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Samenvatting 

In deze scriptie tracht ik de veronderstelling, dat film geen wezenlijk onderdeel van de 
filosofie uit kan maken, te weerleggen. Met een wezenlijk onderdeel bedoel ik dat film niet 
alleen een filosofie toegankelijk kan maken of dat film alleen voorbeelden kan geven voor 
argumenten en concepten binnen een filosofie en/of deze argumenten en concepten kan 
onderbouwen. Ik beweer dat film ook zelf argumenten kan aandragen, bestaande 
argumenten en concepten kan betwisten en veranderen en daarnaast concepten kan creëren, 
waardoor film actief deelneemt in het discours van de filosofie. Ik zal deze bewering 
onderbouwen aan de hand van een analyse waarin ik onderzoek op welke manier de X-Men 
Trilogie een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de filosofie van het transhumanisme.  
 Deze analyse zal gerechtvaardigd worden door de theorie van Catherine Constable. Zij 
heeft in haar artikel “Baudrillard Reloaded: Interrelating Philosophy and Film via The Matrix 
Trilogy” aangetoond dat The Matrix Trilogie een actieve dialoog aangaat met de theorie van 
de hyperreal van Jean Baudrillard. In deze analyse gaat Constable vooral in op het narratief 
van deze films. In mijn scriptie claim ik dat de theorie van Franse filosoof Gilles Deleuze, 
een autonomie die zich alleen richt op het beeld van de film, een essentiële toevoeging is op 
de theorie van Constable. Ik onderbouw deze aanname door aan de hand van de autonomie 
van Deleuze te kijken naar een voorbeeld uit Constable’s analyse. Aan de hand van de 
theorie van Deleuze is dit voorbeeld vanuit een geheel andere invalshoek te benaderen.   
 In deze scriptie concludeer ik twee dingen. Ten eerste stel ik dat de theorie van Deleuze 
een belangrijke toevoeging is op de theorie van Constable. Ten tweede concludeer ik dat de 
X-Men Trilogie op drie wijzen de filosofie van het transhumanisme naar voren laat komen. De 
eerste wijze houdt in dat de films de filosofie van het transhumanisme toegankelijk maken 
voor een groter publiek. De films slagen hierin door inzicht te geven in de algemene visies 
die er binnen deze filosofie naar voren komen. Ten tweede geven de films voorbeelden van 
en onderbouwen ze concepten en argumenten die binnen de filosofie van het 
transhumanisme naar voren komen. De films gaan zowel in op de argumenten die gegeven 
worden door de transhumanisten als de bioconservatisten. Ten derde creëert de X-Men 
Trilogie nieuwe argumenten, betwist en verandert het bestaande argumenten en creëert het 
nieuwe concepten binnen de filosofie van het transhumanisme. Aan de hand van deze laatste 
wijze kunnen we concluderen dat deze films een actieve dialoog aangaan met de filosofie 
van het transhumanisme en daardoor een wezenlijk onderdeel van deze filosofie uitmaken. 
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Obviously you might cure a cancer of the womb  
by not having a womb in the first place.  

Sweeping and drastic remedies could cut out anything–and life with the cut.  
Ideal advice, which nobody was built to follow, was no advice at all.  

Advising heaven to earth was useless. 
 

(White, T.H. The Once and Future King, 1962) 
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Inleiding 

In thinking critically about the presuppositions behind our disciplines and everyday 
activities, philosophical reflection explores already existing frameworks of thinking and 
action. But philosophy also reproduces speculative visions and grand theories of its 
own, new frameworks for thinking about the world, for understanding knowledge, the 
self, our social and political existence. A philosophy, a systematic vision of the world, is 
a comprehensive way of thinking about and making sense of the world and ourselves. 
When we understand the work of an important thinker, we come to look at the world 
and ourselves through new eyes. Understood in this way, philosophy can be thought of 
as the first discipline, the origin of all the others.1 

 
Al sinds heugenis houdt de mens zich bezig met enkele fundamentele vragen. Wat is de zin 
van het leven? Bestaat er een God? Wat maakt mij mij? Filosofie is de term voor de 
wetenschap die zich bezighoudt met deze levensvragen. Film, net als andere vormen van 
kunst, maakt vaak gebruik van vragen waar de filosofie al jaren antwoorden op probeert te 
vinden, al zal elke filosoof onbewust weten dat deze vragen waarschijnlijk nooit beantwoord 
kunnen worden. Zo komt de vraag van de zin van het leven aan de orde in de film Der 
Himmel über Berlin (Wim Wenders, 1987). De film Dogma (1999) van Kevin Smith houdt zich 
bezig met de vraag of er een God bestaat en het thema identiteit wordt behandeld in de 
films Memento (Christopher Nolan, 2000) en Being John Malkovich (Spike Jonze,1999).  
In haar artikel “Baudrillard Reloaded: Interrelating Philosophy and Film via The Matrix 
Trilogy” (2006) onderzoekt Catherine Constable de relatie tussen de filosofie van Baudrillard 
en The Matrix Trilogie. In de inleiding van dit artikel bespreekt Constable de wijze waarop 
films die filosofie aan de orde stellen over het algemeen gezien worden. Deze films worden 
vaak beoordeeld als een introductie op diverse en moeilijke theoretische concepten. Ze 
worden op zijn best besproken als voorbeelden om de theorie toegankelijk te maken. Op 
zijn minst worden ze afgedankt omdat ze niet kritisch genoeg zijn en worden ze afgedaan als 
pseudo-filosofie. Er wordt dan een absolute scheiding gemaakt tussen de filosofie en de 
filmtekst, waarbij de filmtekst in de hiërarchie op de laagste tree staat. Constable wil in haar 
artikel The Matrix Trilogie niet puur als een illustratie van filosofische argumenten zien. Ze wil 
beargumenteren dat de scenario’s van The Matrix Trilogie een actieve dialoog vormen met de 
filosofie van Baudrillard en tevens de constructie van belangrijke filosofische concepten 
betwisten en veranderen. (Constable (2006), 233-234) 
 Naast Constable claimen ook Mary M. Litch en Christopher Falzon, respectievelijk in 
hun werken Philosophy Through Film (2002) en Philosophy Goes To the Movies (2003), dat film een 
wezenlijk onderdeel uitmaakt van de filosofie. Ook zij geven aan dat films niet alleen als 
introductie dienen, doch volledig geïntegreerd zijn in de discussie van filosofische 
vraagstukken. Beide wetenschappers gaan in hun boeken in op verschillende filosofische 
vraagstukken en bespreken deze aan de hand van films. De films dienen bij deze 
besprekingen niet alleen als voorbeeldmateriaal, maar integreren actief met deze filosofieën.  

                                                 
1 Falzon, Christopher. Philosophy Goes To the Movies: An Introduction To Philosophy (2002), 10.  
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In mijn scriptie wil ik net als Constable onderzoeken of een filmtekst of filmteksten een 
actieve rol kunnen vervullen in de discussie over filosofische vraagstukken. Met andere 
woorden is het mogelijk dat een blockbuster niet alleen filosofische concepten bespreekt, 
maar deze concepten ook verandert en/of betwist? In plaats van The Matrix Trilogie (The 
Matrix (1999), The Matrix Reloaded (2003) & The Matrix Revolutions (2003)) zal ik hierbij 
gebruik maken van de X-Men Trilogie (X-Men 1.5 (2000), X2: X-Men United (2003), X-Men: 
The Last Stand (2006))2. De keuze voor de X-Men Trilogie is gemaakt, omdat deze een filosofie 
behandeld die op dit moment erg actueel is. Dit is de filosofie van het transhumanisme. 
Deze filosofie is zo actueel, omdat ontwikkelingen in de biotechnologie in een 
stroomversneling zijn geraakt. Deze technologieën kunnen een enorme impact hebben op 
ons dagelijks leven en het is dan ook van belang dat deze technologieën aan de orde worden 
gesteld. Dit gebeurd in de filosofie van het transhumanisme. Daarnaast heb ik voor deze 
trilogie gekozen, omdat ik wil aantonen dat deze films meer diepgang hebben dan over het 
algemeen gedacht wordt. Ik verwacht dat deze films een wezenlijk onderdeel uitmaken van 
de filosofie van het transhumanisme, waardoor ik aan de hand van deze films en de filosofie 
van het transhumanisme Constable’s claim meer kracht bij kan zetten.   

Net als Constable wil ik in deze scriptie stellen dat film actief onderdeel uit kan maken 
van de filosofie. Voordat dit echter geconcludeerd kan worden en ik verder kan gaan met de 
analyse, zal eerst een ruimer beeld geschetst moeten worden van het discours van de relatie 
tussen film en filosofie. In het eerste hoofdstuk onderzoek ik op welke wijze gedacht wordt 
over de relatie tussen film en filosofie. Ik bespreek hierbij als eerste de wijze waarop 
Constable, Falzon en Litch de relatie tussen film en filosofie zien. Vervolgens ga ik in op de 
oorsprong van deze gedachte. Zowel Constable als Falzon verwijst uitgebreid naar de Franse 
filosofe Le Doeuff. Ik behandel haar theorie dan ook om zo een beter inzicht te krijgen in 
de denkwijze van Constable en Falzon. Daarnaast zal ik onderzoek doen naar de 
filmfilosofie van Deleuze. Deleuze’s theorie verschilt fundamenteel met die van Constable 
en Falzon. Deleuze richt zich namelijk meer op het beeldaspect van de film, terwijl 
Constable meer aandacht heeft voor het narratief van de film. De verwachting is dat door dit 
verschil in opvatting, de theorie van Deleuze een wezenlijke aanvulling kan zijn op de 
theorie van Constable. Vervolgens ga ik nog dieper in op artikelen van andere 
wetenschappers, die zich bezig hebben gehouden met de relatie tussen film en filosofie. Dit 
doe ik om een zo goed mogelijk beeld te geven van het discours van deze relatie. Ik zal 
eindigen met een conclusie, waarin ik de belangrijkste punten uit het eerste hoofdstuk 
nogmaals naar voren laat komen en waarin ik de voornaamste discussiepunten binnen het 
discours van de relatie tussen film en filosofie behandel.  
 De scriptie zal vervolgen met hoofdstuk twee dat gewijd wordt aan het uitwerken van 
de filosofie van het transhumanisme. Dit hoofdstuk zal beginnen met een korte geschiedenis 
van het transhumanisme. In deze geschiedenis ga ik in op de filosofen en wetenschappers 
die belangrijk zijn geweest voor het transhumanisme. Hiermee wil ik aangeven dat deze 
filosofie een rijkelijke historie kent en in de loop der eeuwen tot controversie geleid heeft. 
Het transhumanisme kent naast voorstanders ook vele tegenstanders. Deze tegenstanders 

