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Het tcannibalistische oog van de cyborg
Reflectiesover eenhybridegenrein descience-fictionfilm

VLOEIBAAR KWIK

De cyborg TIOOOuit TERMINATOR 2. JUDGEMENTDAY is tot op heden een
van de boeiendste verbeeldingen van een cyborg in film. Hoewel deze cyborg
van vloeibaar kwik meestal driedimensionaal is, kan hij ook een- of tweedimensionaal warden: zo kan hij tot een punt oplossen en door muren en vloe-

ren heengaan,hij kaneenlichaamsdeelzoalseenarm tot steekwapenomvormen, en hij kan vernietigd warden om daarnade flarden en stukjes weer te
laten vervloeien tot eengeheel. Zijn flexibelevorm tart de grenzenvan onze
verbeeldingskracht, omdat hij/zij/het elk denkbaar dualisme overschrijdt:
mens/machine, organisch/technologisch, mannelijk/vrouwelijk, hard/zacht,
innerlijk/uiterlijk. De filmische verbeelding van de TIOOO is een voorbeeld
van de explosieve verbeeldingskracht die de figuur van de cyborg in onze cul-

tuur heeft geintroduceerd. Deze hybride figuur presenteert het verbijsterende beeld van een grenzeloze entiteit. Dit roept vragen op naar de identiteit
van deze figuur: kan hier iiberhaupt nog wel sprake zijn van een identiteit?
Kan deze mens/machine over subjectiviteit beschikken? Kan deze cyborg een
verhaal vertellen buiten zijn programmering om?
Het model TIOOObrengt een problematiek naar voren die ik in dit artikel
wil bespreken, namelijk representaties van identiteit in de cyborgfilm in relatie tot gender. Mijn interesse in de cyborgfilm ligt in de cyborg als een nieuwe
figuratie van subjectiviteit, met name in mogelijkheden voor een nieuwe
beeldvorming rond mannelijkheid en vrouwelijkheid. In haar Cyborg manifest
heeft de wetenschapsfilosofe Donna Haraway (1985) de cyborg geintroduceerd als een nieuwe, politieke en theoretische figuratie voor vrouwen. De
hybride cyborg figureerde als een nieuw beeld voor de gefragmenteerde,
heterogene, postmoderne subjectiviteit van vrouwen.1 Anno 1985 kon 'de
vrouw' volgens Haraway niet langer als een vaststaande categorie begrepen
warden, noch als een autonoom en coherent subject, maar moest geplaatst
warden binnen de versplinterde en flexibele orde van de postindustriele
maatschappij. Haraway zag de cyborg als een verfrissend, anti-nostalgisch
beeld voor vrouwen.

De combinatievan Harawaysutopischevisie en de opkomst van de cyborgfilm maakte mij nieuwsgierig naar de mogelijkheden om menselijke subjectii. Zie Balsamo1996voor eenuitwerkingvanallerlei technologischeontwikkelingenin
relatie tot hetvrouwelijk lichaam,waarbij zij gebmikmaaktvande figuurvan de
cyborg.

viteit anders, wellicht vernieuwend, te verbeelden. De cyborg, als een

mens/machine-hybride, zalimmers ideeenoverhettraditionele subjectbeinvloeden. Indie zinvormt defiguurvandecyborgeenuitdagingvoor conven-

tionele opvattingen over subjectiviteit als een autonome en coherente een-

heid. Je zou kunnen stellen dat de hybridische cyborg dat subject voor een

identiteitscrisis stelt. Eenidentiteitscrisis kanbevrijdend ofbedreigend zijn.
Beide betekenissen zien we terug in de cyborgfilm, die zich beweegt tussen
utopie en apocalyps, tussen hoop op eenbetere toekomst en angstvoor het
einde van de wereld.2

spaceenvirtualreality(VR)maarlangzaamdoortot dewereldvandefilm.4 Tot
heel recentelijk heeft de cyborgfilm zich niet veel aangetrokken van de
opkomst van de cyberpunk; waarschijnlijk is deze science fiction te marginaalenradicaalvoorde conventiesvandeHollywoodfilm.Decyborgfilmsluit
eerderaanbij detraditievande klassiekescience-fictionfilm.
In dit verbandvalt het mij op dathet genrevan de science-fictionfilm- en
ook van de horror- en de avonturenfilm - nogal eens verwijst naar middel-

eeuwseofchristelijke allegorieen.s VoorbeeldenzijndeALiEN-trilogieende
twee TERMiNATOR-films. Films als BLADE RUNNER en JOHNNY MNEMONIC

mogen dan science fiction zijn, ze doen ondanks hun hi-tech-wereld vaak
DE CYBORGFILM

onverwacht middeleeuws aan, met hun krochtige ondenvereld en demonische heersers. In dit soort films draait het immer om de mythische strijd tus-

sengoeden kwaad,watwaarschijnlijkde allegorischeverhaalstructuurverDe cyborgfilm behoort tot een hybride genre, met een beeldstijl die zijn wortels heeft in science-fiction-, horror- en actiefilms (zie over dit soort genres
Donald 1989; Kuhn 1990). De term cyborg komt van cybernetisch organisme;
omheteenvoudigte zeggenwordtdaareenmens/machinemeebedoeld.Film
isvanafhetbeginvanzijnontstaangefascineerdgeweestdoorsciencefiction
en heeft de technologische mogelijkheden van de filmische verbeelding van
een toekomstige fantasiewereld en van de mens/machine gretig geexploreerd. De mens/machineis op zichgeen nieuwe figuur in de film, al eerder
warener robots en androiden.Eenrobotis eenvolledigmechanischefiguur,
zoals Maria in METROPOLIS,die tot leven wordt gewekt door elektriciteit.
Een androi'de is een kunstmatige mens van organisch materiaal; bekende

androidenzijnhetmonstervanFrankensteinin degelijknamigefilm enAsh
in de ALiEN-serie. In de hedendaagse film zijn androiden meestal genetisch
gemanipuleerdeorganismendie nauwelijkste onderscheidenzijnvan men-

klaart (en zeker het gebruik van grofgeweld in dit soort films) .JOHNNYMNEMONIC is ondanks de fantasievolle verbeelding van het Net eigenlijk een
saaie film, omdat de stmctuur van het verhaal een simpel gevecht betreft tus-

sen de goeden en de slechten. Je ziet in de cyborgfilm dus vaak een merkwaardige mengeling van een futuristische verbeelding en een middeleeuws
aandoende beeldvorming, gevat in een narratieve structuur die niet uitstijgt
boven de allegorie van een strijd tussen goed en kwaad.

