan te tonen dat de relaties en interacties 
tussen de mens en technische artefacten niet extern en ad-
ditioneel, maar constitutief zijn: mensen zijn wat ze zijn, 
en dat geldt meer dan ooit in onze tijd, krachtens hun rela-
ties met technische artefacten.

h e t i n t e r ac t ion is t isch e pe r spe c t i e f

Onze geest zetelt niet in onze hersenen
Een van de grootste uitdagingen waarvoor we staan, is het 
overwinnen van de moderne, cartesiaanse gedachte dat 
denken een individuele activiteit is, gelokaliseerd in het 
hoofd van een persoon. Een heel ander perspectief dan het 
cartesiaanse wordt ons geboden door Peirce. In een vroe-
ge tekst schrijft hij: ‘net zoals we zeggen dat een lichaam 
in beweging is, en niet dat beweging in een lichaam is, zo 
zouden we moeten zeggen dat wij in het denken zijn, en 
niet dat gedachten in ons zijn.’6 Gedachten zijn niet ge-
lokaliseerd in onze hersenen, maar wij zijn ondergedom-
peld in gedachten. En dat niet alleen in metaforische zin, 
maar in een vrij letterlijke zin. Het belangrijkste argument 
dat Peirce geeft voor zijn visie, heeft een fenomenologisch 
karakter. Hij constateert dat Descartes’ visie alleen verde-
digd kan worden als we onszelf kunstmatig beschouwen 
als zuiver spirituele entiteiten die losgetrokken kunnen 
worden van een puur materiële buitenwereld. Volgens 
Descartes hebben we, krachtens ons speciaal vermogen 
van introspectie, onmiddellijke toegang tot onze spirituele 
binnenwereld, die volledig losstaat van de buitenwereld 
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(‘res extensa’). Deze kloof is volgens Peirce onhoudbaar 
omdat we in onze feitelijke, alledaagse ervaringen nooit in 
staat zijn ons los te maken van de wereld. Heidegger zou 
zeggen dat mens-zijn wezenlijk gekenmerkt wordt door 
in-de-wereld-zijn. Peirce toont aan dat alles begint met 
percepties, die allemaal in het ‘buiten’ gevonden worden. 
Zelfs de ‘introspectie’ die we doen wanneer we onze ogen 
gesloten hebben, kan slechts bestaan als een interpreta-
tie van fenomenen die zich alleen kunnen presenteren als 
‘externe’ objecten. Er is geen geïsoleerde interioriteit. Een 
implicatie hiervan is dat ons gangbare cartesiaanse zelf-
beeld een abstractie is, die radicaal is losgemaakt van de 
oorspronkelijke percepties waar alles begint. Kortom, de 
geest is niet een van de wereld geïsoleerde entiteit, een ‘bin-
nen’, die zetelt in de hersenen.

Als de geest niet iets is dat exclusief is gerelateerd aan 
de hersenen, maar veeleer een aspect is van de wereld als 
zodanig (waartoe ook de mens behoort), dan moet ook 
de  relatie tussen de mens en de wereld worden herzien. 
Aangezien de mens geen absolute autonomie bezit krach-
tens zijn onafhankelijke geest, kan ook de grens tussen de 
mens en de wereld niet absoluut zijn. Hij is en was altijd 
al verbonden met allerlei wereldlijke objecten en kan niet 
worden begrepen onafhankelijk van die betrekkingen. Dit 
betekent tevens dat wat we als een subject beschouwen, in 
werkelijkheid een heterogene entiteit is met grenzen die 
voortdurend verschuiven. Wij zijn nooit een zuiver be-
wustzijn zonder een wereldlijke surplus.