                                                 
2 Plot staat uitgewerkt in de bijlage.  
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worden ook wel bioconservatisten genoemd. De filosofieën van deze beide groeperingen 
worden behandeld aan de hand van twee grote wetenschappers binnen beide 
denkrichtingen. De filosofie van het transhumanisme zal behandeld worden aan de hand van 
Nick Bostrom, filosoof, directeur van het Future of Humanity Institute, medeoprichter van 
The World Transhumanist Association (WTA) en wetenschapper aan de Faculteit Filosofie 
van de Universiteit van Oxford. Met de oprichting van de WTA werd een belangrijke stap 
gezet tot een adequaat wetenschappelijk discours met betrekking tot het transhumanisme. 
De bioconservatisten zullen vertegenwoordigd worden door Francis Fukuyama. Fukuyama 
is een Amerikaans filosoof en directeur van het International Development Program 
(IDEV). Het IDEV houdt zich bezig met het opleiden van beloftevolle studenten die zich 
bezighouden met de problemen die huidige ontwikkelingen met zich meebrengen. Deze 
ontwikkelingen zijn zeer gevarieerd en zijn zowel van sociologische als economische of 
technologische aard. Daarnaast gaat Fukuyama met zijn werk Our Posthuman Future: 
Consequences of the Biotechnology Revolution (2002) in op de problemen die kunnen ontstaan door 
de verdere ontwikkeling van biotechnologie. Aan de hand van deze beide filosofen wordt 
een beeld geschetst van het debat tussen het transhumanisme en het bioconservatisme. 
Hierbij zal worden ingegaan op twee vragen die sterk naar voren komen in de X-Men Trilogie. 
De eerste vraag is: ‘Wat is de identiteit van de mens?’ Oftewel, wat is hetgeen dat ons 
menszijn bepaald en zijn er elementen, zo ja welke, die ons menszijn zouden kunnen 
aantasten? De tweede vraag luidt: ‘Wat zijn de gevolgen van de biotechnologie op de 
samenleving?’ Bij deze laatste vraag wordt ingegaan op de invloed die de biotechnologie kan 
hebben op de samenleving en welke gevolgen dat heeft voor de toekomst.  

Nadat de filosofieën van het transhumanisme en het bioconservatisme besproken zijn, 
zal in het derde hoofdstuk ingegaan worden op de uiteindelijke analyse. Als eerste bespreek 
ik waarom films als The Matrix Trilogie en de X-Men Trilogie zich zo goed laten lenen voor een 
analyse van de relatie tussen film en filosofie. Vervolgens ga ik kort in op een voorbeeld uit 
de analyse van Constable. Aan de hand van dit voorbeeld wordt aangegeven op welke wijze 
de theorie van Deleuze een wezenlijke toevoeging is op de theorie van Constable. In de 
analyse zal uiteindelijk onderzocht worden op welke wijze de X-Men Trilogie deel uitmaakt 
van de filosofie van het transhumanisme en het bioconservatisme. Daarbij bespreek ik de 
twee vragen die in hoofdstuk twee aan de orde zijn gekomen. De vraag die ik wil 
beantwoorden aan de hand van de analyse is:  
 

In hoeverre kan film, in de vorm van de X-Men Trilogie, een wezenlijk onderdeel 
uitmaken van de filosofie, in de vorm van de filosofie van het transhumanisme? 

 
Met een wezenlijk onderdeel wordt hier bedoeld dat de films niet alleen een bepaalde 
filosofie introduceren, of argumenten van een bepaalde filosofie onderbouwen, maar dat 
deze ook zelf concepten creëren binnen deze filosofie of bestaande concepten en 
argumenten veranderen en/of aanvechten.  

De scriptie eindigt met een conclusie waarin ingegaan wordt op de uiteindelijke analyse 
en waar aan de hand van deze analyse een antwoord gezocht wordt op de hierboven gestelde 
onderzoeksvraag. Daarnaast zal ingegaan worden op het theoretische kader, waarbij 
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besproken wordt op welke wijze de theorie van Deleuze een wezenlijke bijdrage kan leveren 
aan de theorie van Constable. Geconcludeerd zal worden dat de theorie van Deleuze een 
belangrijk onderdeel kan zijn in het analyseren van een film, ondanks dat zijn autonomie 
gebaseerd is op een bepaald soort film, die tijdgebonden en experimenteel was. Ik 
concludeer daarnaast dat film op meerdere manieren zijn licht kan laten schijnen op een 
bepaalde filosofie. Ten eerste kan het een bepaalde filosofie toegankelijk maken. Ten tweede 
kan het voorbeelden geven die bepaalde argumenten onderbouwen of kan het een bepaalde 
filosofie tegenspreken. En ten slotte kan film ook zelf concepten creëren en/of bestaande 
concepten en argumenten veranderen en/of betwisten. Deze conclusie wordt getrokken aan 
de hand van de analyse van de X-Men Trilogie en de filosofie van het transhumanisme. Uit 
deze analyse komt naar voren dat de X-Men Trilogie niet alleen de filosofie van het 
transhumanisme toegankelijk maakt en argumenten binnen deze filosofie aan de orde laat 
komen, maar ook deze argumenten aanscherpt, tegenspreekt en daarnaast zelf concepten 
creëert. 
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Hoofdstuk 1 

Film en Filosofie         

Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were 
unable to wake from that dream? How would you know the difference between the 
dream world and the real world?3 

 
In de film The Matrix Trilogie (2000-2003) wordt Neo geconfronteerd met het feit dat de 
wereld waar hij al die tijd in geleefd heeft niet de werkelijke wereld is. Hij heeft in een droom 
geleefd. Deze droom wordt gecreëerd door een virtueel programma dat ‘The Matrix’ heet. In 
de werkelijke wereld worden mensen gebruikt als batterijen om op die manier energie te 
vergaren voor een artificial intelligence die heerser is geworden over de mens. ‘The Matrix’ is 
gecreëerd om de mensen onder controle te houden, zodat ze zo veel mogelijk energie 
leveren. Vooral in de eerste film is er constant onduidelijkheid over het verschil tussen de 
werkelijke wereld en de schijnwereld. Hierdoor worden constant de menselijke zintuigen ter 
discussie gesteld. Is hetgeen we zien de werkelijke wereld? Moeten we vertrouwen op onze 
zintuigen of op de rede? Dit zijn fundamentele vragen die ook filosofen bezighouden. 
Filosofische vragen zijn wel vaker thema’s geweest in films (2001: A Space Odyssey (Stanley 
Kubrick, 1968), A.I.: Artificial Intelligence (Steven Spielberg, 2001), Total Recall (Paul 
Verhoeven, 1990), Gattaca (Andrew Niccol, 1997), niet toevallig allemaal sciencefiction films, 
zoals in de loop van deze scriptie wel duidelijk zal worden), maar door de komst van The 
Matrix (2000) en haar twee vervolgen The Matrix Reloaded (2003) en The Matrix Revolutions 
(2003) ontstond er een boost met betrekking tot het discours van de relatie tussen film en 
filosofie.  
 Naar aanleiding van deze films werden meerdere wetenschappelijke artikelen 
gepubliceerd die handelden over de relatie tussen deze films en de filosofie (The Matrix and 
Philosophy: Welcome to the Desert of the Real (William Irwin, 2002), Taking the Red Pill: Science, 
Philosophy and Religion in The Matrix (Glenn Yeffeth, 2003), Like a Splinter in Your Mind: The 
Philosophy Behind The Matrix Trilogy (Matt Lawrence, 2004), Philosophers Explore The Matrix 
(Christopher Grau, 2005). In deze boeken zijn wetenschappelijke artikelen gebundeld, die 
vooral ingaan op de wijze waarop deze films gebruik hebben gemaakt van de filosofie. Zo 
worden de films vaak besproken aan de hand van een filosofie en wordt onderzocht op 
welke wijze de films deze filosofische theorieën naar voren laten komen. Catherine 
Constable claimt in haar artikel “Baudrillard Reloaded: Interrelating Philosophy and Film via 
The Matrix Trilogy” dat deze boost van wetenschappelijke artikelen het gevolg is van het feit 
dat de marketing van deze film erg gericht was op een ‘intellectuele actiefilm’ en er daarnaast 
veel filosofische verwijzingen in de film en op de officiële site te vinden zijn. Zo verstopt 
Neo een diskette in het boek Simulacra and Simulation (1981) van Jean Baudrillard en op de 
officiële site zijn vele wetenschappelijke teksten van gerenommeerde wetenschappers zoals 
Kevin Warwick te vinden (Constable (2006), 233).  

                                                 
3 Wachowski, Andy & Larry Wachowski. The Matrix (1999). 
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Net als Falzon en Litch concludeert Constable dat deze artikelen over The Matrix 
Trilogie echter nooit de laatste stap zetten. De relatie tussen film en filosofie wordt steevast 
gezien als een relatie die één kant opgaat. De film wordt dan op zijn best gezien als een 
manier om de filosofie toegankelijk te maken. De film bespreekt puur de filosofie, maar 
maakt hier onder geen beding onderdeel vanuit. Constable, Falzon en Litch vragen zich 
echter af of deze scheidslijn tussen filosofie en film wel zo gemakkelijk te trekken is. Ik zal 
nu aan de hand van Falzon, Litch en Constable aangeven waarom de relatie tussen film en 
filosofie tweezijdig is. Daarnaast zal ik ingaan op de gedachte van de filosofe Michèle Le 
Doeuff, die als uitgangspunt dient voor de theorie van Falzon en Constable. 
 

De positie van de beeldspraak binnen de filosofie 

Falzon vraagt zich in zijn boek Philosophy Goes to the Movies: An Introduction to Philosophy af hoe 
film, dat zijn punt over het algemeen wil maken via ‘action and appearance’, zich kan 
mengen in het filosofisch debat, waarin punten vooral gemaakt worden aan de hand van 
‘reflection and debate’. Filosofie richt zich toch vooral op abstracte en universele problemen 
en is ver verwijderd van het concrete en onmiddellijke karakter van het medium cinema. De 
filosofie heeft zelf ook bijgedragen aan deze gedachte. Filosofen hebben vaak het gebruik 
van visuele verbeelding als primitieve en kinderachtige gedachtevormen neergezet. Deze 
manier van denken zou volgens veel filosofen ver weg liggen van de wereld van het 
conceptuele begrip. Beelden werden over het algemeen gekoppeld aan het concrete en 
specifieke, terwijl de filosofie zich bezighoudt met het abstracte en het universele. Deze 
gedachte gaat al terug tot de tijd waarin Plato leefde (427/429-347 BC). Plato gaf het 
voorbeeld van de mythe van de grot. In deze grot werden in het licht van een vuur 
schaduwen op een grotwand ‘geprojecteerd’. De gevangene in deze grot zagen alleen deze 
schaduwen en dachten daardoor dat deze schaduwen de realiteit betroffen. Volgens Plato 
kan alleen filosofische verlichting ontstaan wanneer we ons bevrijden van de grot en naar 
buiten gaan om de realiteit te zien. Plato beweert dat onze zintuigen ons alleen maar 
schaduwen opleveren. Om de ware waarheid te kunnen bevatten, hetgeen filosofie maakt tot 
wat het is, moeten we ons losmaken van onze zintuigen en ons puur laten leiden door de 
rede. Falzon wil met dit voorbeeld van Plato aangeven dat deze gedachte met betrekking tot 
het visuele als vooroordeel diep in de filosofische wereld geworteld is. Daarnaast spreekt het 
niet voor de film dat het voorbeeld dat Plato geeft wel heel veel lijkt op de wijze waarop 
men film in bioscopen bekijkt. Ook in de bioscoop kijken we in het donker naar iets dat 
afgebeeld wordt en dat geen realiteit is. Dus volgens Plato zou de cinema niets te zoeken 
hebben in het filosofische debat (Falzon (2003), 3-4). 