In dit filmgenre zien we twee types: de hardware- en de software-cyborg.
De meer klassieke hardware-cyborg combineert een organisch menselijk
lichaam (dat al bestond ofgenetisch geconstmeerd is) met technologie in de
vormvanimplantatiesofprothesen;zoontstaanfigurenalsdeTerminatoren
RoboCop. De software-cyborg plugt een computerprogramma in het (elektronische) hoofd, zoalsJohnny Mnemonic die data geladen krijgt in zijn hoofd.
Desoftware-cyborg kan zelfs helemaal geenvaste fysieke vorm meer hebben,

sen, zoals de replica's, de 'reps', in BLADE RUNNER.

In de science-fictionfilm warden onder cybernetica vooral kunstmatige
intelligentie en computertechnologieverstaan. Met de figuurvan de cyborg
wordttegenwoordigdanookdeversmeltingvanmensencomputerbedoeld,
zegmaardemensmet eenchipin z'nlichaam.Decyborgfilmsluit aanop de
ontwikkelingvan digitale beelden in computer- en mediatechnologie (HaywardenWolleni993).3 Hoewelsommige films, zoalsVIDEODROME,de problematiekvaneenvisuele cultuur tot themahebbengemaakt, dringencyber2. Deapocalyps is een terugkerendthema, zo niet obsessie, in deAmerikaansecultuur.

Apocalyptischetendensenin dehedendaagsepopulairecultuurzijnvooreendeelingegevendoorrechts-christelijkeinvloeden,maarnietuitsluitend;zoloopt indecyberpunkfilmjOHNNYMNEMONicdevoornaamstetegenstanderrondalseenheuseantiChrist. In het kadervan dit artikel kan ik niet ingaan op debetekenis van deapocalyps

omhistorischbeeldmateriaalte manipulerenzoalsin FORRESTGUMP(1994)gebeurt

(Gump diepresidenten vandevs ontmoet). Daarnaastwardendigitaletechnieken
gebruiktomnieuweanimatiemogelijkhedentecreeren,zoalsinJURASSICPARK(1993)
en deWalt-DisneyfilmTOY STORY (1996).

4.Hetwoordcyberspaceisdoordescience-fictionschrijverWilliamGibsongelanceerdin
zijnromanNewomancer(1984). Zowelcyberspace alsvirtuele werkelijkheid verwijzen
naareenelektronische omgeving met eenhoge mate van interactiviteit. Debegrippen
warden dan ookvaak als synoniemen gebmikt. Meer specifiek verwijst cyberspace naar

decybernetische dataruimte vandecomputer, diedegebmiker alshetwarebinnen
gaat.VRverwijst naardeschijnbare wereld ofwerkelijkheid diedegebmiker ervaart

tijdenshetgebruikvanhetcomputersysteem.Gibsonzelfheeftcyberspaceomschreven

aiseen'consensualhallucination',eenhallucinatiemetwederzijdsgoedvinden.Eenvan
de eerste films die virtuele werkelijkheid tot thema verhief, was THE LAWNMOWER

in science-fictionfilms; de lezer verwijs ik naar Quinby 1994 en Dellamora 1995.

MAN , hoewel debeelden nog niet met vR-technieken tot standwaren gebracht. Zieover

3. Digitale technologieen kunnen op heel verschillende manieren worden ingezet. Zo
zieje datdeontwikkeldetechniekvanmorphingaandeenekanteenfuturistischefiguur
alsdecyborgTIOOOin TERMINATOR2 oplevert, enaandeanderekantingezetwordt

cyberspaceBenedikt(1991).

5.Naarditfenomeenhebikrecentelijkookverwezenineenartikeloverfilmsover
Jeanne d'Arc (Smelik 1996).

^^!sta!t_ui, t louter een comPuterprogramma dat op elk willekeurig

momenteen anderevorm aankannemen: danziJnwebelandbij hetmodel
Tlooo_van vloeibaar kwik-In de volgende paragraafzal ik bekijken'hoe'de
cyborg, de mens/machine ofgecomputeriseerde mens, visueeTen'narratief

vorm krijgt in film.

HET FILMBEELD: POINT OF VIEW

Wat^bijhet bekijken van cyborgfilms opvalt, is datde cyborgvrijwel altijc

geintroduceerd wordt met een subjectief point-of-view-shot. Jekunt dit'zFen

1?'dlin_t"?uc?e vandecyborgTerminatorinbeideTERMiNATO~R-mms~bij
de^yborgEve 8^nEVEOFDESTRUCTION.enbij hetmakenenproduceren

van de cyborg RoboCop in de eerste ROBocop-film. Een point-of-view-shot
(POV)iseenbegrip uit defilmkunde, waarmee eenopname wordtbedoelddie

de scene laat zien vanuit het oogpunt van het personage (Bordwe'lT Tn

Thompson 1986;Jostl987)- Hoewel-dergelijke opnamen gebrui'kelijk'zijn m
-fllm.enook op televisie- is. het minder'gebruikelijk datzulke opnamen

heel letteriijk vanuit het standpunt van de ogen van het personage wwden
gefilmd. Meestal wordt gesuggereerd dat de~camera het^andpunt van'de

ogen inneemt, maar bevindt de camera zich elders, bijvoorbeeld achter de

schoudervan het personage (de -over de schouder opname- waarmeediafo".
gengefilmd warden). Bij decybprgdaarentegen is hetcameraperspectief in

depov-shotsopvallendrechtstreeks, enwordthetbovendienovereenlange-

retijdvolgehouden zonderdaterdegebruikelijke tegenopnamevolgt.

Het gebruik van een letteriijk pov-shot heeft twee verschillende"effecten.

Het^eerste effectligt op technologisch niveau. Weziennamelijk in hetfilm-

beeld allerlei technische elementen, zoals rode lichtjes die aan en uit nikkeren, dataverwerking, inzoomen en zelfs temgspoefen van het beeld. Deze
technische elementen in het beeld benadrukken de machinekant van de

cyborg: hetoogfunctioneert alscamera. Decyborgheeftdaarmee eensuperi-

curevisietenopzichtevandegewonemens;hij/zijbeschiktovereentelelens

en kan in-enuitzoomen; erverschijnt dataverwerking in beeld, meestal met

een duidelijk omlijnd doel (target); het beeld kan herhaald en temggespoeld
worden"Deindefilmtheorie bekendemetafoorvandecameraalsoogishier
letteriijk gevisualiseerd: het cyborg-oog is niet cdseenvideocamera, maar iser

een,wordteenmetdecamera.Debelichamingvandecyborgvindtplaatsin
het oog; het oogkannibaliseert als hetwaredetechniek. Het optische POV-

shotheeftin dezefilms defunctieomaandekijkerte bewijzendathetbij

dezepersonages om een cyborg gaat, datzeniet zomaar mens zijn, maar ook

machine.

