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Mark O'Connell
Foto Rich Gilligan

En nu wilt u zichzelf na uw dood ook
laten inwiezen?
'Nee. Ik was voor aanvang van het maken
van dit boek sceptisch, en dat ben ik ge-
bleven. De wetenschappelijke onder-
bouwing dat deze mensen ooit weer tot
leven geroepen zouden kunnen worden
is zo mager, en berust op zo veel aanna-
men, dat de kans nihil is dat het ook echt
gaat slagen.'

U orÉmoette nast veel zonderlinge
Íiguren.
'Vergis je niec ookserieuze, machtige
mensen spelen een rol in hettranshuma-
nisme. Neem PeterThiel (oprichtervan
PayPal, red.), die denkdatde almaar
groeiende rekenkacht van computers
grote invloed zal gaan krijgen op onze
lichamen. Zo zoudenwe volgens hem in
de toekomstalle menselijke kwalen kun-
nen oplossen, zoals je bugs uit computer-
programma's kunt halen. Thiel geeft
financiële steun aan onderzoekers op het

gebied van levensverlenging. De tijd
waarin we nu leven-meteen somsgren-
zeloos vertrouwen in technologie - geeft
het transhumanisme nieuwe urgentie.
Het lijktsoms wel een religie.'

U sprak ook wetenschappers die
hersenen willen'uploadenl Wat
moeten we ons daarbij voorstellen?
'Dat zien veel transhumanisten als het
einddoel: het scheiden van lichaam en
geest, en die geest dan op de een ofan-
dere manier ergens uploaden. Zo zou je
eindeloos kunnen doorleven in een
mensachtige robot, of, digitaal, in een
soortcloud. Hetmenselijkbrein is enorm
complex, maardatvan eenworm al een
stuksimpeler.Van de C. elegans, een één
millimeter kleine rondworm, proberen
wetenschappers alle hersenactiviteit real-
time in kaart te brengen en om te zetten
in een code. Trek die lijn dooren mis-
schien kunnen wezo in de toekomsthet
menselijke brein uploaden. Zo kijken

veel transhumanisten er tegenaan.'

Maar voelt die computercimulatie
van een worm zich dan ook echt als
een worm?
'Goede vraag. Daarkom je nooitachter.'

Stel: ik kan mijn eigen brein uploa-
den. Kan ik mezelf dan ook e-mailen
naar Australië?
'En zou je jezelf danookvijftronderd keer
kunnen kopiëren? Enwie is dan de echte
jij? Bestóót die nog wel? Het fascinerende
aan transhumanisme is dat het meelift
op de nieuwste technologische ontwik-
kelingen, maarook heel oude Íilosofi-
sche vragen oproept. Wat is bewustzijn?
Hoe weet ik zeker datjij echt bestaat?
Hoe weet ikzeker dat Ík echt besta?'

Tonie Mudde

De Mensmachine: hoe we de dood
kunnen overleven, verschijnt 1711
bijuitgeverijPodium.



e,-

F

- ' j.lt' \?@d.Mtr.

De ouders van Matheryn Naovaratpong, die op 2-jarige leeftijd stierf aan een zeldzame hersentumor, hebben haar Iichaam in Bangkok laten
invriezen in de hoop dat toekomstige medische ontdekkingen haar weer tot leven zullen kunnen wekken. Foto HH

h{t