Falzon claimt dat men dit voorbeeld van Plato op twee manieren kan interpreteren. De 
eerste wijze is door het beeld dat Plato geeft van de grot te zien als een illusie waarvan we 
onze ogen moeten afwenden om filosofie te kunnen begrijpen. De tweede wijze is door dit 
beeld te zien als een illustratie voor de zienswijze van Plato. Op die manier vormt het een 
weg tot het begrip van het filosofische denken van Plato. Falzon zweert bij deze tweede 
wijze en hij zegt daarbij dat vele filosofen gebruik maken van beelden om standpunten te 
onderbouwen. Hij verwijst hierbij naar de Franse filosofe Michèle Le Doeuff. Zij beweert 
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dat beelden niet alleen het filosofisch denken illustreren, uitbeelden en provoceren, maar dat 
deze beelden ook diep geworteld zijn in het filosofische denken en hierdoor de gedachte 
structureert. Falzon is in zijn boek niet echt geïnteresseerd in het beeld in de filosofie, maar 
des te meer in de filosofie die we in het beeld kunnen bespeuren. Falzon wil de filosofie 
losmaken van de gedachte dat de filosofie ver af ligt van het dagelijks bestaan. Onder het 
dagelijks bestaan valt volgens Falzon ook de film. Falzon wil dan ook aangeven dat de 
filosofie niet zover verwijderd is van de film, als de filosofie ons wil doen geloven. Falzon 
plaats bij zijn invalshoek wel een kanttekening. Hij wil namelijk wel duidelijk maken dat 
films niet alleen dienen als voorbeelden voor filosofische concepten. Falzon wil aangegeven 
dat film een eigen wetenschap heeft en dat zijn invalshoek één van de vele is. Volgens 
Falzon is het medium film rijk genoeg om meerdere vormen van interpretatie te kunnen 
verdragen en één van deze interpretatievormen is de wijze waarop film onderdeel uitmaakt 
van de filosofie. Falzon claimt dat film niet alleen een illustratie is voor filosofie. Films 
hebben een eigen filosofisch punt te maken, een eigen waarheid te onthullen en geven een 
eigen inzicht in de situatie van de mens. Ze kunnen een filosofie bekritiseren en dan vooral 
een filosofie die zich verloren heeft in abstractie en het universele. Een filosofie die zijn 
connectie met het werkelijke bestaan verloren heeft. Volgens Falzon is het mogelijk voor 
filosofen, die films niet de rug toe keren, om te leren van deze films (Falzon (2003), 4-6). 

Litch gaat in de inleiding van haar boek Philosophy Through Film zelfs nog een stap verder 
en claimt dat film filosofen een uitgewezen mogelijkheid biedt. Het medium film kan er 
volgens haar voor zorgen dat kijkers hun conventionele kijk op de wereld laten varen. Litch 
gebruikt als voorbeeld de film Total Recall. De fictieve wereld die in deze film 
gerepresenteerd wordt, waarin het hoofdpersonage niet weet of zijn herinneringen een 
externe wereld betreffen of daadwerkelijk herinneringen zijn, moet namelijk eerst door de 
kijker geaccepteerd worden. De kijker zal ondanks de overeenkomsten die er zijn tussen de 
wereld in de film en zijn/haar werkelijke wereld, vrij snel opmerken dat deze film zich niet in 
de werkelijkheid afspeelt. Litch claimt dat op het moment dat de kijker deze wereld 
accepteert, de subtekst van de film zichtbaar wordt voor de kijker. Litch noemt dit de ‘Aha’ 
ervaring. De kijker komt tot de ontdekking dat hij in dezelfde situatie zit als het 
hoofdpersonage (Litch (2002), 1-3).  
 

This realization can produce an “Aha!” experience–a sense of sudden understanding–
that scepticism (the thesis that we cannot know that an external world exists) is not so 
preposterous after all!4 

 
Litch claimt dat wanneer een filosoof over deze theorie spreekt, de lezer meer moeite heeft 
met het accepteren van deze gedachte en deze theorie eerder als belachelijk beschouwt, dan 
wanneer deze theorie verweven is in een fictieverhaal. Deze claim is een beetje voorbarig. 
Het is natuurlijk maar de vraag hoe een lezer/kijker/luisteraar een ‘tekst’ ingaat. Litch 
spreekt over het moment waarop de kijker de wereld, die hem gepresenteerd wordt, 
accepteert. Op dit moment laat de kijker zijn conventionele zekerheden los en is het 

                                                 
4 Litch, Mary M. Philisophy Through Film (2002), 2. 
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mogelijk om de filosofische theorie die in deze fictieve wereld opgenomen is ook te 
accepteren. Volgens mijn interpretatie claimt Litch dan dat de kijker deze theorie projecteert 
op zijn conventionele wereld en hieruit eventueel de conclusie trekt dat deze theorie ook op 
de werkelijke wereld van toepassing is. Deze claim klinkt waarschijnlijk en ik zal dan ook niet 
beweren dat dit niet het geval is. Ik vraag me wel af of dit alleen via fictie mogelijk is. Of 
anders gesteld, ik vraag me af of dit via fictie eerder gebeurd dan wanneer men een 
beargumenteerde tekst leest over een bepaalde theorie. Voegt het medium film dus iets toe, 
waar de filosofie iets aan zou kunnen hebben?  

Van de ene kant klinkt het waarschijnlijk, omdat de lezer van een wetenschappelijke 
tekst overtuigd wil worden en daarom zeer kritisch een tekst ‘induikt’. Een filmkijker 
daarentegen kijkt een film veelal om mee te gaan in een verhaal (documentaires even 
daargelaten en zelfs in een documentaire kun je meegaan in een verhaal). De wijze waarop 
een individu een fictieverhaal (film, maar kan ook een boek etc. zijn) leest is anders dan de 
wijze waarop een individu een wetenschappelijke tekst leest. Door het ontspannen karakter 
van het bekijken van een film zou de kijker eerder zijn/haar conventionele ideeën loslaten, 
terwijl het kritische karakter van het lezen van een wetenschappelijke tekst de lezer veel 
moeilijker van zijn/haar conventionele gedachte af kan brengen.  

Van de andere kant is het zo dat een wetenschappelijke tekst over het algemeen gelezen 
wordt om er iets van te leren. Een lezer zal daarom alle informatie in zich opnemen en 
daarna zelf een mening over het gelezene vormen. Bij een fictieverhaal zal dit ook zo zijn. 
Op het moment dat de kijker de ‘Aha’ ervaring heeft bij Total Recall zal hij/zij nog steeds de 
informatie in zich opnemen en daarna zijn/haar mening vormen. Net zoals men dit zou 
doen met de argumenten van een wetenschappelijke tekst. Is het dus wel zo dat een 
fictieverhaal eerder overtuigt dan een wetenschappelijke tekst? Dit is een interessante 
kwestie, maar niet een vraag waar ik antwoord op wil krijgen. De vraag waar een antwoord 
op gevonden moet worden is de vraag of de X-Men Trilogie niet alleen kijkers kan overtuigen 
met betrekking tot de twee filosofieën die in de films naar voren komen, maar of deze ook 
een wezenlijk onderdeel kunnen uitmaken van het wetenschappelijke discours van deze 
filosofieën. We zullen de focus dan ook verleggen naar het artikel van Constable, aangezien 
zij wel dieper ingaat op deze vraag. 
 In het eerder besproken artikel van Constable wil zij beargumenteren dat de filmteksten 
van The Matrix Trilogie een actieve dialoog aangaan met de filosofie van de hyperreal, door 
Baudrillard besproken in zijn artikel Simulacra and Simulation. Deze actieve dialoog houdt in 
dat de filmteksten filosofische concepten betwisten, veranderen en zelfs construeren. 
Constable beweert dat filmische beeldspraak als een theoretische bron gezien kan worden en 
dat hieruit voorvloeiend deze beelden gezien kunnen worden als beelden die conceptuele 
implicaties bevatten. The Matrix Trilogie is dan niet op zijn best een introductie voor 
filosofische concepten, die ergens anders toch al op een correcte wijze gedefinieerd zijn, 
maar de scenario’s van deze films worden behandeld als conceptueel geladen. Dit geeft 
Constable de mogelijkheid om de wijze te achterhalen waarop de scenario’s van de films zich 
actief verbinden met de filosofische beeldspraak en haar theoretische concepten herstellen, 
bekritiseren en veranderen. Volgens Constable is het mogelijk om een dialoog tussen 
filosofie en filmteksten te starten. Constable wil zich hierbij richten op het theoretische werk 
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dat The Matrix Trilogie zelf verricht. Ze gebruikt de film niet als een springplank om haar 
eigen kritiek op Baudrillard’s werk te plaatsen. Ze maakt eerst een duidelijke analyse van de 
wijze waarop Baudrillard de hyperreal in Simulacra and Simulation betekenis geeft. Ze vervolgt 
daarna met een analyse van de corresponderende scenario’s van de films en een 
beschouwing van de manier waarop de filmische beeldspraak Baudrillard’s concepten en 
argumenten overneemt, verbetert, tegenspreekt en verandert. Met deze theorie verzet ze zich 
tegen het artikel “Real Genre and Virtual Philosophy” (2002) van Deborah Knight en 
George McKnight. In dit artikel opperen zij een duidelijke scheidslijn tussen het domein van 
het beeld en de filosofie, een scheidslijn die zij doortrekken tussen het filosofische en het 
filmische discours. Zij geven namelijk aan dat film, en dan vooral het genre sciencefiction, 
wel vaak de fundamentele filosofische vraagstukken als onderwerp heeft, maar dit betekent 
volgens hen niet dat deze op een filosofische wijze onderdeel uitmaken van het filosofisch 
discours. Over The Matrix Trilogie zeggen zij dat deze gebruik maakt van filosofie om zo de 
spanning te verhogen, maar dat dit op geen enkel moment zorgt voor filosofische reflectie. 
In haar artikel zet Constable zich af tegen de gedachte dat het domein van het beeld en de 
filosofie van elkaar gescheiden moeten worden (Constable (2006) 235-238). 
 