Hettweede effect isnujuist debekrachtiging van demenselijke subjectivi-

teit van de cyborg. Datwerkt alsvolgt. In de filmkunde warden de functie en

werking van een pov-shot opgevat als het vestigen van de subjectiviteit van

het personage. Het pov-shot wordt zelfs als synoniem gezien voor de optisch
subjectieve opname. De subjectieve cameratechnieken die typerend zijn voor
het pov-shot, zoals close-ups, camerabeweging en beweeglijke kadrering,

wardengebruiktom te suggererendatwe de scenevia de ogenvanhetbewegende personagezien. Zo ook hier; het letterlijke cameraperspectiefgeeftde
cyborg het voorrecht van een narratief standpunt, een visie op de scene en
het verhaal dat de kijker met hem of haar deelt. Het pov-shot bouwt enerzijds het verhaal op (het niveau van kijken en horen; dit is de metafoor van de
camera als oog), en anderzijds de vertelling (het niveau van vertellen en

begrijpen; de metafoor van de camera als pen). Op dit tweede niveau produceert het pov-shot mede de subjectiviteit van het personage. Dit roept de
empathie ofzelfs de identificatievan de kijker met de cyborg op.
Het effect van het pov-shot in de cyborgfilm is dus tweeeriei: aan de ene
kant bevestigen de technische elementen in het beeld de machinekant van de
cyborg, anderzijds vestigt het krijgen van een bevoorrechte visie op het verhaal juist de menselijkheid van de cyborg.
Hetfilmbeeld:zelf-reparatie
Het pov-shot is een terugkerend element in cyborgfilms. De gelijktijdige visu-

alisering van het mensachtige en het machineachtige van de cyborg heeft
natuurlijk alles te maken met de problematiek van de identiteit van de
cyborg. Cyborgs als de Terminator en Eve 8 zien emit als een gewoon mens

(nouja, gewoon, in zoverreje hetgebodybuildelichaamvan Schwarzenegger
als gewoon kunt betitelen). In het verhaal van de film raken de andere personages danook in verwarringwanneerdeze zogenaamdemensen over bovenmenselijkekrachtenblijkentebeschikkenenonoverwinnelijkblijkente zijn.
Een andere manier om het thema van de mens/machine in beeld te bren-

gen is om het geharnaste lichaamvan de cyborg stelselmatig aan Harden te
schieten en weer te repareren. Nog overtuigender is het bewijs dat het om
cyborgs gaatwanneerwe het innerlijk van hun lichaam zien, en dit zien we
in de reparatiescenes die elke zichzelf respecterende cyborgfilm wel een of
meerdere keren vertoont, al is het maar om de kijker op een beetje lekkere

horrorte vergasten. Ik zaldrievandergelijke scenesvergelijken. Dereparatie
van het oog in THE TERMINATOR is beroemd geworden. We zien het oog
eerst in close-up als een technisch element met een rode pupil die net als de
lens van een camera zijn diafragma verkleint en vergroot. Met een grote pin-

cet haalt de cyborg Terminator voor de spiegel zijn ooguit de kas, laat het oog
in dewasbakvallen enpulkt danin de achtergeblevenwond.Tenslotte zethij
zijn zonnebril op. In EVE OF DESTRUCTION staat Eve 8 met ontbloot bovenlijfvoor de spiegel,terwijl zemet haarhanddewondonderhaarborstingaat.
Even later zit ze op bed en plakt de wond afmet leer uit haar rode jasje. In
ROBOCOP boort de cyborg in zijn hoofd en haalt de metalen robotachtige
helm ervanaf, waarnahij zijn 'naakte'machinehoofdin eenspiegelbekijkt.
In deze scenes is de kijker getuigevan het machineachtigebinnenstevan
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Het. ujkt-alsofzij. pijn lijdt. en dus kwetsbaarder is. De vrouwelijkT

dringt haareigenlichaam binnen, eenscenediedoetdenken~aande"befaam'^cene
in VIDEODROME,waar het mannelijke personage door een video.

in zijn buik gepenetreerd wordt. We zullen verderop nog ziendat'het

1 van de cyborg vaker blootstaat aan penetratie endwmeeconnotaties van vrouwelijkheid verkrijgt, hoewel nooit zo sterk als de schokkende

mvagmatie van James Woods in VIDEODROME.
.

Berl.tweedeOPVallendelementisdeaanwezigheidvanspiegelsinderepa-

ratiescenes. Despiegel iseenbekend topos infilm, dievaakfan'ctioneert^m

een moment van zelfreHectie in beeld te brengen wanneer het personaee een

crisis doormaakt. Zelfreflectie vereist een zekere mate van bewustziln. ^De
^pi egel suggereert daarom dat de cyborg over dat bewustzijn beschikt'Voora^
de spiegel naar een identiteitscrisis. Op het moment dat

m de spiegel kijXmeent hij zich te herinneren wie hij wa7voordat h"ii

omgebouwdwerd totRoboc°P- Decyborgwordtzichbewustvanzijnmens^Ujkesubjectiviteit, ofeerdervanAetverlies daarvan,enlykt zelfs~overmand
,

te warden doorgevoelens vanverdriet enmachteloosheid."

Vanuit de programmeurs of de machthebbers gezien is de herinnerir

meestal_eenfoutje in het Programma: vooral dode'en tot cyborg gema'akt^

?enserrhebbendeneiginsomlastiggevallentewardendoorhennnermgen
^e.r?^e^'-°, mdat hun§eheu§en nietvolledig genoeggewistis. Cybo°rgs
hebbenflashbacks, overhunvrouwenkind(ROBOCOP),overde'Vietnamoo^
logwaarin zeomkwamen (UNIVERSAL SOLDIER), dromen over'Mars'waarze

vandaankomen (TOTALRECALL),ofbelichamenonbewusteverlangens'^VE

OF DESTRUCTION). De cyborgs laten zichvaker leiden door hun herinnerin-

genen verlan§ens dan door hun computergestuurde programma. Dit foutje

!!LhuI!?_ro.gr.a^ma maakt dandat cyborgs~zich onttrekken aanhunschep~-

S^s.en-,z-ic!lzelfs tegen hen keren-Nu bePaalt

een

geheugen voor

een

belang-

njkdeelwiejebentendaarmeejeidentiteit. Ookwijsteengeheugenop~een

menselijkbewustzijndatdemachine/computer lijkt teoverstijgen"Dezealte
menselijke eigenschappen van herinneringen, dromen, en veriangens brengendecyborgdanookingroteverwarringoverhaarofzijnidentiteit
'A;sikmezelfnietben,wiebenikdaninvredesnaam?'