Daarbij is de menselijke wereld altijd tot op zekere 
hoogte een wereld van technische artefacten geweest. De 
mens wordt, zoals Arnold Gehlen kleurrijk heeft verbeeld, 
geboren zonder bijzondere instincten en gespecialiseerde 
organen. Het ‘nog niet vastgestelde dier’ is tevens een ‘ziek 
dier’ zoals Nietzsche heeft opgemerkt. De mens komt, 
vergeleken met niet-menselijke dieren, slecht aangepast 
en ongewapend op de wereld. Hij heeft niet een ‘teveel’ 
maar juist een gebrek. De mens is, zoals Gehlen hem heeft 
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aangeduid, een gebrekkig wezen, een Mängelwesen. Om te 
kunnen overleven in een voor hem vaak vreemde en vijan-
dige wereld is de mens gedwongen om kunstmatige exten-
sies te ontwikkelen. Het geniale van de mens ligt niet alleen 
in zijn vermogen om gereedschappen en instrumenten te 
bouwen, maar in het gebruik van die gereedschappen ten-
einde meer geavanceerde en verfijnde gereedschappen en 
instrumenten te bouwen, en zo verder. Hoewel de mens 
geen natuurlijk leefmilieu heeft, is hij in staat om zijn om-
geving te manipuleren en om instituties te bouwen die een 
wereld tot stand brengen die voorbij elke mogelijke voor-
stelling ligt, aldus Gehlen.

Hieruit volgt dat de mens altijd al is en was verbonden 
en verweven met technische objecten. De mens breidt zijn 
vermogens uit en verbetert die door technische gereed-
schappen en artefacten. De interactie tussen de mens en 
technische artefacten is niet alleen materieel, maar tege-
lijkertijd ook geestelijk. In Gehlens uitleg van de notie van 
handelen vinden we pogingen om het dualisme tussen 
 lichaam en geest te overwinnen. Alle handelen is volgens 
hem zowel lichamelijk als reflexief. Om dit te illustreren 
gebruikt Gehlen het voorbeeld van een verroest slot dat 
we proberen open te maken met een sleutel. Een slot open-
maken vereist verscheidene ‘handelingslussen’ van zowel 
lichamelijke als geestelijke aard, die innerlijk met elkaar 
zijn verbonden.

Hoewel Gehlen inziet dat de mens zowel zijn wereld als 
zichzelf transformeert in een wederzijdse intrinsieke in-
teractie, is zijn visie op de relatie tussen de wereld en het 
zelf relatief conservatief. Het dualisme dat hij wil over-
winnen is dat van een menselijk lichaam en een menselijke 
geest. Ik wil een stap verder gaan en betogen dat de geest 
niet kan worden opgevat als een exclusief menselijk ver- 
mogen, dat zijn autonomie verzekert. Ik wil, met andere 
woorden, aantonen dat de grens tussen de mens en arte-
facten in de wereld niet absoluut is. Aangezien de geest 
kan worden uitgebreid door het vormen van allianties met 
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artefacten, zijn de grenzen van het zelf niet volledig vast-
gesteld.

Laat ik dit illustreren met een paar voorbeelden. Terwijl 
ik deze tekst schrijf, is er een continue relatie tussen mijn 
geest en de woorden die ik op mijn laptop typ. Daaruit 
volgt dat ik in een vrij letterlijke zin kan zeggen dat mijn 
laptop en ik één cognitief systeem vormen. Hetzelfde kan 
gezegd worden van een wetenschapper en zijn laborato-
rium of van een autobestuurder en het display dat hem van 
informatie voorziet over bijvoorbeeld zijn snelheid. Dit be-
tekent tevens dat een deel van mijn geest zich kan bevinden 
in mijn laptop en iPhone, in de artikelen en boek(en) die ik 
heb geschreven, en in andere artefacten. Ik ben, zoals Hei-
degger het soms uitdrukt, altijd daar. Ik vorm voortdurend 
tijdelijke allianties met wereldlijke objecten en technische 
artefacten, zoals mijn laptop of auto. Dit verklaart tevens 
waarom mensen zo gefrustreerd raken als hun computer 
crasht. Een stukje van henzelf sterft, letterlijk.