Oorsprong gedachtegoed Constable en Falzon 

Constable en Falzon verwijzen in de beargumentering van hun theorieën beiden naar de 
Franse filosofe Michèle Le Doeuff. In het voorwoord van haar werk The Philosophical 
Imaginary (1989) wil Le Doeuff de beeldspraak binnen de filosofie onderzoeken. Zij claimt 
dat wanneer gekeken wordt naar de karakterisering van de filosofie door grote filosofen, van 
Plato tot Hegel of tot Bréhier, men altijd verwijzingen vindt naar het rationele, het concept, 
het beargumenteerde, het logisch en het abstracte. De filosofie is niet een verhaal, niet een 
werk van pure literatuur. Het filosofische discours daarentegen karakteriseert zich door een 
duidelijk scheiding met de mythe, de fabel, de poëzie en het domein van het beeld. Le 
Doeuff claimt echter dat wanneer men kijkt naar de teksten die filosofie zouden moeten 
bevatten men niet alleen maar pure gedachten vindt.  
 

We shall also find statues that breathe the scent of roses, comedies, tragedies, architects, 
foundations, dwellings, doors and windows, sand, navigators, various musical 
instruments, islands, clocks, horses, donkeys and even a lion, representatives of every 
craft and trade, scenes of sea and storm, forests and trees; in short, a whole pictorial 
world sufficient to decorate even the dryest ‘History of Philosophy’.5 

 
Met deze beschrijving wil Le Doeuff aangeven dat de filosofie niet alleen is opgebouwd uit 
rationele beargumenteerde logische abstracte concepten, maar dat de filosofie is geïnfiltreerd 
door allerlei elementen die van doen hebben met de mythe, de fabel, de poëzie en het 
domein van het beeld. De vraag die Le Doeuff zich wil stellen is of deze elementen alleen 
gezien kunnen worden als puur illustraties voor filosofische concepten. Als iemand besluit 
een geschiedenis te schrijven over de beeldspraak in de filosofie, zou deze dan net zoveel 

                                                 
5 Le Doeuff, Michèle. The Philosophical Imaginary (1989), 1. 
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geaccepteerd worden als een onderdeel van de geschiedenis van de filosofie, als 
geschiedenissen over filosofische concepten, procedures en systemen? En als iemand verder 
ging en beweerde dat de bestaande geschiedenissen van de filosofie op zijn minst incompleet 
zijn, misschien zelfs beledigend, omdat zij de mens nooit een beeldalbum van een filosoof 
gepresenteerd hebben, zou hij/zij dan serieus genomen worden?  
 Le Doeuff beargumenteert dat het van belang is te kijken naar de invloed van het beeld 
binnen de filosofie. Sterker nog, door het feit dat denken in beelden cultureel geaccepteerd 
is, is het volgens Le Doeuff een must dat dit belang onderzocht wordt. Ze vermeldt hierbij 
wel dat dit een zeer moeilijke taak betreft. Ze zegt over het beeld dat het een element is van 
de filosofie dat in feite niet in de filosofie thuishoort, maar zonder welke de filosofie niet 
heeft kunnen bestaan. Ze zet zich hiermee af tegen de gevestigde filosofie, die het beeld 
scheidt van de filosofie.  

Plato is één van de filosofen die het beeld van de filosofie scheidt. Hij weerde dan ook 
de poëten uit zijn ideale republiek. Het werk van de poëten maakt namelijk gebruik van 
levendige verbeelding. Dit brengt de luisteraar een plezierige ervaring, die interfereert met de 
zoektocht naar de/het waarheid/bestaansrecht (the raison d’être) van de filosofen. Le 
Doeuff merkt hierbij op dat dit oordeel van Plato niet opgaat voor zijn eigen werk. Plato 
maakte namelijk in zijn theorieën veelvuldig gebruik van de Griekse mythologie en 
introduceerde daarnaast veel nieuwe verhalen die ook steunen op de verbeelding. Een goed 
voorbeeld hiervan is de grot van Plato (427/429-347 BC) (al eerder aan bod gekomen in de 
theorie van Falzon). Le Doeuff concludeert hieruit dat de onmacht van Plato om deze 
verbeelding uit zijn werk te verbannen suggereert dat deze wel degelijk een rol speelt in de 
productie van filosofie, ondanks dat dit door de filosofie zelf niet erkend wordt. Binnen de 
Westerse filosofische traditie krijgt de verbeelding twee verschillende rollen toebedeeld. 
Enerzijds wordt het gezien als een afleiding die uitgesloten zou moeten worden van het 
echte filosofische discours. Anderzijds wordt het beeld gezien als een manier waarop 
complexe ideeën op een toegankelijke wijze door de minder begaafde lezer begrepen kunnen 
worden. Beide sluiten het beeld dus uit als zijnde een element van een filosofisch werk. Het 
is geen onderdeel van de filosofie, maar een hulpmiddel om de filosofie toegankelijk te 
maken. Hierdoor blijft de duidelijke scheiding van het wetenschappelijke en het literaire 
discours aanwezig. Le Doeuff beweert dat de overvloed van het beeld in filosofische teksten 
suggereert dat het beeld een relatie van solidariteit heeft met de theoretische productie zelf. 
De beeldspraak dient dan als een manier waarop de filosofische concepten zijn 
geconstrueerd (Le Doeuff (1989) 1-5). 
 Als Le Doeuff claimt dat het beeld een vitale rol speelt in de formatie van filosofie, dan 
stelt ze ook de traditionele definities van filosofie als universeel en a-historisch ter discussie. 
Zij beweert dat de filosofie beeldspraak, dat zich bevindt in een breed sociaal discours zoals 
de kunst en de literatuur, opneemt en zich daardoor onverbiddelijk koppelt aan een 
specifieke plaats en tijd. De toepassing van culturele beelden in het filosofische discours is 
een herconstruering van de context, waarbij beelden in een andere vorm gekristalliseerd 
worden om zo het ontwikkelde theoretische systeem te ondersteunen. Dit proces van 
kristalliseren houdt in dat de beelden specifiek tot dat systeem gaan behoren, waardoor zij 
een duidelijk vocabulaire creëren, dat door Le Doeuff ‘philosophical imaginary’ wordt 
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genoemd. Deze beelden behouden volgens Le Doeuff wel een bepaalde resonantie afgeleid 
van hun eerdere context, die misschien niet het theoretische systeem ondersteunt. Hierdoor 
kan de filosofische tekst minder standvastig worden. Daarnaast zorgt het gebruik van 
beelden binnen filosofische vormen voor een soort van feedback, waarbij de beeldspraak 
vanuit de filosofie teruggekoppeld wordt binnen brede sociale discoursen (Le Doeuff (1989) 
1-5). 
 

Now that the notion of thinking in images has come to acquire a degree of cultural 
respectability it is no longer feasible to go on ignoring the importance of imagery in 
philosophy, but this does not mean that its theorization becomes an easy task. (…) The 
perspective I am adopting here differs, as will be seen, from both these approaches, 
since it involves reflecting on strands of the imaginary operating in places where, in 
principle, they are supposed not to belong and yet where, without them, nothing would 
have been accomplished.6 

 
In mijn ogen maakt Le Doeuff hier een sterk punt. De filosofie heeft lang geprobeerd om 
het beeld te scheiden van de filosofie. Le Doeuff heeft echter duidelijk aangegeven dat deze 
gedachte niet houdbaar is. De filosofie heeft eeuwenlang gebruik gemaakt van het beeld en 
is nu zover dat het zonder het beeld zelfs niet meer kan bestaan. Le Doeuff introduceert dan 
ook een nieuwe methodologie voor het lezen van filosofische teksten. Een methodologie die 
zich concentreert op de beeldspraak, daarbij de conceptuele implicaties en manieren waarop 
het het filosofische systeem ondersteunt of juist destabiliseert naar voren halend. Zij stelt 
daarnaast dat de filosofische beeldspraak via de filosofie ook een wezenlijk onderdeel 
uitmaakt van sociale thema’s. Le Doeuff claimt dat er een steeds herhalende feedback 
ontstaat tussen filosofie, andere discoursen (sociale thema’s) en de representatie van het 
beeld.  
 

Constable’s filmische beeldspraak 

Constable gebruikt de theorie van Le Doeuff en gaat nog een stap verder. Zij beweert dat de 
methodologie van Le Doeuff voor een radicale herconceptualisering van de relatie tussen 
filosofie en film zorgt (Constable (2006) 237-238). Want als beelden een tweezijdige relatie 
hebben met filosofie en dus als filosofische concepten of reacties op filosofische concepten 
gezien kunnen worden, dan geldt dit ook voor film. Met andere woorden, ze gebruikt de 
theorie van Le Doeuff en specificeert deze. Le Doeuff spreekt over de relatie tussen 
beeldspraak en filosofie en Constable specificeert dit tot de relatie tussen film en filosofie. 
Hiermee geeft Constable een rechtvaardiging voor haar analyse van de relatie tussen The 
Matrix Trilogie en Baudrillard’s Simulacra and Simulation. 
 

This involves expanding her argument that images act as the means through which 
theoretical concepts are created and expressed in order to view filmic imagery as a 
theoretical resource in that such images can be seen to have conceptual implications. 
Rather than viewing The Matrix Trilogy as, at best, an introduction to philosophical 

                                                 
6 Le Doeuff, Michèle. The Philosophical Imaginary (1989), 2. 
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concepts that have been ‘properly’ defined elsewhere, the scenarios offered by the films 
have to be treated as conceptually laden. This enables us to trace the ways in which the 
films’ scenarios actively engage with the philosophical imaginary, reinstating, 
destabilizing and reworking its theoretical concepts.7 

 
Uit het hierboven aangegeven citaat van Constable komt naar voren dat zij vanuit de theorie 
van Le Doeuff stelt dat het medium film wel degelijk actief kan deelnemen aan het discours 
van de filosofie. De film maakt dan een wezenlijk onderdeel uit van de filosofie en heeft de 
mogelijkheid om theoretische concepten zowel te creëren als te bekritiseren of te 
onderbouwen.  

Wat mij opviel in de analyse van de The Matrix Trilogie van Constable is dat ze over het 
algemeen ingaat op de scenario’s van de films. Ze onderzoekt of deze scenario’s actief 
deelnemen aan de theorie van Baudrillard. Hierin miste ik de aandacht voor het visuele 
aspect van film, namelijk het beeld. De vraag is of het beeld ook specifiek kan bijdrage aan 
het vormen van concepten binnen de filosofie. Door alleen in te gaan op het narratief van 
een film wordt de film meer gerepresenteerd als een vorm van literatuur en lijkt het haar 
beeldend karakter te verliezen. Constable lijkt in haar theorie film te beschouwen als een taal.  