In de cyborgfilm wordt de identiteitscrisis van demens/machine ook vaak in

beeldgebrachtmetbehulpvanfoto's. ZowordtRoboCopoverweldigddoor

emotionele herinneringen, wanneer hij een foto van zijn vroegere gezin

vindt. Ook in THE TERMINATOR speelt een foto een belangrijke rol. Het
draait in de TERMiNATOR-films om tijdomkeringen: mensen en cyborgs uit
de toekomst bezoeken het heden om de loop van de toekomst te veranderen.
In dit reizen-door-de-tijd-verhaal draagt de verzetstrijder Kyle in de postnucleaire toekomst een verweerde foto van Sarah bij zich. Kyle wordt in de tijd
teruggezonden om Sarah te beschermen als toekomstige moeder van hun leiderJohn Connor. De foto verbrandt in het gevecht met de Terminator die vanuit de toekomst is gezonden door de tegenstanders, de 'machines', om Sarah
te doden. In het verloop van het 'lineaire' verhaal van de film zien we dat die
foto genomen wordt aan het einde, wanneer Kyle is gedood en de Terminator

is vernietigd, en SarahhoogzwangeraanKyle denkt, de vadervan haarkind.
De foto wordt zo het bewijs van hun liefde, van de menselijke identiteit van

detoekomstige heldJohnConnor, envanreizendoordetijd.6
Foto's hebben in onze samenleving een documentaire functie gekregen,
als (legaal) bewijs van een gebeurtenis in het verleden. In BLADE RUNNER

wordtjuistdiedocumentairebewijsfanctievanfotografieondermijnd.In een
beroemde scenewaarinde replica Rachelprobeert te bewijzendat ze mens is,
laat ze foto's van haarzelfmet haar moeder zien aan Deckard, de 'blade run-

ner' die haar moet vernietigen maar verliefd op haar is geworden. Hij onthult

dat dezefoto's gefabriceerdzijn doorhet bedrijfdathaargemaaktheeft, net
zoalshaargeheugengeimplanteerdis. Met anderewoorden: zij is eenreplica
ende foto kannietlangergetuigenisafleggenvaneenverledennochvanhaar
herinneringen.7

Waarde pov-shots endereparatiescenesopvisuelewijzedekijkers proberen te overtuigen dat de personages cyborgs zijn, mens/machines, zijn de
cyborgs zelfvaak volkomen in de war over hun identiteit, op een manier die
lijkt op de taoistische vraag 'Ben ik een mens die droomt vlinder te zijn, of
ben ik een vlinder die droomt mens te zijn?' In TOTAL RECALL krijgt ene

Quaid(Schwarzenegger)tijdens eenmessengevechtmet zijnvrouwdoorhaar
toegebeten dat hij niet zichzelfis maar heel iemand anders. Hij isvan de kolonie op Mars ontvoerd naarde aardewaarzijn oude identiteitis gewisten een

geheel nieuwe identiteit daarvoorin de plaats is geimplanteerd. Als hij dat
6.JohnConnorkiestduszelfzijnvaderuitwanneerhij KyleReeseterugstuurtin detijd.
Kylewordtvadervandemandiehij zobewondert- zonderhetzelftewetenoverigens,
wantnade liefdesnachtmet Sarahwordt hij doordeTerminatorgedood. Sommigecriti-

ci, zoalsPenley(1991),bewerendatTHE TERMINATORinfeitehetverhaalvanJohnConnor is, die zijn eigengeboorteensceneerten min ofmeergetuigeis van zijn eigencon-

ceptie,in freudiaansetermenvandeUr-scene.Hoewelik hetnogalvervindgaanom
eenpersonagedatnergensin defilmvoorkomttot hoofdpersoonuit te roepen,is deformulevanmannelijkezelfverwekkingdoorreizen-in-de-tijdiniedergevalpopulair
geblekenzoalshetsuccesvandeBACKTO THE FUTURE-serielaatzien.
7. Kaja Silverman (1991) verwijst de centrale rol van fotografie in BLADE RUNNER naar

debroosheidvannotiesals 'menselijkheid'en 'identiteif,alsofdietiberhauptdoor
foto's bewezen zouden kunnen warden.

hoort^roept Schwarzenegger vertwijfeld uit: .Alsikmezelfniet ben,wieben
en-TOTA7R rc ALLL wordtde ^1
!kd_aninvredesnaam?' In
BLADE RUNNER

warnngover. identiteit nietOPgelostaanheteindevandefilm, zoalsmeestal

gebruikelijkisindeHollywoodfilm. Hetisnietoverdrevenom"teTteUend^t
_de centralekwestie is van de cyborgfilm. Omdat'identitertMu^
verbonden is
met
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identiteit~scnsisA(

VOORSTELLINGENVANVROUWELIJKHEIDENMANNELIJKHEID

Kan_deHollywoodcyborg inderdaad als een nieuw beeld figureren voor de
e, gefragmenteerde, postmoderne subjectiviteit van wouwenenman'-

nT?-NieLofnauwelijks- DeTerminator- Eve 8 en RoboCop zyn'hardwaredie een met al te grote aanslag doen op onzevoorstemng"van"de

mens/machine^ zekerin vergelijking met de intrigerende vloeibaaAeidva'n

mod.e.lTlooo". Dehardware-cyborgs hebben eenvaste onverandenijke"vorm^
^aarbiLonmiddellijk hun exorbitante gendertypering in hetoo'g'sprmgt.'
Dezecyborgs zijn zoextreemmannelijkofvrouweUjkdat: menbijoge"wo'ne:

mensen al gauw een travestie van de geslachtsidentiteit zou vermoeden.

Waarom heeft de cyborg in film zo'n bovenmatig seksespecifiek'lkhaam?

VoorClaudia^Sprmger (1991) is hier sprake van een tegenspraak'bmnende
populaire verbeeldingvan decyborg: terwijl decyborgdegrenstussenmen'daarmee het menselijk lichaam
verlegt
sele nro, mp_uters worden
overbodig
wrouderd
degrenzen
gender juist scherp getrokk'e^
maaktl .
behouden. Samantha Holland (1995) betoogt dat de cyberiichamen'zo'over^
dreven seksespecifiek zijn gemaakt om dedreiging ongedaan'temaken'die
en

en

van

cyborgs belichamen: namelijk

het verlies

van

en

het

menselijk

Uchaam~Dit 'ver'--

!ielS?!c!eftLde, teloorgang vanhetseksuele verschil. Deangst'mde'Hollywoodfilm dat technologie gender overbodig maakt resulteertTnhetseksuaUserenvande cyborg.