De these die ik hier probeer te ontwikkelen heeft veel 
overeenkomsten met Andy Clarks paradigma van de ‘ex-
tended mind’. In zijn boek Natural-Born Cyborgs maakt 
Clark aan de hand van talrijke voorbeelden duidelijk hoe 
cognitie kan worden uitgebreid, niet alleen door symbo-
lische (bijvoorbeeld taal), maar ook door technische arte-
facten (mobiele telefoons, camera’s, externe informatie-
opslag).7 Niet alleen onze cognitie, maar ook wijzelf, aldus 
Clark, kunnen op zo’n manier worden uitgebreid dat we 
ook niet-biologische onderdelen en circuits bevatten. Ver-
lamde mensen met een implantaat dat in de hersenschors 
is aangebracht, kunnen leren om een cursor te bewegen, 
waarmee bijvoorbeeld een rolstoel bediend kan worden. 
Na lang oefenen zal de verlamde persoon de rolstoel niet 
meer bedienen door de cursor bewust naar rechts of links 
te bewegen. Veeleer zal hij de rolstoel (of een prothese) 
bewegen, zoals hij een arm of been zou bewegen. De kun-
stenaar Stelarc heeft na vele jaren oefening niet meer het 
gevoel dat hij zijn derde, kunstmatige arm bestuurt. Hij ge-
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bruikt zijn derde arm, zoals hij ook zijn andere twee armen 
gebruikt. Externe gereedschappen en artefacten kunnen 
transparant in gebruik worden, dat wil zeggen onze inten-
ties kunnen op zo’n manier erdoorheen vloeien en de we-
reld modificeren dat ze deel van onszelf worden. We kun-
nen niet eenvoudigweg wijzen op de hersenpan teneinde 
de grenzen van het zelf te rechtvaardigen, omdat precies 
de legitimiteit van die grens ter discussie staat.

Niet alleen zie ik geen overtuigende redenen om de 
notie van het zelf niet zodanig uit te breiden dat het ook 
delen van de externe wereld kan bevatten, maar ik zie zelfs 
geen goede redenen om de gedachte af te wijzen dat het zelf 
ook andere mensen zou kunnen insluiten. Een voorbeeld: 
als je met je kleine kinderen door een drukke straat van een 
vreemde stad loopt, ervaar je soms jezelf en je kinderen 
in een vrij letterlijke zin als één persoon. Je kinderen voor 
twee seconden uit het oog verliezen, is soms al voldoende 
om zozeer in paniek te raken dat je de controle over jezelf 
verliest – en er zijn ouders die liever een van hun ledematen 
zouden willen verliezen dan een van hun kinderen. Als we 
ons consistent verzetten tegen de gedachte dat het zelf als 
zodanig dynamische grenzen heeft die het toestaan tech-
nische artefacten en zelfs andere mensen te omvatten, dan 
zouden we, in de woorden van Clark en Chalmers, ‘het zelf 
moeten laten verschrompelen tot een bundeltje bewust-
zijnstoestanden, waardoor we de fundamentele psycholo-
gische continuïteit ervan ernstig in gevaar brengen’.8

Deze alternatieve kijk op de geest en het zelf heeft ver-
gaande consequenties voor onze benadering van nieuwe 
technologieën. De belangrijkste conclusie is dat de mens 
geen autonome en gesloten entiteit is, maar altijd al is ver-
weven met verschillende soorten artificiële en technische 
apparaten. Dit impliceert natuurlijk niet dat technologieën 
die bijvoorbeeld interveniëren in ons neuraal stelsel of in 
ons dna  automatisch omarmd moeten worden. Het punt 
is dat argumenten als ‘klonen ondermijnt de uniciteit van 
de mens’ of ‘klonen is onnatuurlijk’ een inadequate visie op 
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de mens veronderstellen. Dat geldt ook voor de gedachte 
dat de mens iets posthumaans zou kunnen worden door 
technologische ingrepen, want die gaat voorbij aan het feit 
dat mensen altijd al natural-born cyborgs zijn geweest. Post- 
en transhumanisten richten zich vaak eenzijdig op tech-
nologieën die de menselijke fysiologie manipuleren, of op 
artefacten die in het lichaam ingebracht kunnen worden. 
Als het menselijke subject niet enkel zetelt onderhuids en 
in de hersenpan, waarom zouden dan die ‘externe’ techno-
logieën en artefacten geen intrinsiek deel van zijn constitu-
tie kunnen worden? Wat de mens is, alsook wat als ‘post-
humaan’ beschouwd kan worden, is vanuit dit perspectief 
niet alleen afhankelijk van technologieën die in het lichaam 
worden gebracht of het lichaam modificeren, maar ook van 
de ‘externe’ relaties en interacties met zijn technologische 
omgeving. Dat geldt met name in onze tijd. In de volgende 
paragraaf zal ik de relatie tussen de mens en technische ar-
tefacten nog wat verder exploreren.