In mijn zoektocht naar een theorie die zich ook op het beeld richt, stuitte ik op het 
werk van de Franse filosoof Gilles Deleuze. Wanneer we kijken naar de filmfilosofie van de 
Deleuze merken we op dat hij juist de film wil loskoppelen van de taal. Hij stelt dat film een 
structuur kent van tijd en ruimte en dat het narratief binnen het product film een secundaire 
plaats inneemt. Deleuze oppert dan ook dat film losgekoppeld moet worden van de taal en 
een eigen visuele autonomie moet creëren. In zijn werken Cinéma 1, l’image-mouvement (1983) 
en Cinéma 2, l’image-temps (1985) werkt Deleuze zo’n visuele autonomie uit. (Bogue (2003), 
66) Deleuze heeft dus een geheel andere werkwijze, maar het doel is hetzelfde als bij 
Constable. Beiden willen aangeven dat de relatie tussen film en filosofie meer omvat dan 
men op het eerste gezicht misschien denkt. Ik denk dat het doel dat beide voor ogen hebben 
een wezenlijk doel is. Film kan een fundamenteel onderdeel uitmaken van de filosofie. We 
hebben dit gezien in de theorie van Constable en zullen dit in de volgende paragraaf ook 
zien in de theorie van Deleuze. Deleuze stelt dat het narratief een secundair product is van 
de cinema. Ik betwijfel dit, maar moet wel bekennen dat Deleuze met zijn theorie een weg 
opent voor een andere kijk op het medium film. Een invalshoek die Constable in haar 
analyse misschien iets te veel over het hoofd heeft gezien. Zowel het beeld als het narratief 
staan in relatie tot elkaar en staan ook in dienst van elkaar. Deze relatie resulteert uiteindelijk 
in het product film. In de ene film zal het beeld misschien meer in dienst staan van het 
narratief, terwijl dit in een andere film juist andersom is, maar over het algemeen kunnen we 
mijn inziens stellen dat beide aspecten een wezenlijk onderdeel uitmaken van film. Het is 
dan ook belangrijk om een beter beeld te krijgen van de wijze waarop Deleuze de relatie 
tussen film en filosofie onderzoekt. In de volgende paragraaf zal dan ook ingegaan worden 
op de visuele autonomie van Deleuze en de wijze waarop film een relatie met het denken 
aangaat.  
                                                 
7 Constable,  Catherine. “Baudrillard Reloaded: Interrelating Philosophy and Film via The Matrix Trilogy” 
(2006), 237. 
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De visuele autonomie van Gilles Deleuze 

De Franse filosoof Gilles Deleuze zorgde met zijn werken Cinéma 1, l’image-mouvement en 
Cinéma 2, l’image-temps voor nogal wat opschudding in zowel de filosofie als de 
filmwetenschappen. In zijn boek, Gilles Deleuze’s Time Machine (1997), claimt D. N. Rodowick 
dat dit kwam doordat men binnen de filosofie vond dat zijn werken diepgang miste, terwijl 
men binnen de filmwetenschappen vond dat Deleuze terugviel op een tijd binnen de film die 
maar het best zo snel mogelijk vergeten kon worden. Het grote probleem met het werk van 
Deleuze is dat vele wetenschappers een referentiekader missen, waardoor zijn concepten en 
argumenten niet altijd begrepen worden. De filosofie mist het referentiekader van de 
filmwetenschappen en vice versa. Rodowick claimt dan ook dat dit de reden is dat Deleuze’s 
theorieën onterecht aan de kant geschoven zijn binnen de filosofie.  
In zijn artikel “Qu’est-ce que la philosophie?” (1991) claimt Deleuze dat denken in eerste 
instantie creëren is. Terwijl filosofen gebruik maken van concepten, maken kunstenaars 
meer gebruik van percepten en affecten. Zo werkt de schilderkunst met lijnen en kleuren, 
terwijl de film gebruik maakt van beweging en tijd. Deleuze bespreekt de film, omdat 
volgens hem onze samenleving steeds meer een audiovisuele samenleving begint te worden. 
Hiermee wil hij zeggen dat we onszelf steeds meer beginnen te begrijpen door ruimtelijke en 
temporele begrippen die we terug vinden in de film. Hierdoor maken filmtheorie en 
filmsemiotiek volgens Deleuze een essentieel onderdeel uit van de filosofie. In haar artikel 
“Gilles Deleuze en het ’evenement’” (2000) claimt Sarah Leisdovich dan ook dat Deleuze 
met zijn twee filmboeken kritiek wil leveren op het feit dat de filosofie, film en filmtheorie 
zolang verwaarloosd heeft (Leisdovich (2000), 1). 

Deleuze claimt dat film het ideale medium is om onze cultuur te begrijpen. Film geeft 
een inzicht in beslissende verschuivingen in zingeving, denken en geloof, die zich zowel in 
het esthetische als het filosofische en wetenschappelijke denken hebben doorgezet. 
Leisdovich beschrijft zo’n verschuiving aan de hand van de relatie tussen beweging en tijd. 
In zowel de filosofie, als in de wetenschap, maar ook in de cinema vond namelijk een 
mutatie plaats met betrekking tot de tijd en ruimte. Binnen de filosofie bevrijdde Kant tijd 
uit zijn ondergeschikte rol ten opzichte van de beweging in ruimte. Einstein deed hetzelfde 
voor de wetenschap met zijn relativiteitstheorie. In de cinema zijn het de auteurs Orson 
Welles, Alain Resnais en Alain Robbe-Grillet die een nieuw beeldregime introduceren waarin 
beweging afhankelijk wordt van tijd. Deze revolutie in ons denken vond dus niet alleen 
plaats in vakgebieden als de filosofie en de wetenschap, maar ook binnen de cinema. 
Deleuze wil deze revolutie in ons denken in beeld brengen en waagt zich daarom aan een 
classificatie van beelden die zich in de geschiedenis van de film ontwikkeld hebben. Hij 
herkent het bewegingsbeeld in de klassieke film en het tijdsbeeld in de moderne film. Zowel 
het bewegingsbeeld als het tijdsbeeld kan op verschillende wijzen naar voren komen in de 
film. We zullen nu eerst het bewegingsbeeld, dat haar oorsprong vindt in de filosofie van 
Bergson, bespreken (Leisdovich (2000), 2-3). 
 

Deleuze’s bewegingsbeeld  
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Deleuze ontleent drie verschillende bewegende beelden (movement-images) uit Bergson’s 
gedachte over perceptie: het perceptiebeeld (perception-image), het actiebeeld (action-image) en 
het affectiebeeld (affection-image)8 (Bogue (2003), 32-35). 
 In de theorie van Bergson komt naar voren dat het levende beeld9 gezien kan worden 
als een relaissysteem (input wordt omgezet in output). Men neemt externe bewegingen tot 
zich, om deze vervolgens om te zetten in de beweging van zijn/haar eigen actie. Het 
interval, dat het levende beeld dan in feite is, heeft twee zijden, namelijk die van 
binnenkomst en de uitgaande zijde. De eerste is verbonden met perceptie, terwijl de andere 
verbonden is met de actie die zal volgen. Het perceptiebeeld is een bewegend beeld dat 
afhankelijk is van de framing van het levende beeld. Simpel gezegd is het perceptiebeeld het 
ding zonder die karakteristieken die door de perceptie eruit gefilterd zijn. Doordat Bergson 
spreekt over de onafscheidelijkheid tussen perceptie en actie kunnen we opmaken dat er ook 
een tweede beeld is. Dit beeld, actiebeeld, is gerelateerd aan de uitgaande zijde van het 
interval. Het perceptiebeeld wordt gekarakteriseerd door termen als verwijdering, selectie en 
vormgeving. Het actiebeeld daarentegen is gericht op de actie die plaatsvindt nadat het 
levende beeld een keuze heeft gemaakt. Het derde beeld laat zich minder makkelijk 
uitleggen. Dit beeld is het affectiebeeld (Bogue (2003), 35-36). Deleuze verwijst met 
betrekking tot dit beeld naar Bergson die gebruik maakt van de taal om dit uit te leggen. 
Eerst voelen we niet meer dan vergankelijke kwaliteiten, die we waarderen met een 
veelvoorkomende identiteit, vandaar bijvoeglijke naamwoorden. Daarna gebruiken we de 
opkomende continuïteit van zinnige kwaliteiten om afzonderlijke entiteiten te schetsen. Dit 
zijn de zelfstandige naamwoorden. Ten slotte ontrekken we uit die instanties een 
afzonderlijke, herhaalbare actie, de werkwoorden. De zelfstandige naamwoorden staan hier 
voor het perceptiebeeld, de werkwoorden voor het actiebeeld en de bijvoeglijke 
naamwoorden voor het affectiebeeld (Bergson (1959), 748-751) (Bergson (1998), 300-304). 
Met andere woorden, eerst voelen we de kwaliteiten van een ding, de kwaliteiten worden 
gewaardeerd waardoor een entiteit geschetst kan worden en aan de hand van deze input 
wordt er een output gecreëerd van waaruit gehandeld kan worden.  

                                                 
8 Deze theorie van Bergson staat beschreven in het werk Matter and Memory van deze zelfde Bergson. 
Bergson, Henri. Matter and Memory. Mineola: Dover Publications, 2004.  
Daarnaast staat in het werk Deleuze on Cinema van Bogue beschreven op welke wijze Deleuze zijn drie 
bewegingsbeelden abstraheert uit de theorie van Bergson. 
Bogue, Donald. Deleuze on Cinema. New York: Routledge, 2003. 
9 Bergson stelt dat alle materie slechts voorkomt in de gedachte van de kijker. Objecten zijn niet meer dan wat 
men ziet voorkomen, beelden dus. Bergson spreekt dan ook over een wereld vol met beelden. Deze beelden 
bewegen, ageren en reageren ten opzichte van elkaar aan de hand van constanten, die we de natuurwetten 
noemen. Deze beelden reageren op elkaar op voorspelbare wijze. Er zijn echter beelden waarbij een actie niet 
direct opgevolgd wordt door een logische en voorspelbare reactie. Deze beelden kunnen aarzelen voordat ze 
reageren op een actie en zelfs op een andere wijze reageren dan verwacht wordt. Deze beelden zijn levende 
wezens. Deze beelden zorgen voor een opening (gap) in de universele interactie van mechanische oorzaken en 
gevolgen, een vertraging in reactie en vaak een verandering in richting. Dit effect noemen we keuze (choice). 
Bergson, Henri. Matter and Memory (2004), xi-xiii. 
Bergson, Henri. “Euvres” (1959), 161-192. 
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Deleuze werkt dit verder uit aan de hand van de distinctie die Bergson maakt in het 
begrip perceptie. Wat over het algemeen perceptie genoemd wordt is in feite een mix van 
externe perceptie en interne affectie. Onze perceptie maakt het mogelijk dat we van een 
afstand dingen waarnemen en hierop kunnen reageren, maar wanneer de afstand tussen 
dingen en onszelf afneemt is er minder tijd om te reageren. Er komt dan een moment 
waarop ons lichaam directe externe beweging tegenkomt en daar direct op moet reageren. 
Dit bedoelt Deleuze met affectie. Perceptie vindt plaats in het object, terwijl affectie 
plaatsvindt in het lichaam. Omdat we lichamelijke ontvangers zijn is er geen perceptie 
mogelijk zonder affectie. Affectie is dat wat we mixen met het beeld van externe lichamen. 
Deleuze claimt dat affectie tussen perceptie en actie inzit en dus eigenlijk zich in het interval 
bevindt, misschien zelfs het interval is. Hetgeen waargenomen wordt aan de input-kant van 
het relais valt samen met de sensatie van het lichaam. Deze sensatie is de kwaliteit van de 
entiteit die waargenomen wordt. Affectie herstelt de relatie tussen de twee bewegingen, niet 
door een ‘beweging als vertaling’ of een beweging in de ruimte, maar door ‘beweging als 
expressie’ een immobiel element, dat via neiging kwaliteit toekent. Deleuze zegt dan ook dat 
voor het menselijk wezen het gezicht de paradigmatische plaats is van het affectiebeeld. Een 
relatief immobiele oppervlakte waarop expressies van kwaliteit, die de connecties tussen 
inkomende perceptie en uitgaande acties suggereert, geregistreerd kunnen worden. Deze drie 
bewegingsbeelden zijn direct verbonden met de sensori-motor activiteiten (dit zijn 
bewegingsimpulsen met een zintuigelijke oorsprong) van het levende beeld. Het 
perceptiebeeld is een gedeelte van de wereld dat het levende beeld selectief kadert aan de 
hand van zijn/haar interesses en doelen. Het actiebeeld is een omgeving gebogen rond het 
levende beeld als het midden van mogelijke ontmoetingen en mogelijke reacties. Het 
affectiebeeld is een sensori-motor neiging geregistreerd op een ontvankelijke oppervlakte. 
Het is een beeld van een gedeelte van het levende beeld zelf wanneer het externe beweging 
absorbeert en vanuit daar pure kwaliteit uit. Makkelijker gezegd is het een reactie op een 
actie die door een gedeelte van het geheel geabsorbeerd is (bij de mens is dit het gezicht) 
(Bogue (2003), 36-39). 
 Deleuze beschrijft zijn studie van film als een taxonomie. Als een poging om beelden 
en tekens te classificeren. Naast de al eerder besproken invloed van Bergson, verwijst 
Deleuze ook naar het werk van Peirce. In Cinéma 1, l’image-mouvement zegt Deleuze over 
Peirce: 
 

