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CYBORGSWORDTIN DEBEELDCULTUURVAN
VANDAAGVERVANGEN DOORANDROGYNE
CYBORGS DIEAARDIGER EN HUMANER ZUN. DE
NIEUWERE CYBORGS HEBBEN EMOTIES EN EEN

GEWETEN ENWORSTELENMETVRAGEN ROND
HUN IDENTITEIT.
tekst ANNEKESMELIK beeld UNIVERSAL PICTURES BENELUX

NDEHEDENDAAGSE
vaker liefdesrelaties tussen

houden?Indit artikel gebruikikdeterm
cyborgomdatdiebeter aansluitbij hedendaagsecomputertechnologiedaneen

mensen en een kunstma-

meer mechanischeterm als robot. De term

beeldcultuur zien we steeds

tfgefiguur:eencyborg,robot, androi'de,
replicant, avatar- ofhoezeookgenoemd
warden.Omeenpaarvoorbeeldente
geven:in detelevisiereclame Robotskinvan
Philipswordteenmandooreenvrouwelijke robotverleidtijdenshetscherenonder

essay Cyborg manifest van de wetenschapsfllosofe Donna Haraway, die van mening
is dat wij door de versmelting van mens en
technologie al cyborgs zijn.

de douche. In de film Her troost de hese
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stemvanbesturingssysteemSamantha,
TheodoreTwomblynazijnscheiding.En

SciencefictionfUmsschilderdenin devorige
eeuwwetenschapentechnologievaakafals
eenpotentielebedreiging,endemens-machinealsengmonster, maartegenwoordig
wordtdecyborgsteedsmeereenaantrekkelijkbeeld.Datiste begrijpen,wanthetis
nietmeervandezetijd omtechnologieals
vijandtezien;wekunnenimmersnietzonder.Wegaanemotionelerelatiesaanmet
onzeapparaten:wehoudenvanonzeauto,
geventoesteUeneennaam,pratentegende

in de Zweedsetelevisieserie RealHumans
raakt de 'hubot' Mimiverliefd op Leo, die
halfmens halfhubotis. Deze liefde over-

leeftin haargeheugennadatzij tegenhaar
zinis gedeprogrammeerd.Enaleenpaar
decenniaeerderlietBjorksvideoclipAll is
FullofLove(1997)tweevrijendevrouwelijke robots zien.

Dekunstmatigemens-machinevormt
vandaagdedageenbronvanfascinatieen
verleidingvoordemens:kunnenwij van
cyborgshouden?Enkunnenzijvanons
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cyborgisvooralbekendgewordendoorhet

Dieontwikkelingvanangstbeeldnaarideaalbeeldzienweterugin devoorsteUingvan
cyborgsin sci-fifilms.Hethardemetaalvan
demechanischerobotisvervangendoor
hetkwikachtigelichaamvandecyborg.
Digitaletechnologieheeftgezorgdvoor
enkelebelangrijkeveranderingen:vande
'hardware' cyborgvan de jaren tachtig naar

de'software'en 'wetware'cyborgsvanaf
de jaren negentig tot nu. Dit is geen keurig

computer, en slaan ofschoppen apparaten
die het niet goed doen. Enwie aait nu niet

onophoudelijkz'nmobieltje?

afgebakendeevolutie,wantdehardwarecyborgspeeltnogsteedseenbelangrijkerolin
populairebeeldcultuur.Autoreclameszijn
erdolop;neemdereclamesvanCitroenC4
waarineen auto transformeert tot man:een
auto-mens-machine die danst op ijs, hip-

hoptop straat, ofeenwarming-updoet. De
hardwarecyborgcombineerteenmenselijk
lichaammethardetechnologiein devorm
vanmetalenimplantadesofprothesen,
vaakgespeelddoorbodybuilders,zoalsde
gestaaldefigurenin defilms TheTerminator
enRoboCop.
De softwarecyborgis eencomputerprogrammadatalsmenskanfunctioneren,

Dezeergevoelige en intelligente Ava in ExMachina

of een mens die zichzelf kan aansluiten

op eencomputer. JohnnyMnemonic
kanbijvoorbeeldin degelijknamigefilm
datauit decomputeruploadennaarzijn
hersenen. Ofeen dode en totaalverminkte
soldaat kan via zijn brein voordeven, zoals
Captain Colter Stevens in Source Code. Nu
de software cyborg niet meer gestaald of

+,
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RAARVISUELECULTUURBUDE
AFDELINGALGEMENECULTUURWFTENSCHAPPENVANDERADBOUDUNIVERSITEITNUMEGEN.
HAARHUIDIGEONDERZOEK

gespierdhoeftte zijn,wordtdezefiguurvakergespeelddoormeer androgyneacteurs.