Het zelf wordt geconstitueerd door zijn interacties
De overwinning van het dualisme tussen lichaam-geest 
respectievelijk zelf-wereld is een lastige onderneming. 
Nietzsche betoogt dat de visie van het zelf als een auto-
nome entiteit die onafhankelijk is van de wereld, gegrift is 
in de grammatica van onze westerse taal (de ‘subject-pre-
dicaat’-structuur). Heidegger heeft om verwante redenen 
een heel nieuw idioom ontwikkeld om de intrinsieke ver-
bondenheid van zelf en wereld uit te drukken. Hij gebruikt 
noties als ‘Da-sein’ en ‘in-de-wereld-zijn’ om duidelijk te 
maken dat elke mogelijke distinctie en categorisering altijd 
al de intrinsieke relatie tussen zelf en wereld veronderstelt. 
Dit blijft een hachelijk probleem. Zelfs als we woorden als 
‘intrinsiek verbonden’ gebruiken, is het erg moeilijk om 
ons niet eerst onderscheiden entiteiten voor te stellen die 
vervolgens onderlinge relaties of een interactie met elkaar 
aangaan. Als we dit probleem onderkennen, dan moeten 
we ook toegeven dat, zonder een meer overtuigend alterna-
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tief kader voor dit dualistische perspectief (mens-wereld), 
we niet in staat zullen zijn aan te tonen hoe artefacten een 
inherent onderdeel, of beter een inherente dimensie, van 
de mens kunnen worden. Zonder een dergelijk kader zul-
len woorden als natural-born cyborgs nooit serieus wor-
den genomen en zullen ze altijd louter met sciencefiction 
geassocieerd worden. Geïnspireerd door inzichten van 
Peirce, probeer ik dit beoogde kader nog wat verder vorm 
te geven.

Peirce zegt niet alleen dat ons ‘zelf’ delen van de externe 
wereld kan omvatten, maar hij claimt zelfs dat het ‘zelf’ – 
opgevat als een individuele, afzonderlijke entiteit – slechts 
een abstractie is. Hij meent dat het ‘zelf’ louter de locus is 
van de interacties die we hebben met onze omgeving. Het 
‘zelf’ is een afgeleid iets, dat geconstitueerd wordt door 
zijn interacties met de wereld. Ik heb geen identiteit voor-
dat ik een interactie met de wereld aanga, maar ik ontdek 
wie en wat ik ben dankzij mijn interacties met de wereld.9 
Een voorbeeld dat ik vaak geef: minnaars bedrijven niet de 
liefde, maar het bedrijven van de liefde maakt minnaars. 
De relatie of interactie gaat ontologisch vooraf aan de re-
lata. De fout die wij vaak maken, is dat we veronderstellen 
een identiteit te hebben voorafgaand aan en onafhankelijk 
van onze interacties met verschillende mensen, dingen en 
artefacten. Maar dat is niet zo, zelfs in ons denken en onze 
taal zijn we niet onafhankelijk.

Om dit laatste verder uit te werken doe ik een beroep 
op Wittgensteins gedachten daarover in zijn Philosophical 
Investigations (§ 244-§ 271). Wittgenstein heeft kritiek op 
de visie dat het hebben van private gedachten iets interns 
vereist waarin die gedachten kunnen ontstaan en bewegen. 
Aangezien het onmogelijk is om een taal te hebben die al-
leen kan worden begrepen door een individu, zijn gedach-
ten die volledig privaat zijn onmogelijk. Dit betekent uiter-
aard niet dat we niet in staat zijn gedachten voor onszelf 
en voor anderen verborgen te houden. Het punt is dat de 
gedachten die we voor anderen verborgen houden, wel de-
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gelijk afgeleid zijn van de externe wereld, en, nog belang-
rijker, dat alleen dankzij de relatie met de externe wereld 
een uitdrukking als ‘een gedachte verbergen’ betekenis kan 
hebben. De verwevenheid tussen mens en wereld wordt 
hiermee sterk benadrukt.