(…) the philosopher who went furthest in a systematic classification of images. The 
founder of semiology, he necessarily added to it a classification of signs, which is the 
richest and the most numerous ever established.10  

 
Bogue beweert echter dat Deleuze’s theorie meer haar grondslag vindt in de gedachte van 
Bergson dan die van Peirce. De reden dat Deleuze toch naar Peirce verwijst is het feit dat 
deze bij zijn zoektocht naar een theorie met betrekking tot het teken binnen het beeld niet 
uitging van de tekentheorie die er was voor de taal. Naast Peirce was er namelijk nog een 

                                                 
10 Deleuze, Gilles. Cinema 1: The Movement-Image (1986), 101; 69. 
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filosoof die vrijwel gelijktijdig ook een tekentheorie creëerde. Deze filosoof, Saussure, ging 
in tegenstelling tot Peirce wel uit van een taalkundig model. Vele Franse filmwetenschappers 
namen dit laatste model over, maar Deleuze wil juist een alternatief voor deze gedachte. Hij 
wil dat het visuele teken losstaat van het taalteken en een eigen autonomie kent. Dit is 
volgens Deleuze essentieel omdat film anders gezien wordt als een taal, waardoor het 
narratief als de fundamentele dimensie van de film gezien wordt. Voor Deleuze is het 
narratief, zoals al in een eerder stadium besproken, echter een secundair product van een 
structuur van tijd en ruimte. Het concept van het filmische teken moet dan ook volgens 
Deleuze niet op narratief en taal gebaseerd zijn. Deleuze claimt dat Peirce de juiste richting 
opwijst voor de zoektocht naar zo’n concept (Bogue (2003) 65-66). We zagen dit verschil in 
gedachtegang al eerder terug bij de vergelijking tussen Constable en Deleuze. 
 Deleuze merkt op dat er veel overeenkomsten zijn tussen de verschillende 
bewegingsbeelden uit Bergson’s theorie en uit Peirce’s theorie. Peirce onderscheidt drie 
categorieën met betrekking tot het beeld. Ten eerste de categorie firstness, die puur naar 
zichzelf verwijst. Daarnaast is er secondness, die verwijst naar zichzelf door middel van iets 
anders. De derde is thirdness. Deze laatste categorie verwijst naar zichzelf door het ene aan 
het andere te relateren. Aan de hand van deze drie categorieën van Peirce werkt Deleuze 
Bergson’s drie type van bewegende beelden verder uit. Deleuze zoekt naar overeenkomsten 
tussen de drie typen van Bergson en de drie typen van Peirce en komt dan tot de volgende 
vier typen beelden. Ten eerste koppelt hij het affectiebeeld aan firstness en het actiebeeld aan 
secondnessndness. Thirdness koppelt hij aan een nieuw geïntroduceerd type beeld, namelijk het 
relatiebeeld (relation-image) en het perceptiebeeld blijft over en komt volgens Deleuze niet 
voor in het werk van Peirce. Naast deze vier typen introduceert Deleuze nog een type beeld, 
namelijk het driftbeeld (impuls-image) (middenweg tussen het affectiebeeld en het actiebeeld). 
Deze vijf categorieën zullen nu verder uitgewerkt worden (Bogue (2003), 66-69). 
 

X De vijf vormen van het bewegingsbeeld van Deleuze 

We zullen nu eerst ingaan op het perceptiebeeld. Deleuze herkent twee verschillende 
perceptiebeelden, waarvan de tweede twee vormen kent. Deleuze spreekt over het molaire 
beeld (subjectief beeld) en daarnaast is er het moleculaire beeld (objectief beeld). Deze 
laatste gaat via het vloeibare naar het gasvormige beeld, om zo een zo objectief mogelijk 
beeld te creëren. Volledige objectiviteit lijkt echter een illusie. Het molaire beeld noemt 
Deleuze dicisign. Bij dit beeld is er altijd een verankering van een bepaald centrum. Er wordt 
gebruik gemaakt van één bepaald point-of-view. Dit kan bijvoorbeeld het point-of-view zijn 
van één van de personages, maar het kan ook het point-of-view zijn van een niet 
gespecificeerde derde die zich onder de personages bevindt. Het vloeibare beeld vindt 
Deleuze in de Franse school die een voorkeur heeft voor het stromende water. Het 
verankerde beeld van het land wordt dan losgelaten en krijgt het vloeibare karakter van het 
water. Dit vloeibare beeld noemt Deleuze reume. Deleuze spreekt niet van een optimale 
vorm van objectiviteit, omdat er nog steeds ‘in het kader van een nog vast verhaal’ (Raessens 
(2001), 114) gesproken wordt. Voor objectiviteit moet al het perspectief losgelaten worden. 
Deleuze claimt dat zo’n ‘onbepaalde toestand zonder centra’ te vinden is in de experimentele 
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films van Dziga Vertov (Человек с киноаппаратом (Man with the Movie Camera) (1929)) en 
Michael Snow (La Région Centrale (1971)). In deze films verliest de camera elke vorm van 
centrum. De camera lijkt waar te nemen zonder enige vorm van perspectief. Hierdoor wordt 
het gevoel gewekt van een ander soort waarneming dan de menselijke waarneming, maar 
geen verbeterde versie van de menselijke waarneming. Waarneming is in deze films niet 
ondergeschikt aan het handelen, maar staat op zichzelf. Dit laatste soort perceptiebeeld 
noemt Deleuze gramme (Bogue (2003), 70-76) (Raessens (2001), 111-115).  
 Zoals al eerder besproken is het gezicht het affectiebeeld van de mens. Binnen de film 
is het dan ook de close-up van het gezicht dat nauw verbonden is met het affectiebeeld. In 
zijn werk Filosofie & Film Viv®e la différence: Deleuze en de cinematografische moderniteit (2001) 
beweert Joost Raessens dat het affectiebeeld anders is in de klassieke film dan in de moderne 
film. Hij beweert zelfs dat Deleuze claimt dat het affectiebeeld niet gerealiseerd wordt in de 
klassieke film. In de klassieke film heeft het gezicht in de close-up namelijk een 
individualiserende, socialiserende en communicatieve functie. Dit is anders in de moderne 
film. In deze beelden is het gezicht geen individueel, sociaal en communicatief onderdeel 
van het lichaam, maar slechts een immobiele oppervlakte met motorneigingen. Wanneer het 
gezicht losgemaakt wordt van deze sociale codes en de als normaal beschouwde coördinaten 
van ruimte en tijd, wordt het een affectiebeeld. Als voorbeeld gebruikt Deleuze de film La 
Passion de Jeanne d’Arc (1927) van Carl Theodor Dryer. In deze film zitten volgens Deleuze 
zowel klassieke als moderne filmbeelden. Zo zijn er close-ups waarbij het gezicht van Jeanne 
d’Arc van haarzelf blijft. Haar identiteit blijft dan die van Jeanne d’Arc, haar sociale rol is die 
van soldate en haar communicatieve functie is haar contact met de rechters. In deze film 
komen echter ook close-ups voor, waarbij Jeanne ‘geabstraheerd wordt van alle ruimtelijke 
en tijdelijke coördinaten’ (Raessens (2001), 117).  
 

De overgang van waarneming naar handeling zoals uitgedrukt in het sensomotorische 
schema, wordt in de affectieve, ‘kwalitatieve’ close-up onderbroken om een verandering 
van beweging naar expressie te laten plaatsvinden: “de close-up heeft het vermogen om 
het beeld los te rukken van zijn tijd-ruimtelijke coördinaten om het zuivere affect te 
laten opduiken” (Deleuze (1983), 129).11   

 
Volgens Raessens komen in het affectiebeeld intensieve krachten tot uitdrukking die ten 
grondslag liggen aan de werkelijkheid. Deze krachten gaan alle persoonlijkheid te buiten en 
Raessens claimt dan ook dat deze krachten een sterke politieke betekenis hebben. Zo zegt 
Deleuze over de close-ups van Godard dat deze een verzet tegen de disciplinerende en 
controlerende aspecten van de socialisering zijn (Deleuze en Guattari (1980), 211-212) Deze 
close-ups worden losgekoppeld van het individu en zijn expressies ansich.  

Het derde soort beeld is het driftbeeld. Dit is een variant die tussen het affectiebeeld en 
het actiebeeld in ligt. Deze ziet Deleuze vooral terugkomen in het naturalisme.  
 