GAATOVER MODE ENTECHNO-

Ookmaken meervrouwenhun entree als

QO^IKCYBORG. DEMENSMACHINEINPOPUIAIRECULTUUR.

wanthetgaatbij desoftwarecyborgvaak
om eenmensdie aangeslotenkanwarden
op decomputer. Daarmeeontstaateen
cyborgmet eenorganischbinnenste, dat
gekenmerktwordtdoorvochdgesubstantieszoalsbloeden slijm. Dewetware
cyborgvormt danookeennuxvandigitale
technologie en een 'zacht' en 'vochtig'
organisme, zoals Cash in Alien Resurrection

op een flctief personage uit een compu-

(1997).Als zij doorenkelekogelsin de
borstwordtgeraakt,is zij onsterfelijkzoals
eencyborgbetaamt,maarblijktzij wel een
zachtbinnenstete hebbendatgewond
raakt.Daardruiptdangeenroodbloeduit,
maarwitslijm.
Deuitwisselingmssenhardware,

terspelenbeschiktover supermenselijke
krachtwaarmeezij mannenenmachines

software en wetware vindt in hedendaagse
sciencefiction overigens vaak plaats in

kan overwinnen.

de hersenen, zoals in Inception (2010)of
SourceCode(2011).Hoeweldecomputer
ernogwelaante paskomt, krijgenwedat
in defilms niette zienofuitgelegd.Het
lijkt erop datwehierte makenhebbenmet

cyborg,zoalsWynonaRyderin AlienResurrection en Angelina Jolie als Lara Croft in
de Tomb Raider-Slms. Al is Lara Croft strikt

genomengeencyborg,zij iswelgebaseerd

GRGANISG1 Bi^CNSTE
Derobotofcyborgismeestaleen'droge'
mens, omdat deze geen biologische oorsprang heeft en dus geen levend organisme
is. Maar ook dat is aan het veranderen,

LOGIE. IN2012VERSCHEENHMR

een overgang van digitale sferen naar het

gebiedvanneuronenenneuioweten- ->.
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Oe vrouwelijke robot in Metropolis uit 1927

schap.Hetbreinfungeertdanals interface

gerenhumanerdanmensen,met alssummumvanschattigheidWall-E,hetrobotje

tussen mens en machine.

dat dapper onze troep op Aarde opruimt.

ALTE?/IEN-i:UJK

De mens-machine in sci-fi films heeft

We zien dat de hedendaagse beeldcultuur

steedsvakerdecyborgals aanlokkelijk
'mensbeeld'neerzet.Deomslagis duidelijkte zienmssende eersteen detweede
Terminator-film. Is in The Terminator

(1984) de cyborg nog een angstaanjagende
figuur,in Terminator2. JudgementDay
(1992) staathij aandegoedekant. Het
vrouwelijke personage Sarah vindt hem,
this thing, this machine, een ideale vader
en partner.
Hetis zelfs zo datverschiUende sci-fi

films decyborgneerzettenalsmenselijker
dan de mens. Als inAlien Resurrectionde

zich ontwikkeld van geharnaste macho
naar gevoelige cyborg. Is de hardware
cyborg eigenlijk een soort robot met

Hetblijktinderdaad dat
haarideale
Uchaamsvormen alleen

met dealiengekloondeRipleyontdektdat
een andere vrouw een cyborg is, dan zegt
ze: "Dat dacht ik al. Je bent te menselijk
om een mens te zijn." De robot Sonny in I,

Robotisinnemendenvriendelijk. In een
close-upaanheteindvandefUmknipoogt
hij - eencyborgdieknipoogt,menselijker
kanhetnieti Ditistyperendvoordesci-fi
film van de laatste jaren; cyborgs zijn aardi-
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mechanische onderdelen die uitmunt in

bovenmenselijkelichaamskracht,dan
is desoftwarecyborgeencybernetische
mens die zichkenmerkt door snelheid,
vloeibaarheid en intelligentie. De software
cyborg is door de computer verbonden
met zijn omgeving, net zoals mensen in
de netwerkmaatschappij zijn opgenomen

in eencomplexweefselvanonline en
mobielerelaties.Welkande cyborganders
dan mensen in het echte leven de aardse

tfjd enmimte overstijgen. Quatijd kandat
zowelhetverledenals detoekomstzijn
[JheMatnx,A. L, SourceCode),enqua
ruimte kanhetoveralop aardezijn(Johnny
Mnemonic), zelfsin degeest,hetonbewusteofgeheugenvanmensen(Inception,
SourceCode)ofopbuitenaardseplaneten
(Avatar). Ookkande softwarecyborgzich
van de zwaartekracht van de aarde losma-

ken, omdathij zichin devirtualiteitvan
cyberspacebevindt, zoalsin degevechten
van The Matrix.