Peirce voert de innerlijke verbondenheid tussen mens 
en wereld tot het uiterste. In zijn radicaalste anti-individu-
alistische teksten claimt hij zelfs dat we onszelf alleen als 
onderscheiden van de wereld kunnen ervaren als er iets 
misgaat. Laat ik een voorbeeld geven: als ik op een feest 
ben met mijn vrienden en ik geen moeite heb om deel te 
nemen aan de discussie, dan vergeet ik in een vrij letterlijke 
zin mijzelf. Maar als ik op een feest ben waarin, laten we 
zeggen, alleen advocaten aanwezig zijn en ik geen idee heb 
waarover ze het hebben (en vaak heb ik dat echt niet), dan 
zal ik mijzelf ervaren als onderscheiden en geïsoleerd. Het 
punt hier is niet dat mijn persoonlijke identiteit een volle-
dige fictie zou zijn. Het punt is dat ik alleen eigenschappen 
of kenmerken aan mijzelf kan toeschrijven in het licht van 
mijn interacties met mijn sociale en natuurlijke omgeving.

Als we deze visie toepassen op de relatie tussen de mens 
en technologie, dan kunnen we het perspectief dat tech-
nologie onze ervaring medieert (om een term te lenen van 
Don Ihde en Peter-Paul Verbeek) intensiveren. Niet alleen 
kunnen we zeggen dat technologie onze externe ervaringen 
medieert, maar ook dat technologie (die een structureel on-
derdeel is van de hedendaagse wereld) onze ervaring van 
onszelf medieert: de relatie gaat vooraf aan de relata. Er is 
geen onafhankelijk zelf dat kan worden geïsoleerd van de 
verschillende technologische artefacten waarmee we ons 
verbinden. We kunnen onszelf alleen maar begrijpen in het 
licht van de technologische artefacten die een structureel 
onderdeel zijn geworden van het moderne leven. Technolo-
gische apparaten bepalen in hoge mate onze identiteit.

En ook hier geldt: deze visie legitimeert ons niet om elke 
technische uitvinding die is of wordt gedaan te implemen-
teren. Ze wijst ons er echter wel op dat het kader waarin de 
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discussie over nbic-technologieën veelal plaatsvindt, in-
adequaat is. Argumenten als ‘klonen ondermijnt de unici-
teit van de mens’ of ‘klonen is onnatuurlijk’, gaan volledig 
voorbij aan het feit dat precies de mogelijkheid van klonen 
een ander licht werpt (medieert) op wat een mens is. Ook 
Descartes interpreteerde de mens in het licht van de tech-
nologie van zijn tijd, toen hij het subject vergeleek met een 
homunculus in een camera obscura, en zodoende als een 
‘autonome toeschouwer’ verbeeldde. Ook onze visie op 
onze natuur is sterk (maar uiteraard niet exclusief) gere-
lateerd aan de technologieën die we hebben uitgevonden 
en waaraan we ons hebben aangepast. De fout die we vaak 
maken is dat we ervan uitgaan dat het kader dat vierhon-
derd jaar geleden (Descartes) is ontwikkeld het enig moge-
lijke antropologische kader is.

Hoewel technologieën die direct in ons neuronenstel-
sel kunnen interveniëren of ons dna  kunnen manipuleren 
nieuw zijn, betekent dat nog niet dat ze een luguber post- 
of transhumaan wezen – voorbij de mens – aankondigen. 
Die gedachte is gebaseerd op een verkeerde antropologie. 
Het bestaan van dergelijke technologieën is eerder nog een 
bewijs voor de plasticiteit die kenmerkend is voor onze na-
tuur. De mens, zo kunnen we opnieuw met Nietzsche zeg-
gen, is het ‘nog niet vastgestelde dier’ dat uiteenlopende 
elementen kan incorporeren die voordien vreemd aan hem 
waren. Dit sluit de mogelijkheid niet uit dat nieuwe tech-
nologieën de mens radicaal veranderen. Maar we moeten 
niet vergeten dat oude technologieën, zoals de drukpers en 
de televisie, onze levens ook drastisch hebben veranderd.