Het driftbeeld toont ons de onder de beschaving steeds aanwezige, niet te beheersen 
chaotische natuur die, wanneer ze niet op de een of andere manier binnen de 

                                                 
11 Raessens, Joost. Filosofie & Film Viv®e la différence: Deleuze en de cinematografische moderniteit (2001), 117. 
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maatschappijstructuren geïncorporeerd wordt, kan ontsporen in de uitersten van 
doodslag en zelfvernietiging.12  

 
Als voorbeeld voor deze driftbeelden geeft Deleuze onder andere de films van Von 
Stroheim. In deze films verandert een realistische situatie in een naturalistische situatie. Dit 
zien we bijvoorbeeld in de film Greed (1924), die gaat over de goudkoorts in de Verenigde 
Staten. In deze film gaan de personages uiteindelijk ten onder aan driften als hebzucht en 
afgunst. Deze driften/verlangens kunnen twee kanten opgaan. Ze kunnen zowel positieve 
als negatieve/destructieve effecten hebben (Bogue (2003), 82-85) (Raessens (2001), 120-
123). 
  Het actiebeeld is het beeld waarin daadwerkelijk gedrag te vinden is. Dit vindt men 
vooral terug in het realisme. Deleuze onderscheidt hierin twee vormen, namelijk de grote 
vorm (het S-A-S’ model, situatiemodel)) en de kleine vorm (het A-S-A’ model, 
handelingsmodel). In het eerste model is sprake van een bepaalde situatie waaruit een 
handeling/actie voortkomt. Door de actie ontstaat er een nieuwe situatie. In het 
handelingsmodel is het precies andersom. Hier is het zo dat een bepaalde handeling een 
situatie veroorzaakt, waardoor er weer een nieuwe handeling ontstaat. Deleuze geeft het 
verschil tussen deze twee modellen aan, aan de hand van twee verschillende genres, namelijk 
de crimefilm en de detectivefilm. In de crimefilm is het zo dat een bepaalde situatie geschetst 
wordt en vanuit daar wordt de handeling van de personages gevolgd (situatiemodel), terwijl 
bij de detectivefilm mysterieuze en gefragmenteerde acties geschetst worden van waaruit 
door middel van aanwijzingen de originele situatie achterhaald wordt (handelingsmodel). Als 
voorbeelden voor het situatiemodel geeft Deleuze de films Scarface (1932) van Hudson Hawk 
en Asphalt Jungle (1950) van John Huston. The Big Sleep (1946) van weer Hudson Hawk en 
The Maltese Falcon (1941) van wederom John Huston zijn voorbeelden voor het 
handelingsmodel (Bogue (2003), 85-92) (Raessens (2001), 153-159). 

Het laatste beeld dat Deleuze herkent is het relatiebeeld. Deleuze verwijst voor deze 
beelden naar de films van Hitchcock. In plaats dat een waarneming tot een bepaalde 
handeling leidt, is het bij het relatiebeeld zo dat een bepaalde waarneming tot de 
reconstructie van een argumentatie leidt. Raessens geeft als voorbeeld de ontknoping van 
Hitchcock’s film Dial M for Murder (1954). In deze scène zijn hoofdinspecteur Hubbard, 
Margot Wendice en Mark Halliday (minnaar van Margot) aanwezig in het appartement van 
Tony en Margot Wendice. Hubbard kijkt naar buiten en vertelt aan Margot en Mark wat hij 
ziet. Het object van Hubbard’s vertellingen zijn Tony’s gedragingen en het meest opvallende 
Tony’s gedachtegang. Wat Deleuze opvallend vindt aan deze scène (volgens hem 
kenmerkend voor Hitchcock), is het feit dat het niet gaat om diegene die handelt (de 
zogenaamde whodunit) of om de handeling zelf, maar om het geheel van relaties waarbinnen 
de handeling en degene die handelt opgenomen zijn. Volgens Raessens gebruikt Deleuze 
Hitchcock om zo via het relatiebeeld de overgang aan te geven van het bewegingsbeeld naar 
het tijdsbeeld (Bogue (2003), 99-105) (Raessens (2001), 133-136). 
 

                                                 
12 Raessens, Joost. Filosofie & Film Viv®e la différence: Deleuze en de cinematografische moderniteit (2001), 121. 
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X Crisis van het bewegingsbeeld 

Deleuze geeft aan dat deze overgang van bewegingsbeeld naar het tijdsbeeld in stelling werd 
gebracht door een crisis van het bewegingsbeeld. Op zowel de grote als de kleine vorm van 
het actiebeeld kwam kritiek vanuit de film. Men gelooft niet meer in de beide actievormen. 
Het feit, dat een globale situatie aanleiding kan geven tot een handeling die de situatie kan 
veranderen, wordt als ongeloofwaardig beschouwd. De sensomotorische verbindingen die 
ten grondslag liggen aan het actiebeeld worden ter discussie gesteld. Deleuze stelt dat de 
naoorlogse Amerikaanse cinema (buiten Hollywood) hier wel kritiek op levert, maar nooit 
positieve vernieuwing in beeld brengt. Zo’n positieve vernieuwing vindt Deleuze wel in het 
Italiaanse neorealisme. Deze nieuwe cinema kent vijf kenmerken (Raessens (2001), 159-160). 

Ten eerste is er volgens Deleuze geen sprake meer van een synthetische of 
globaliserende, maar van een versnipperende situatie waarin de levens van meerdere 
personages worden geschetst die relatief weinig met elkaar van doen hebben. Als voorbeeld 
geeft Deleuze de film Roma, Città Aperta (1945) van Roberto Rossellini, die een 
versnipperende situatie weergeeft van het net bevrijde Rome (Raessens (2001), 161; 163). 

Ten tweede is er geen samenhang meer tussen de verschillende gebeurtenissen, 
waardoor toeval een steeds grotere rol krijgt toebedeeld. Deze zwakkere verbindingen 
komen sterk naar voren in het werk Ladri di Biciclette (1948) van Vittorio De Sica. In deze 
film doet een werkloze vader samen met zijn zoon verwoede pogingen om een gestolen fiets 
terug te vinden. In deze verschillende pogingen is echter op geen enkele wijze een rode 
draad te vinden (Raessens (2001), 161-163). 

Ten derde is de handeling en de sensomotorische situatie vervangen door het doelloze 
zwerven. Dit ontstaat door een behoefte aan vluchten. Het doelloze zwerven zien we terug 
in Fellini’s I Vitelloni (1953). In deze film zien we een groepje werkeloze jongemannen die 
hun tijd verveeld doorkomen in een onbepaalde ruimte van een Italiaans kustplaatsje 
(Raessens (2001), 162-163). 
 Het vierde kritiekpunt is het feit dat de wereld zich niet langer kenmerkt door totaliteit 
noch door aaneenschakeling. Het is een geheel doordrenkt met clichés, ofwel de slogans die 
voor iedereen toegankelijk zijn. Deleuze zegt hierover: 
 

Het zijn de zwevende beelden, deze anonieme clichés, die circuleren in de externe 
wereld, maar ook iedereen penetreren om zo hun inwendige te vormen, zodanig dat een 
ieder alleen psychische clichés bezit via welke men denkt en voelt.13 

 
Als voorbeeld geeft Deleuze de film Viaggio in Italia (1953) ook van Roberto Rossellini, 
waarin de personages constant worden gecontroleerd door clichés. Deze film gaat over een 
Brits echtpaar dat naar Napels gaat om een erfenis op te halen. Onderweg worden ze zich 
steeds meer bewust van de sleur en de mistanden van hun huwelijk. Deze bewustwording is 
doordrenkt met clichés (Raessens (2001), 162; 164). 
 Ten vijfde is er door deze clichés zowel intern (individu) als extern (samenleving) 
sprake van oppervlakkigheid, zelfverlies en vervreemding. Deleuze spreekt daarbij over een 
                                                 
13 Deleuze, Gilles. Cinéma 1: L’image-mouvement (1983), 281. Deze quote is vertaald door Joost Raessens. 
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complot dat ervoor zorgt dat deze clichés zowel intern als extern bij ons binnendringen. In 
Fransesco Rosi’s Salvatore Giuliano (1961) is sprake van zo’n complot, waarbij de organisatie 
van alle ellende en clichés in handen is van de maffia. (Raessens (2001), 162, 164) 

Deleuze maakt drie stappen in zijn argumentatie om tot het tijdsbeeld te komen. De 
eerste stap is het verschil met dat wat voortkomt uit de waarneming. In het bewegingsbeeld 
volgt er op de waarneming een handeling. In het tijdsbeeld verbindt de waarneming zich met 
het denken. Dit wordt ook wel ‘een zuivere optische situatie’ genoemd. Hierdoor krijgen de 
personages een ander karakter. In het actiebeeld zien we personages die reageren op 
bepaalde situaties, terwijl we in het neorealisme zien dat de personages een soort van 
toeschouwers worden. We kunnen dus stellen dat in dit nieuwe beeld de klassieke 
sensomotorische situaties plaatsmaken voor de moderne zuivere optische situaties (Raessens 
(2001), 171-172). 
 Twee tegenstrijdige consequenties die ontstaan door de komst van de zuivere optische 
situatie worden geschetst door Deleuze in de tweede stap. De eerste consequentie is dat het 
onderscheid van het subjectieve en het objectieve (het imaginaire en het reële of het mentale 
en fysieke) vervaagt. Deleuze baseert zich hier op de theorie van de beschrijving van Alain 
Robbe-Grillets: 
 

Daar waar een traditionele, realistische beschrijving “de onafhankelijkheid van zijn 
object veronderstelt en dus een onderscheidbaarheid van het reële en het imaginaire”, 
daar vervangt de neorealistische beschrijving zijn object: “enerzijds vernietigt ze de 
realiteit ervan die in het imaginaire overgaat, anderzijds laat ze de gehele realiteit 
ontstaan die het imaginaire of het mentale creëren door het woord en het zien.14 

 
Doordat waarneming overgaat in denken in tegenstelling tot handeling, ontstaat er een 
samensmelting van het reële beeld (waarneming) en het imaginaire beeld (denken). Het reële 
en imaginaire beeld worden hierdoor ononderscheidbaar. Raessens noemt dit een 
subjectivistische situatie. Anderzijds stelt Deleuze dat het niet bij deze subjectivistische 
theorie blijft. Personages worden niet, zoals marxistische kritieken claimen, passieve 
individuen. Volgens Deleuze is er iets dat te krachtig, te onrechtvaardig of juist te mooi is en 
onze sensomotorische vermogens te boven gaat. Het zuivere zien wordt dan een middel tot 
kennis. Als voorbeeld hiervoor geeft Deleuze de film Europa ’51 (1952) van Roberto 
Rosselini. In deze film pleegt het zoontje Michael van Irene zelfmoord. Door deze 
ingrijpende situatie blijkt het sensomotorisch model bij Irene niet meer te werken. Hierdoor 
krijgt zij andere inzichten. Zo zegt zij bij het aanschouwen van fabrieksarbeiders dat het lijkt 
alsof ze gevangenen zit. Ze ziet de fabriek niet meer als een werkplaats, maar herkend dit als 
een figuurlijke gevangenis. Ze weet zich dus van de clichés te ontrukken en creëert een waar 
beeld. Deleuze claimt in deze stap dat men een breuk met het clichématige sensomotorische 
beeld moet verwezenlijken om zo kennis mogelijk te maken met betrekking tot het ‘wezen’ 
van de werkelijkheid (Raessens (2001), 173-174). 
 In de derde stap gaat Deleuze opzoek naar de krachten die de breuk met de clichés 
mogelijk maken. Deze twee krachten zijn de verbinding van het zuivere optische beeld met 
                                                 