DE GENETWERKTE MENS
De computer 'virtualiseert' het mense-

lijke lichaam.Doordezevirtualisering
verdwijnt het probleem van fysieke kracht
of gedwongen arbeid of slavernij die vaak
het fhemawarenvan de allereerste sci-fi

films (zoalsMetropolisuit 1927).Metde

gefascineerdzijndoordezeergevoeligeen
intelligenteAva, maarhij wantrouwthaar
ook- terechtzoalszalblijken. Zi] heeft
immers helemaalgeenborstennodig, dus
waaromzietze er danzobegeeriijkuit, zo
vraagthij zichaf.Hetblijktinderdaaddat

De mens-

machine in

sci-fifUms
heeftzich

haar ideale lichaamsvormen alleen maar
dienen am de mannen om haar heen
erin te luizen. Als een echte femme fatale

bevrijdtzezichzelfuithaargevangenis,

ontwikkeld

virtualisering, wat een zekere ontlichamelijking inhoudt, verandert ook een kwestie

waarna de mannen achterblijven am een
gruwelijke dood te sterven.
"»

I"

alssekse.De softwarecyborghoeftniet
meertevechtenomzijniysiekekracht

Als aan het einde van de fUm Her het

besturingssysteem Samantha met haar hese

ensexystem (vanScarlettJohansson)Theo-

ofzijn superioriteit te bewijzen. Daarom

dore vertelt dat ze hem verlaat om naar een

wordthetUchaamvanmannelijke cyborgs
in films geerotiseerdenkrijgenze last van
emotiesen eengeweten.Vrouwelijkecyborgs bUjven sexyals altijd (datverandert
nietzosnelin Hollywood), maarwarden

andere wereld toe te gaan, vraagt hij verdrietig ofze nog meer relaties had. Daarop
antwoordt ze prompt: jazeker, 641. Zowel
Theodore als de kijker happen naar adem
bij dit hoge getal, want de suggestie van een
unieke enliefdesvolle relatiewasheel sterk,

ook bovenmenselijk sterk en krachtig. In
cyberfllms van de laatste pakweg tien a vijftien jaar zij'n vrouw en man dan ook steeds
meer aan elkaar gelijk en zien ze er vaak
opvallend androgyn uit. De Matrix-seiie is

daareengoedvoorbeeldvan.
Sci-ficyborgsworstelennogaleensmet
vragenrondhunidentiteit, geheugen,
emoties, en zelfs het onbewuste. Ze weten

zelfnietgoedofze cyborgofmenszijn. De
films poneren als het ware een variant op
de beroemde Tao-vraag: ben ik een cyborg
die droomt mens te zij'n of ben ik een mens
die droomt cyborg te zijn? Met dit soort
twijfels enworstelingen behoort de cyborg
typisch tot de postmoderne maatschappij,

diedesocioloogZygmuntBaumanomschrijftals'liquide;alsvloeibaar.Sci-fifUms
verbeeldenvisueeleenmogelijkeidentiteit
dieisgetransformeerdtot eenvloeibare,
flexibele, dimensie zonder vaste kern. In

dit soort cybernetische beelden staat de
cyborg symboolvoor de genetwerkte en

relationelemensvanvandaag.
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ook al manifesteerde Samantha zich alleen
maar als stem en nooit 'in het vlees;
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RecentefilmsUjkengeobsedeerddoor
dehumanistischeimpuls omvande
machines te houden waarmee mensen

zich omringd hebben. De sciencefictionUefdesverhalen maken echter duidelijk dat
het gevaarlijk is om veriiefd te raken op een
algoritme. Hoewel de mens in rap tempo

enonherroepelijkmettechnologieversmelt, is degrenstussenmens en cyborgin
defilmsblijkbaartochnogheilig.
Ondanksdezeambivalentie,verandert

erweliets. Bijvoorbeeld, nadatSamantha
aanhet eindevan Her is verdwenen,
bezoekt de eenzame Theodore zijn al te
menselijke buurvrouw Amy en samen
kijken ze naar de flikkerende lichten van de

futuristischestad.Defilm suggereertdat
hij en anderemensendoordebesturingssystemenhebbengeleerdomvanelkaarte
houden.Zohelptdecyborgdemensom

UEFDESPER!KLLEN

meer mens te wardenen troost te vinden

Recentesciencefictionverhalengaaneen
stapverder enpresenterenliefdesperikelen
tussenmensencyborg.Daarbijgaathet

in deUefdevoUeomhelzingmet elkaar. ^

steevast om eenvrij stereotiepe man-

vrouw-relatie: eenverlegen, eenzame ofdepressieve nerd wordt verliefd op een hoogst
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