De conclusie die we kunnen trekken is dat een interac-
tionistisch perspectief meer licht werpt op de wijze waar-
op de technologie zowel onze wereld als onszelf radicaal 
heeft kunnen veranderen, en blijft veranderen. Het biedt 
meer inzicht in de wijze waarop relaties en interacties onze 
menselijke natuur constitueren. In de laatste paragraaf wil 
ik schetsmatig enkele opmerkingen maken over de ethi-
sche implicaties van het voorgestelde kader.
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e n k e l e  e t h isch e ov e r de n k i nge n

Of en in hoeverre het ethisch toelaatbaar is de mens tech-
nologisch te verbeteren, is in grote mate afhankelijk van 
onze opvatting over onze menselijke natuur. Bioconser-
vatieven, die groot normatief gewicht toeschrijven aan de 
vermeende ‘wijsheid van de natuur’, beoordelen het in- 
grijpen in menselijke kenmerken en de verschuiving van 
menselijke grenzen al snel als een inbreuk op de mense-
lijke integriteit. Vanuit ons interactionistisch perspectief 
bezien, snijdt deze redeneerlijn geen hout. Wat wordt be-
schouwd als menselijke natuur of een menselijk vermogen, 
of het wordt onderkend in een bepaald individu, en hoe en 
in welke mate mensen vinden dat het ontwikkeld behoort te 
worden… dat zijn oordelen die afhankelijk zijn van bepaal-
de sociale condities. Hierdoor is het bestaan van voorge-
geven ‘natuurlijke’ vermogens een illusie. Dit gegeven sluit 
uiteraard niet uit dat onze natuur ook medebepaald wordt 
door onze biologische geaardheid – elke bepaling van onze 
biologie wordt echter opnieuw gemedieerd door (externe) 
theorieën en empirische bevindingen. Aangezien onze 
omgeving in hoge mate een technologische omgeving is,  
is technologie een essentieel aspect van onze menselijke 
natuur.

Een cruciale implicatie van dit perspectief is dat mo-
reel actorschap niet een zuiver menselijke aangelegenheid 
is, maar een heterogene configuratie van mens en tech-
nologie.10 Technologie bepaalt in sterke mate menselijke 
handelingen en oordelen; mr i-scans, mobiele telefoons 
en veiligheidsgordels zijn geen neutrale artefacten, maar  
vormen mede onze morele gewoontes. Het uitgangspunt 
van een autonome actor die volledig onafhankelijk is van 
technologie, die vaak wordt verondersteld door biocon-
servatieven, kan niet worden verantwoord. Dat betekent  
tevens dat de uitsluitend negatieve beoordeling van tech-
nologie als een dreiging, te kort door de bocht is. Afhan- 
kelijk van hoe technologie in onze levens wordt geïnte-
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greerd, kan die onze autonomie versterken dan wel ver-
zwakken.

Er zijn ook bioconservatieven die nbic-technologieën 
afwijzen op basis van het hybris-beginsel; zelfs als er geen 
onmiddellijke schade zou worden berokkend, is het ontoe-
laatbaar om veranderingen in de menselijke natuur aan te 
brengen omdat God de mens heeft geschapen op basis van 
een vooropgesteld plan. Wij zouden niet voor God mogen 
spelen. Ook hier kunnen we tegen inbrengen dat wat wordt 
beschouwd als menselijke natuur niet a priori is gegeven, 
maar afhankelijk is van allerlei sociale en technologische  
factoren. Bioconservatieven die wel menen dat zij direct 
toegang hebben tot Gods plannen ten aanzien van de men-
selijke natuur, maken zich, paradoxaal genoeg, schuldig 
aan eenzelfde hybris als die waarvan ze hun tegenstan- 
ders beschuldigen. Bovendien kan vanuit een theologisch 
perspectief nog tegen dit hybris-beginsel worden inge-
bracht dat het niet evident is dat mensen geen bijdrage 
zouden mogen leveren aan Gods schepping. Sterker nog, 
Nietzsches en Gehlens definities van de mens wijzen erop 
dat de mens, wil hij overleven en zich kunnen ontwikkelen, 
niet anders kan dan precies dat te doen. Ook die visie kan 
theologisch uitgedrukt worden: aangezien wij niet volledig 
van deze wereld zijn, zijn wij genoodzaakt om voortdu-
rend een wereld en een huis voor onszelf te scheppen en te 
herscheppen.