Bybelse vrouwen: Eva en Maria

^188i^voE. OF,DESTR

UCTION is een van de

Simmons (een dubbelrolvan Renee Soutendijk).9 Terwijl zevoor het eerst uitgeprobeerd wordt op straat, slaat ze bij een toevallige roofoverval op tilt en
ontsnapt. De cyborg Eve 8 gaat naar een bordeel, verleidt daar een man, bijt
zijn penis afals hij haar dreigt te verkrachten en schiet andere mannen over-

hoop.Zij is duszoweleencastrerendevrouwalseendodelijkwapen.Hetblijkt
nu dat dr. Simmons de cyborg heeft geprogrammeerd met haar eigenverlangens, fantasieen en herinneringen. ledere man die haar een strobreed in de
weg legt ofooit iets heeft aangedaan, wordt genadeloos door de cyborg uit de
weg geruimd. De volgende man die eraan gaat is Simmons' vader. Tijdens een
van haar acties tegen een willekeurige man die haar dwarszit, rijdt ze met
opzet haarauto in volle vaart tegen de zijne aanenvliegt door de botsingmet
haarlichaamtegen het stuur en de ruit. Terwijl zij schreeuwt, gaatde camera
door het inwendige van haar lichaam, als door een lange tunnel en komt uit
in haar baarmoeder waar op dat moment een kernbom wordt geactiveerd.
Voor ik verder ga met het vrouwbeeld in deze film, wil ik even een korte
zijsprong maken. In zeker vier films zijn er opvallende visuele scenes te zien.
Behalve om de hier net beschreven scene in EVE OF DESTRUCTION,gaat het

ook om de vernietigingvanTIOOOin TERMINATOR2, deverbeeldingvanhet
NetinjOHNNYMNEMONic.endevisualiseringvanvirtuele werkelijkheidin
THE LAWNM OWER MAN. In deze scenes wordt de camera een lange tunnel

ingezogenen maakt dan een duizelingwekkendetocht langs imploderende
gaten en holen, uitstulpingen, uitdijende en inkrimpende ruimten, draaiende tunnels en andere vergelijkbare abstracte beelden. De cameravoering is
soms zo draaiend en kolkend dat ik nauwelijks kan kijken zonder duizelig te
warden. Deze hallucinerende beelden zijn digitaal geproduceerd en hebben

een hoge mate van abstractie. In de eerste twee voorbeelden zijn de beelden
geassocieerdmet het inwendige lichaam van de cyborg: wanneer er vrijwel
niets meer over is van TIOOO gaat de camera het laatste gat binnen, via zijn
vervormde mond en raakt dan verloren in tunnels en holen tot het beeld uit-

eenspat in het zwarte niets; bij Eve 8 legt de camera een wat simpeler weg af
vaneenlangetunnel naardebaarmoeder.In de laatstetweevoorbeeldenzijn
de beelden bedoeldals een visualiseringvan een mentale belevenis: de ervaring van cyberspace en virtuele werkelijkheid. In alle gevallen verbeelden de

weinige vrouwelijke cyborgs m

i.8 Eve 8 is als geheim wapen geproduceerd door de wetenschapper'Eve

8.AnderevoorbeeldenzijnCherry2000(MelanieGriffith)inCHERRY2000(Steve
Dejarnatt,vs 1988)enCash(Angelinajolie) inCYBORG2 (MichaelSchroeder,vs 1993).

Beidecyborgszijnuitermatevrouwelijk ensexy.Cheriy2000isdeidealevrouwenmin-

heime wapen. Zij bekijken een vrijscene tussen een vrouwelijke cyborg en een man,
waarbijdevrouwontploft op het moment dat ze klaarkomt. Netals in EVE OF
DESTRUCTIONwordthier eenverbandgelegdtussenvrouwelijke seksualiteit envernietigende kracht.

9. DeNederiand/cyborg-connectieis opvallend:RutgerHauerin BLADERUNNER,Renee

I^a.F!SLle.tte!lij!<. hetProductvaneenmannenfantasie. Hoewelzezelfindefilmuitroept:

Soutendijkin EVE OF DESTRUCTIONen PaulVerhoevenregisseerdede eerste
ROBOcop-filmen TOTAL RECALL.Waarhet hier om gaatis het opvallendeverschijnsel

nw-oielzachta;"fdige. vrc"w'.maar"m feiteeennieuwgeheimwapendatinhetgevecht

datcyborgsals 'vreemdewezens'vaakgespeeldwardendoorEuropeseacteurs(Arnold
Schwarzenegger,Jean-ClaudeVanDamme,DolphLundgren).Zowerdookdefatale
vrouwin dejarentwintigendertiguit Europageimporteerd(MarleneDietrich,Greta

.

I amnota fuckingmachine',isdatnuprecieswatzewelis.Cashzietemitalseen

onoverwinnelijkis.Defilmbegintoverigensmeteenschokkendvoyeuristischescene,
waanneengroepzakenmannen opvideokijktnaardepresentatievandatnieuwege-

Garbo). Dat wat vreemd ofgevaarlijk is in Hollywood, moet van elders komen.

^nls
^^wendigs' zij, het lichameliJk ofmentaal. Dat inwendige
overduidelijkvaginale enbaarmoederli]kevormenL aa<an. ^L ulwcnulge :
, w^betekenthet. nudatdevisuelevoo"temngvanzoweldedigitaleruimt?n^oZule T^lb ^^vwd^^^^^^
SlZ^n "Z^^^^^^^^^^
^hlT. aJL^^alLU"nerenderumtepa^
^nr^^^^^n^r-. ^ti^efii1 ^^^^^^
!.1991^0nsSnclperiey(1991) Barbara Creed~(79 93Thebuben"blre ;derva1;
neemt

en

eTete^ZtenT^Tiklultg^
^rZrplu T:e. ;!mTn^

Hetlijdt geentwijfel datdevoorstellingvanEve8 uitermate conventioneel
is: zij is de seksueel begeerlijke en gevaarlijke femme fatale wier seksuele
krachten volkomen zijn losgeslagen. Geen wonder dat de militair die haar uit

meet schakelendr. Simmonswoedendverwijt datzij vergetenis de 'fucking
switchoff'-knopin decyborgte installeren. Defilmgeefteenplat-freudiaanse
draai aanhetverhaal doorte suggereren dat dewetenschapper Simmons haar

onbewusteheeftafgesplitstengeprojecteerdindecyborg.ZoalsHollandzegt,
is decyborgdr. Simmons'wandelende'id' (1995,p. 161).Eve8 is evenwelmeer
dan alleen de belichaming van Simmons' onbewuste verlangens, zij is met
evenveel recht te zien als haar onbewuste verzet tegen de regels en beperldn-

8_(wa_aromheeft eenl cybojrge±e;abaalarmcoedee;1^^1;
^lS. IMestMq?icietmdezerichtingtedulden:het^eltc deI^d^^

gen van traditionele vrouwelijkheid. Binnen de logica van de Hollywoodfilm

^^rcffl^enes!slrooksprakevaneenfasd^^^^^^^^
watik maarevenhetoermoederiijke noem.

uitschakelt en niet de ingehuurde militair; met andere woorden het is de

ltb a^rmle ie rlln

EW

ZT.T.e^raAtenwelheelletteriykalsvernie^^

i"terpretatie
dit fenomeen. De
2PSier<heefteen psychoanalytische
lektronlsche technol°gie
doethet"Hchaamv'erd'wiJn^
e^el;jkif
us^mele
m.
elh^lTstojnopgaan in de ;matrix van°de ^vface'7d^Spr^g^al^^^^amawse]ma§iawe^^
^^ ^^^s
en^^^^^
y^s.do.e!e,nCT?ds. dlnkenaa^seksueerg
lrs^e?Jekld oodsverlwsen- voor s?rmger komenind^^o^^sZ:
SLhet S!tpnncipe. endedoodsdrift ^^n:D7hYer bespTokenTceZ
^eSn ^ng^s;Trprctatie-De be^en^nafs^lyk^Zt^
de"bewegenxdev be^delnl h^cft
ilk SgeuJkCTtyd-_Het duizelin^kkende
binnen de ^mtenhe-eft~'ookTet7clau^
^^Th^r, deoTS !otenheid
sl°^h'^a[levier:descenes iserSPrakevan'beschadigmg'of^ni^
voor

van

.

moet dit verzet echter gestopt en het ongeremde vertoon van vrouwelijke
macht uitgeroeid warden. Het is dan ook Simmons die uiteindelijk de cyborg
'goede vrouw' die haar eigen seksualiteit en haar verzet tegen patriarchale
vrouwelijkheid vernietigt.
Eve 8 is de Eva van de zondeval, de 'Eve of destruction'. Monster en femme

fatale. Bepaald niet het vernieuwende, utopische beeld van Haraways cyborg.
Het is teleurstellend dat deze film de cyborg niet aangrijpt om een nieuwe

figuratievanvrouwelijkheidte presenteren, maarjuisteenaloudvrouwbeeld
van stal haalt. Degoedkopepsychologiedie 'devrouw' opsplitst in eengoede
Eva, de wetenschapperSimmons, en een slechte, de cyborgEve 8, doet maar
al te zeer denken aan de goede en de slechte Maria in METROPOLIS. Gezien

het traditionele vrouwbeeldin dezefilms, is het vastgeentoeval dat het hier
bijbelse namen betreft.

glng, OLde.. dreiging. daarvan-Eve 8 raakt §ewond en:goe7nu&clear^TTooo'
IordtwrnletigdeninJOHNNY MNEMONIC'enTHE LAWNMOW^TM AN ^

Een andere bijbelse naam is Sarahin de beide TERMiNATOR-films.12Waarde

cyberspace of dat deervaring

vrouwelijke cyborgs een teleurstelling vormen in hun clichematigheid, zijn

d^londwmdedKigmgdatde^^^^^^

gek zafmaken(metdev~rouweliJke'el e^
lnde_laatstgenoemde mm gebeurt datook)- Deoermoeder. verbeeTd6alTeZ
hen

zy^het hallucinerende ruimte, wordt hier vooraTinhaarvermeti^

gende kracht gerepresenteerd.

^cyberkunste. naT dleophetgrensvlak vanhetlichaamentechnologie werken,

z^deAU!tra!. ier_sterlacofdeFran<raiseorlan-proberen"dicaal"de's'c°heidmgtu±ssen

mwendig en uitwendig ongedaan

performance van"Ste6riac^aar
eenmlnlcamera zijnmaag inwerdgestuurd enhetPubuek getuige konzijnvanzijn
^le nd!geJlu:haam:. Enbijeen Performance van Orian, die haarTchaam stelsetaat^
te

maken.

Zo zag ik

een

w^bouwtmetplastische chirurgie-kon hetpubliekzakjesmethaaTmtgezogen"

Uchaamsvet kopen. Nieuwetechnologieen makenhetmogelykomde'tSd^onde
grensmssenmneriijk enuiterlijk, tusseninwendigenuitwendig, alshetwarebinnen-

ii.Dematrix(vanhetLatijnsematerdat(baar)moederbetekent)isindeinformatietech-

nologie eenbekende metafoor voorhetcomputersysteem.

Sarah:oermoeder envechtmachine

de menselijke vrouwen in de cyborgfilms veel complexer. Sarah is geen
cyborg maar een gewone vrouw, hoewel zij aan het einde van de eerste film
cyborgiaanse properties heeft aangenomen wanneer zij de Terminator overwint en vernietigt. TERMINATOR 2 benadrukt deze ontwikkeling. De film
opent met een scene waarin Sarah intensiefhaar lichaam traint voor de oor-

log die zij verwacht. De actrice Linda Hamilton heeft in dejaren tussen de eerste en de tweede film flink aan bodybuilding gedaan. Daarmee verandert zij
het conventionele uiterlijk van het vrouwelijk lichaam, zacht, rond en kwets12. In de TERMiNATOR-films zijn meer bijbelse verwijzingen. Zo vindt er een ware
annunciatie plaats: iemand uit de toekomst komt Sarah vertellen dat zij de moeder zal
warden van een held die in de toekomst het lijdende volk zal bevrijden van de nieuwe

heersers; Sarahwordtevenalshaaroudtestamentischenaamgenoteoermoedervan een
nieuwvolk. HaarzoonzalJohnConnorheten, met initialendie zijn verlossende rol
benadrukken.

baar,ineenhardengestaaldlichaam.Sarahwordtgedrevendoorhaarwanhoopoye r_hetlotvandewereld- TerwiJ1 de Terminator alleenMer Is geukomaen

gaatNadit apocalyptische visioenhijst Sarahzichin eenmilitaireoutfit"en
groeltul,
ttoteen warevechtmachine. Zij bevrijdt zichdusvan debeperki^
nhaar

cyborgis. Belangrijkerhieris dat het naakte mannelijke lichaamobject is van
zowel het vrouwelijk verlangen als van (nogal flauwe) grappen. Het zelfbewuste vertoon van het mannelijk lichaam als erotisch en aantrekkelijk voor
vrouwen is een recente ontwikkeling in de actiefilms van de jaren tachtig.14
Vaak warden er vreemde narratieve motivaties gezocht om het mannelijke,
geconstrueerde, gebodybuilde lichaam in al zijn triomf uit te stallen. Voorbeelden zijn de RAMBO-film, en Bruce Willis in de eerste DIE HARD-film die

films reactionair vinden omdat Sarah alleen maar gedefinieerdzou

zich net in de badkamer bevindt als de terroristen aanvallen, zodat hij hen de
rest van de film halfnaakt in zijn onderbroek moet bestrijden. Deze dubbel-

om haarnuveertienjarige zoonte beschermen, gaathaarmissiewrderFzii
zetallesop alles omdetotale rampvaneenkernooriog tevoorkomen. Tnem

de scene zienwe haarnachtmerrie. waarin dewereld ten onder

gen

ya

vrouweliJkheid.