Een ander bezwaar dat tegen de hier ontwikkelde visie 
ingebracht zou kunnen worden, is dat mijn interactionis-
tische benadering de uniciteit van de mens aantast. Aan-
gezien in die benadering de mens zijn ‘natuur’ pas kan 
onderkennen en ontwikkelen in en dankzij zijn interacties 
met zijn (technologische) omgeving, zou hij gereduceerd 
worden tot het product van louter externe factoren. Ik geef 
toe dat vanuit het interactionistisch perspectief onderkend 
moet worden dat het ‘innerlijk’ van de mens altijd al door-
drenkt is met ‘externe’ factoren. De gedachte dat onze ‘na-
tuur’ gevormd wordt in en dankzij onze interacties bete-
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kent dat wij voor een groot deel bepaald worden door onze 
omgeving. Een gevolg hiervan is dat er meer nadruk komt 
te liggen op het belang van de omgeving en de gemeen-
schap waarin individuen worden gevormd. Handelingen 
kunnen niet exclusief worden toegeschreven aan geïsoleer-
de individuen, maar worden mede bepaald door sociale 
en technologische invloeden. Dat betekent tevens dat de 
sociale en technologische omgeving van een individu me-
deverantwoordelijk kan zijn voor zijn of haar daden. Wat 
overigens niet wil zeggen dat een individu niet meer ver-
antwoordelijk gesteld kan worden voor zijn of haar daden. 
Die conclusie zou slechts getrokken kunnen worden als 
toch weer wordt verondersteld dat het individu kan wor-
den losgescheurd van zijn of haar omgeving. De interac-
tionistische benadering onderstreept veeleer de gedachte 
dat we verantwoordelijkheidsgevoel kunnen versterken 
door meer aandacht te schenken aan omgevingsfactoren, 
niet alleen aan sociale invloeden, maar ook aan de ontwik-
keling van technische apparaten die daaraan een bijdrage 
zouden kunnen leveren.

Uniciteit en autonomie zijn vanuit deze invalshoek niet 
meer volledig a priori gegeven, maar worden beschouwd 
als een opgave waaraan mensen binnen een gemeenschap 
moeten werken. Hoewel ieder mens ook bepaald wordt 
door biologische tendenties, capaciteiten en grenzen, is 
de richting waarin die biologie vorm krijgt afhankelijk van 
‘externe’ invloeden. Vanuit deze invalshoek wint het ‘in-
nerlijk’ ook aan rijkdom en diepgang. Dat ‘binnen’ wordt 
immers ontwikkeld in en dankzij ervaringen in het ‘bui-
ten’, waardoor het hele onderscheid tussen ‘binnen’ en 
‘buiten’ moet worden herzien.

Mensen kunnen zich derhalve alleen ontwikkelen tot 
sterke individuen in en dankzij een sociale en technolo-
gische omgeving die voldoet aan bepaalde voorwaarden. 
Die voorwaarden worden vastgesteld op basis van doelen 
en idealen die een gemeenschap nastrevenswaardig acht. 
Daarom denk ik dat ook in discussies over welke nieuwe 
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technologieën ontwikkeld en toegepast mogen worden, de 
vraag naar doelen en idealen relevant is. Het antwoord op 
de vraag of we technologieën zoals genetische interventie 
beschouwen als een schending van de menselijke natuur, 
is uiteindelijk afhankelijk van wat wij, als ‘nog niet vast-
gestelde dieren’, willen worden. Het kwalificeren van een 
technologie als ‘verbetering’, ‘schending’ of ‘te riskant’, is 
alleen mogelijk in het licht van bepaalde doelen en idealen 
die we willen nastreven.

De inhoud van een ideaal zal tot op zekere hoogte altijd 
bepaald worden door ervaringen uit het verleden. Trans-
humanisten die de menselijke natuur willen overwinnen, 
veronachtzamen niet alleen dat (soms zelfs radicale) trans-
formaties zèlf tot de natuur van de mens behoren, maar ze 
miskennen tevens de waarde van (morele) gewoontes. Die 
gewoontes hebben we door de eeuwen heen ontwikkeld, 
en de miskenning daarvan leidt ertoe dat we geen enkele 
empirische basis meer overhouden voor de verantwoor-
ding van onze morele oordelen. Noties als ‘de wijsheid van 
de natuur’ zijn dan ook binnen een juist kader niet obso-
leet.