Ik ben het dan ook niet

eens

met

interpretaties

worden doorhet moederschaP (Penley 1991;Holland i995)°Zu~gaan'voorbij

aaneengroot deel. van Sarah'sveranderingen en ookaanhaargrotere doel

omdewereldenmet alleenhaareigenzoonteredden-In feiteondergaa7ze

eentonsformatie van militante militarisering. Sarah wordt een"

machineinhaartoewijdingomdewereldtereddenenbiedtzoeenvemieu-

wender_b_eeld dan de §eseksualiseerde vrouwelijke cyborgs uit"E'VE"O"F
DESTRUCTION, CYBORG 2 en CHERRY 2 o o o. Ook hechten deze critici te wei-

nigbelangaanhetfeitdathetverhaalinTERMINATOR 2 doo7sarah'verteld

wordtj haar voice-over geeft aan dit personage de autoriteitvande'vertelTer"

Helz l)nuitemdelijkmeer sarah's

visie- vastberadenheid

en

doorzettmgsve^

mogen dandekracht van deTerminator die ervoor zorgen datde-goeden de
strijd winnen en de toekomst veilig stellen.

van het publiek.

De cyborg als Nieuwe Man

Over naar mannelijkheid nu. De hardware-cyborgs zoals de Terminator en

RoboCop zijn buitensporig mannelijk: hard, van staal, gespierd. "ofteweffalhsch op een manier waarTarzan niet eens van kon dromeiLEn tochvertoont

dlt_gestaalde harnasvanmanneuJkheidtekensvanroestenslijtage. Mame-

lijkheid in de cyborgfilms is zelfs veel ambivalenter dan men-op°het'ee7ste

gezicht zou denken.

Yvonne Tasker (1993) en SusanJeffords (1994) hebbengewezen op twee
trcndsmde
vlsuelevoorstellingvanmannelijkheidindejarentachtigdiewe
ook
nden in
de cyborgfilm,
dat zijn de erotisenng
de~wrwonterugyi
ding van het mannelijk lichaam. Beide elementen zien we in een scene uit
en

zinnige trend plaatst het mannelijke personage in de positie van het schouwspel, wat een structured vrouwelijke positie is. Dit kan nogal eens ongemakkelijkheidteweegbrengen;zo zijn zowelSylvester Stallone alsArnold Schwarzenegger aangevallen op de bovenmatige aandacht die zij aan hun eigen
lichaambesteden, die voor sommige critici duidt op een neurotisch narcisme
dat men gewoonlijk aanvrouwen toeschrijft (Tasker 1993). Het gebodybuilde
lichaam is in ieder geval excessief, waarbij het maar al te snel de norm van
'normale' mannelijkheid overschrijdt. Een ander aspect van de man als erotisch schouwspel is de parodierende voorstelling van mannelijkheid, die de
constructie van mannelijkheid onderschrijft en daarmee denaturaliseert. Dit
soort ironie is vooral te vinden bij Schwarzenegger, vaak tot groot vermaak
Deextreme musculariteit lijkt de mannelijkheidvan de cyborgte vestigen,
maar de constructie van de mannelijke cyborgs zit ingewikkelder in elkaar.
Hoewel de mannen als erotisch object in beeld warden gebracht, resulteert
hun overdreven Uchamelijkheid niet in seksualiteit. Vanwege het culturele
taboe op de man als erotisch object moet volgens Springer (1991) de opgeroepen erotiek ontladen warden, en dat gebeurt door middel van geweld. Hier
komt een diepe angst voor seksualiteit om de hoek kijken. De cyborg is een
seksloze killing machine. Voor Springer hangt de buitensporige lichamelijkheid
van deze cyborgs dan ook samen met het al even buitensporige geweld dat zij
bedrijven.15

en

UNIVERSAL SOLDIERwaar een cyborg zichvoor een vrouw uitkleedt en haar

vraagt naar iets hards te zoeken in zijn lichaam; hij vermoedt dat er ergens
eenzendertje isingebouwd. Terwijl zij ietwat opgelaten zijnlichaam aftas't'en

een opmerking maakt over zijn gespierde fysiek (de cyborgwordt gespeeld

doorJean-Claude Van Damme), vraagt hij wat dat harde"daartussen zijn

benenis, waaropzij zichhaastte antwoorden datdatdaarhoort enheelnor-

maalis.l3Wanneerzijevenlaterdechipinzijnbeenvindt, geefthij haareen

mes om het emit te snijden. Ze durft niet en dan steekt hy met veel kracht

hetmesineigenbeen,waaropzijmethaarvingersdeopenwondingaaten

de chiperuit peutert. Danvalt zeflauw.

Dezescene past in detopos vandezelfreparatie diebewijst datdeman een

13. Dit lijkt op eenvergelijkbare grapuit de enige cyborgfilm die door eenvrouwis
gemaakt, de komedie MAKING MR. RIGHTvan SusanSeidelman(vs 1987,metJohn
Malkovich als cyborg), waarin de cyborgvraagt waar de grote penis voor dient die hij
van zijn makerheeftgekregen,waaropdewetenschapperantwoordt: 'Maakjegeen zorgen, dat is omje meer zelfvertrouwen te geven."

14. Zievoor eenboeiendeverhandelingover het mannelijk lichaamin de klassieke Hollywoodfilm: Eric de Kuyper (1993). De erotiserende trend in de visuele representatie van
mannen zet zich vooral voort in de reclame (Emmelkamp 1993; Meijer 1993).

15. Overigens is geweld inherent aan het genre. Het geweld maakt onderdeel uit van het
spektakel en treft daaromvakerobjectendanindividuele mensen, zodatauto's in het
rond kunnen vliegen en gebouwen kunnen ontploffen. Het geweld in de cyborgfilm is
veel minder persoonlijk, plastisch en sadistisch dan in bijvoorbeeld de horror- ofde
mafiafilm.

Terechtmjst Springerophetgeweldvandecyborgs,maarzijgaatnietin

op eenander exces, namelijk deverwonding van het'mannelijkUchaam. De

mannelijkeheld'envooral. demannelijkecyborg,wordtgepenetreerd. 'gesto'ken, beschoten, toegetakeld en verminkt. Aan"het eind"van e~e~nfilmTs"d"e
cyborg vaak een bizarre schroothoop voor hij finaal vernietigd wo'rdt7 dit

overkomt zowel deTerminator als TIOOOvlak voor hun einde, Bruce Wmis~is

aan_heteindvanDIE HARD. eengrootbloedendlichaam, Ramboondergaat
talloze verwondingen en RoboCop wordt zelfs gruwelijk gemartelcTwaama

hij weer opnieuw in elkaar gezet moet warden in het laboratonum. l6~He't

Manwerdal gauwverdergeexploiteerdin KINDERGARTENCOP.Is Schwarzenegger 'de nieuwe vader die in cyberspace zijt'? Of is hij eigenlijk de nieuwe

moeder, gezien zijn recente zwangerschapin de film JUNIOR?Hoe het ook
zij, de cyborg onthult een fundamentele crisis in mannelijke identiteit. Een
crisis die een visueel exces vindt in de vele transformaties van het mannelijk
lichaam: van fallisch harnas tot schroothoop, van gestaalde spieren tot ero-

tisch schouwspel, van meedogenloze moordenaar tot zorgende vader, van
ontelbare verwondingentot mannelijke zwangerschap.

?-noveITl,nelijke lichaamblykt dusheeikwetsbaarte zijn. Natuuriijk illustreren de kwetsures maar al te vaak juist de stoerheid van de held of het

machinedeel van de cyborg, maar ze laten onherroepelijk een indmk navan

d!kw_et?a. aril,ei?vanhetmannelijk lichaam. Defilms Ujkentemgtegrijpen

opeen christelijke traditie van lichamelijk lijden, van martelaarschap zelfs,

dat zijn hoogtepunt vindt in de zelfopoffering van de Terminator m^E'RMi^

NATOR 2, waar de cyborg zichzelfvernietigt om de wereld te kunnen red-

den.l7

TOT BESLUIT

Mijn exploratie van de filmische cyborg in relatie tot gender leidt niet bepaald tot het hoopvolle beeld dat Harawaymet de cyborg voor ogen stond.
Het lijkt er meer op dat de cyborgin film diepgeworteldeonzekerhedenlosmaaktover hetverlies vanhet seksueleverschilin eentechnologischewereld,

kerhedenvanwitte heteroseksuelemannenweergeeft.HoeweTdecyborgals

en dat cyborgs daaromin het kwadraatgeseksueerdwarden.Vooralde vrouwelijke cyborgblijkt ondankshaarnieuwverworvenbovenmenselijkekracht
opgeslotente wardenin een ouderwetsvrouwbeeld, waarinzevoornamelijk

kerheidommannelijkheid te veriiezen. Ookjeffords is van mening~dat'de
^y gfil?n kramPachti§Probeert eenbeeldte projecteren vanwatzij 'een

een seksuele betekenis heeft. Tegelijkertijd verschuift de figuur van de cyborg
toch ook betekenissen van gender. Het verandert vrouwen in militante vechters met sterke lichamenen het verandert mannen in objectenvan verlangen

peerd door macht, seksisme en racisme. Jefibrds wijst op de recente ontwik-

keling in dejaren negentig waar de witte filmheld zijn supermannelijke

en in zorgende vaders. Vooral in TERMINATOR 2 groeien de mannelijke
cyborgende menselijkevrouwnaarelkaartoe: deman/machineleert omeen
verantwoordelijkevaderrolop zichte nemenendemoeder/machineleert om

aanzijn vrouw en kind alsook door emoties over wie hij is ofeigenlijk was,

een efficiente strijder te warden. Wellicht kunnen we stellen dat de identiteitscrisis in de cyborgfilm niet uitsluitend reactionair is, maar momenten
vertoont van dubbelzinnigheidenverandering.

Taskerisvanrneningdatdatmartelaarschap lets vandeangstenenonze-

supermannelijk gezien kanwarden, wijst dat nujuist naar de angst'en onze-

paargoedewittemannen'noemt;deuitzonderiyke mandienietisgecorrum-

imagocombineert methetbeeldvandeNieuweMan,wiensbelangrijksterol
hetvaderschap is.Zowordt inderdaad RoboCop geplaagd doorhennneringen

wattot dekomische verzuchting van detechnici leidt "datderobot emotione-

Ieproblemen heeft'.Jezou kunnen zeggendat in de cyborg een conventioneel^manbeeld strijdt met het beeld van de moderne man"In de ogen van
SarahConnor wordt deTerminator het onverwachte ideaalvan devolmaakte

ya der voor haar

zoon.

In

een

veel becommentarieerde

scene

(zie onder

andere

Holland 1995; Pyle 1993) beschrijft Sarah in voice-over de vele kwaliteiten van

de cyborg als zorgzame vader. Dit beeld van Schwarzenegger als de Nieuwe
16.Hetbeeldvandemensalsschroothoop isnogschrijnenderindejapansemangafilms, zoalsTETSUO i en11(ShinyaTsukamoto, Japan1989en1991). Mangaiseenmengvorm vanstripverhalen, sciencefictionenpornografie. Omdatikweinigkennis hebvan

deJapansecultuurwaardezefilmsuitvoortkomen, behandel.ikzehierverderniet(zie
voor een korte bespreking: Spainkin Haraway 1994).

17.Eendergelykverhevenmartelaarschap iszeldenvoorvrouwenweggelegd.Hetenige
voorbeeld datikkenisdeschitterende eindscene vanALIEN 3 waarinRipley (Sigourney

Weaver) als eenmodernejeanne d'Arczichin hetvuurgooitomdewereld teredden
van deallesvernietigende Alien (zie Smelik 1996).

De point-of-view-shots, de reparatiescenes, de narratieve en visuele verwikkelingen rond dromen, herinneringen, flashbacks en hallucinaties wordeneindelooshernomenengeconsumeerdin hetkannibalistischeoogvande
cyborg, met het enige doel om hen met een zelfbewustzijn op te zadelen. Dat
zelfbewustzijn produceert een identiteit waarin de cyborg nog nauwelijks
verschiltvandemens, sterkernog, invele films is de cyborgmoreel superieur
aan de menselijke personages. ROBOCOP 2, een uitermate cynische film over
een onmenselijk, corrupt en meedogenloos kapitalisme dat aan het eind van
de film nietvernietigdis, hoezeerRoboCopookzijnbestdoet, eindigtmet de
uitspraak van de cyborg dat 'wij niet meer dan mensen zijn'. En de moraal
van TERMINATOR 2 wordt in de mond gelegd van Sarah: 'Als een machine
kan leren wat de waardevan een mensenleven is, kunnen wij dat misschien

ook. ' De cyborgfilm heeft dus een behoorlijk humanistische boodschap. Echter, omdat de identiteit van de cyborg aan een voortdurende crisis blootstaat,

volgt impliciet dat de menselijke identiteit net zo onzeker en onstabiel is als
die van de cyborg. Waar de cyborgfilm nogal conservatiefis in zijn boodschap

1!^ !!^. ^m,al^istische, moraa1' voorkomt de hybride figuur van de cyborg
^ILge_ma^kelyke teru§keernaarhettraditionele subject. Decyborgbren^

Smelik,A.(1996).MiddeleeuwsemaillotsendepassievanRipley.InHetzaadder

?liLvan_het Postmoderne subject. Voor sommigen mag dit de apocalyps

Springer, C. (1991). Thepleasure ofthe interface. Screen, 37(2), 303-323.
Tasker, Y.(1993). Spectacularbodies. Gender, genreandtheactioncinema. Londen: Routledge.

demens, mannen envrouwen, vooraltijdbinnenindefragmentatie endiver-

betekenen, maar voor mij duidt het eerder op utopischemomentenTn'de

Middeleeuwen. JaarboekvoorVrouwengeschiedenis (16) (pp. 133-141). Amsterdam: IISG.

cyborgfilm.
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