De inhoud van een ideaal zal echter ook nooit volledig 
bepaald kunnen worden door ervaringen uit het verle-
den. Openstaan voor het nieuwe en andere, betekent dat 
onze natuur niet volledig kan worden vastgesteld door 
enkel te herhalen wat we waren of wat we denken dat we 
zijn. Veeleer dienen we ons in te spannen om een natuur 
te ontwikkelen in het licht van wat we willen worden, bin-
nen een  samenleving die aan voortdurende verandering 
onderhevig is. Welke doelen en idealen nagestreefd dienen 
te worden, kan niet a priori worden vastgesteld en kan niet 
worden bepaald onafhankelijk van de technologieën die 
onze visie op onszelf en de wereld mediëren. Op zichzelf 
hoeft dit niet negatief te zijn, aangezien technologieën niet 
alleen een potentieel gevaar zijn, maar ook ons vermogen 
tot het maken van juiste keuzes kunnen versterken.

Deze wat losse gedachten over ethische implicaties 
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zouden systematischer kunnen worden uitgewerkt vanuit 
een deugdethische invalshoek. Hoewel we ons niet moeten 
beperken tot de deugdethiek, en het beste uit alle ethische 
theorieën moeten gebruiken, biedt de deugdethiek een 
kader dat compatibel lijkt te zijn met de interactionistische 
benadering die ik heb gepresenteerd. Immers, vanuit de 
deugdethiek is de vorming van gewoontes en vaardighe-
den die een verhouding tot de wereld mogelijk maken van 
cruciaal belang. Dat betekent dat vanuit de deugdethiek 
het zelf niet wordt losgemaakt van zijn zeer empirische en 
technologische omgeving, maar zich alleen in en dankzij 
die omgeving kan ontwikkelen. Dankzij de vorming van 
juiste gewoontes is de mens in staat om, geconfronteerd 
met dilemma’s, goede keuzes te maken.

no t e n

1 T. Swierstra, Kloneren in de polder. Het maatschappelijk 
debat over kloneren in Nederland Februari 1997-Oktober 
1999, Den Haag Rathenau Instituut, 2000 (Studie 39).

2 J. Habermas, The Future of Human Nature (Cambridge uk , 
Polity Press, 2003), p. 79.

3 M. Sandel, ‘The Case Against Perfection’, in: Atlantic 
Monthly, 2004, 293/3, p. 51-63.

4 C. Aydin, ‘Nietzsche on Reality as Will to Power: Toward 
an “Organization-Struggle” Model’, in: Journal of Nietzsche 
Studies, 2007, 33/1, p. 25-48.

5 Voor een bespreking van Peirces fenomenologie en haar 
relatie tot Husserls fenomenologie, zie: C. Aydin, ‘Charles 
S. Peirce: Fenomenologie van Een, Twee en Drie’, in:  
C. Aydin (red.), De vele Gezichten van de Fenomenologie 
(Kampen/Kapellen, Klement/Pelckmans), p. 197-218.

6 Peirce Edition Project (red.), Writings of Charles Sanders 
Peirce ii  (Bloomington, Indiana University Press, 1984),  
p. 227 n. 4 (vert. C.A.).



43

7 A. Clark, Natural-Born Cyborgs: Mind, Technologies, and the 
Future of Human Intelligence, Oxford, Oxford University 
Press, 2003.

8 A. Clark & D. Chalmers, ‘The Extended Mind’, in:  
Analysis, 1998, 58(1), p. 18 (vert. C.A.).

9 C. Aydin, ‘Naar een proces-pragmatische grondslag voor 
het identiteitsbegrip: Peirce over potentialiteit, interactie 
en regulariteit’, in: Tijdschrift voor Filosofie, 2007, 69/1,  
p. 35-78.

10 Zie daarover ook de bijdrage van Peter-Paul Verbeek in 
deze bundel.