14 Raessens, Joost. Filosofie & Film Viv®e la différence: Deleuze en de cinematografische moderniteit (2001), 173. 
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de tijd en met het denken. Deze verbinding leidt tot verschillende tijds- en denkbeelden die 
we later nog zullen bespreken. Het beeld moet zich dus niet alleen bevrijden van de clichés, 
maar moet zich ook verbinden met de tijd en het denken. Als voorbeeld voor deze krachten 
gebruikt Deleuze de film Cronaca di un amore (1950) van Michelangelo Antonioni. Deze film 
gaat over de schatrijke Milanese industrieel Fontana en zijn vrouw Paola. Hij laat door een 
detective haar verleden onderzoeken en deze detective komt erachter dat Paola ooit een 
affaire heeft gehad met de verloofde (Guido) van een goede vriendin (Giovanna). Vlak 
voordat deze gingen trouwen viel Giovanna in een liftschacht, waarbij zowel Guido als Paola 
aanwezig was. Guido zoekt weer contact met Paola wanneer hij hoort dat er een detective 
rondneust. Zij hervatten hun affaire, maar deze is doordrenkt met schuld. Wanneer ze 
besluiten om ook Fontana uit de weg ruimen, rijdt deze zich al dood. Deze gebeurtenis zorgt 
ervoor dat voor de tweede keer hun liefde onmogelijk wordt. Wat de eerste kracht betreft 
verwijst Deleuze naar: 
 

(…) de specifieke druk van de tijd die uitgeoefend wordt op het innerlijk van de 
personages en hen van binnenuit ondermijnt.15  

 
Guido en Paola zijn beide ongelukkig ondanks dat ze verliefd zijn op elkaar. Dit komt 
doordat zij beide verscheurd worden door de schuld die zij voelen voor de dood van 
Giovanna (verleden) en doordaat ze daarbij verscheurd worden door de dood van Fontana 
(heden). Daarnaast valt op dat de personages erg passief zijn. Doordat de personages niet 
handelen komt de waarneming niet alleen in dienst te staan van de tijd, maar ook van het 
denken. Voorbeelden zijn enkele passages uit deze film; ‘Denk je er vaak aan?’, ‘Fantaseer jij 
nooit over hoe je zou willen dat ’t was?’, ‘Stel dat hij dood ging?’ en ‘Ik wil er niet meer aan 
denken?’  

Vooral in de liftscène komt volgens Deleuze goed naar voren op welke wijze 
cinematografische middelen worden gebruikt om de verbinding van tijd en denken weer te 
geven. In deze scène ontstaat er een situatie waarbij Guido en Paola geconfronteerd worden 
met een lift. Ze denken hierbij direct terug aan het ongeluk van Giovanna, waarbij ze beide 
hadden kunnen ingrijpen (Raessens (2001), 175-178). 
 

In deze derde stap hebben we gezien dat de zuiver optische situatie niet alleen kennis 
van de werkelijkheid mogelijk maakt maar ook krachten moet aanspreken die op het 
gebied van de tijd en het denken een affirmatieve gerichtheid op het toekomstige 
mogelijk maken. Door dergelijke krachten worden bepaalde beeldvormen door mij als 
uitingen van cinematografische moderniteit beschreven.16 

 

Deleuze’s tijdsbeeld 

Deleuze heeft geconstateerd dat de sensomotorische situatie vervangen is door een zuiver 
optische situatie. In de sensomotorische situatie worden waarnemingen opgevolgd door een 

                                                 
15 Deleuze, Gilles. Cinéma 1: L’image-mouvement (1983), 36. Deze quote is vertaald door Joost Raessens. 
16 Raessens, Joost. Filosofie & Film Viv®e la différence: Deleuze en de cinematografische moderniteit (2001), 178. 
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handeling, maar Deleuze vraagt zich af waar de zuiver optische beelden zich aan kunnen 
verbinden. Deleuze stelt zichzelf de vraag met welk virtueel beeld een actueel beeld haar 
relatieverbinding aangaat nu deze afstand genomen heeft van de verbinding met de 
handeling. In zijn zoektocht naar het virtuele beeld dat de binding aan kan gaan met de 
zuivere optische situatie komt Deleuze tot vier verschillende indirecte tijdsbeelden, die deze 
binding aan kunnen gaan. Dit zijn het herinneringsbeeld, het droombeeld, het wereldbeeld 
en het kristalbeeld. Van het directe tijdsbeeld zijn er twee, namelijk lagen van het verleden en 
punten van het heden (Raessens (2001), 178-181). 
 

X Indirecte tijdsbeelden 

Als eerste zal nu het herinneringsbeeld besproken worden. In de film komt dit beeld naar 
voren in een flashback. Hierbij gaat het ene beeld langzaam over in het andere beeld, waarbij 
de overgang van het heden naar het verleden wordt weergegeven. De vraag die volgens 
Raessens gesteld moet worden is of op deze momenten wel gebroken wordt met het 
sensomotorische schema. Raessens claimt dat veel flashbacks als functie hebben een 
sensomotorisch mechanisme in het heden (handeling) uit te leggen. Hier wordt dus niet 
gebroken met het bewegingsbeeld. Deleuze komt daarnaast tot de conclusie dat het 
herinneringsbeeld niet in staat is om het virtuele verleden te verbeelden. Dit komt doordat 
het circuit waarvan het herinneringsbeeld deel uitmaakt niet groot genoeg of juist te groot is. 
Deleuze onderzoekt daarom of een uitgebreid circuit of een erg samengetrokken circuit dit 
virtuele verleden zou kunnen verbeelden. Deleuze gaat hierop verder in, in zijn bespreking 
van het droombeeld (uitgebreid circuit), het wereldbeeld (uitgebreid circuit) en het 
kristalbeeld (samengetrokken citcuit) (Raessens (2001), 181-184). 
 Het droombeeld komt volgens Deleuze vooral terug in de Europese film. Het 
droombeeld heeft hier de vorm van verwarring van het geheugen, zoals geheugenverlies, 
hypnose, hallucinatie, waanzin, de visie van stervenden en vooral de nachtmerrie en de 
droom. Met deze beelden werd gebroken met het actiebeeld en werden bepaalde kenmerken 
van de tijd en het denken in de film geïntroduceerd. Deleuze omschrijft het droombeeld als 
‘een groot circuit waarin elk beeld het voorafgaande actualiseert en zich actualiseert in het 
volgende, om eventueel terug te keren naar de situatie die haar ontketend heeft’ (Deleuze 
(1985), 80). Deleuze claimt dat er ook bij dit beeld geen sprake is van virtualiteit en hij zal 
zijn zoektocht dan ook vervolgen. Daarnaast geeft Deleuze aan dat het droombeeld breekt 
met het specifieke herinneringsbeeld. Raessens deelt deze mening niet en claimt dat het 
droombeeld net als het herinneringsbeeld niet breekt met de sensomotorische handeling, 
maar deze uitstelt. De dromen staan uiteindelijk toch in dienst van het handelingsverloop. 
Raessens geeft als voorbeeld de film Spellbound (1945) van Alfred Hitchcock. Hierin zorgen 
de droombeelden ervoor dat John Ballantine zijn verleden kan laten rusten en zijn relatie 
met Dr. Constance Peterson kan vervolgen. Als voorbeeld van een film waarin het 
droombeeld er wel in slaagt om zich los te koppelen van de handeling is de film Lost Highway 
(1997) van David Lynch (twee jaar na de dood van Deleuze). In deze film droomt 
hoofdpersonage Fred Madison dat hij Pete Dayton is die een relatie heeft met een blonde 
reïncarnatie van zijn vrouw Renee. Raessens claimt dat hiermee op geen enkele wijze naar 
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een handeling wordt verwezen. Dit droombeeld dient als een ontsnapping aan het kleurloze 
bestaan. Hiermee verzet dit beeld zich tegen de clichématige oppervlakkigheid (Raessens 
(2001), 184-186). 
 Met het wereldbeeld bedoelt Deleuze de andere vormen van de droom, namelijk de 
dagdroom en de vreemde droom (toverachtige droom). Deleuze beschrijft dit als een beeld 
waarin de beweging van de wereld de krachteloze beweging van het personage aanvult, 
hierdoor wordt de beweging gedepersonaliseerd. Als voorbeeld geeft Deleuze de film An 
American in Paris (1951) van Vincente Minnelli. In deze balletfilm zien we hoofdpersonage 
Jerry Mulligan, die geplaatst is in een wereld die in beweging is. Volgens Deleuze wordt via 
de dans niet alleen de wereld in beweging gezet, maar zorgt de dans ook voor de overgang 
van de ene wereld naar de andere wereld. In het droombeeld is er op ‘een filmische wijze 
sprake van depersonalisatie’, ofwel van een decentrering van het subject dat zich opgenomen 
weet in een allesomvattende beweging die zich als een ‘potiëntering van de werkelijkheid’ 
laat omschrijven (Raessens (2001), 188). Dit wil zeggen, de bewegende omgeving neemt de 
beweging van het subject over en zorgt ervoor dat het subject niet meer het centrum van het 
beeld is. Ook ten opzichte van dit beeld concludeert Deleuze dat dit geen virtueel beeld is 
(Raessens (2001), 186-188). 
 Het kristalbeeld is volgens Deleuze het beeld waarin sprake is van het samengaan van 
actualiteit en virtualiteit. Hierdoor is er volgens Deleuze geen sprake van onderscheid tussen 
het reële en het imaginaire. Deleuze legt het kristalbeeld uit aan de hand van spiegels in film. 
 

Het spiegelbeeld is virtueel ten opzichte van het actuele personage (…), maar zij is 
actueel en laat aan het personage slechts een simpele virtualiteit door hem buiten beeld 
te duwen.17  

 
Volgens Deleuze zijn er vier verschillende kristalbeelden. In het perfecte kristal (le cristal 
parfait) ligt de nadruk op het heden. In het gebarsten kristal (le cristal fêlé) wordt de 
gerichtheid op het heden gebroken, dit kan negatief of positief zijn. Daarnaast is er het 
kristal in ontbinding (le cristal en décomposition) waarin het verleden overheerst (negatief) 
en als laatste het kristal in wording (le cristal dans sa formation) waarin de toekomst of het 
mogelijke op de voorgrond treedt (positief). Raessens geeft aan dat dit in feite drie vormen 
zijn, aangezien het gebarsten kristal vervalt in het kristal in ontbinding en het kristal in 
wording. Raessens geeft bij deze drie vormen telkens een voorbeeld. De gerichtheid op het 
heden herkent hij in scènes van de film L’année dernière à Marienbad (Alain Resnais, 1961). In 
deze scènes wordt steeds dezelfde conversatie gevoerd, maar in een andere ruimte in het 
hotel waarin het verhaal zich afspeelt. Er vindt een verdubbeling plaats in het verhaal, 
waardoor de personages opgesloten zitten in het heden. In de film Lola Montès (1955) van 
Marcel Ophüls wordt het heden gevormd door een circusvoorstelling waarin een aantal 
tableaux vivants (stilstaand theater: het doek wordt geopend waarbij de acteurs stilstaan op 
het podium en het publiek ongeveer twee minuten heeft om het ‘levende schilderij’ te 
aanschouwen) gepresenteerd wordt van het leven van Lola. In de film gaan deze tableaux 

                                                 
17 Deleuze, Gilles. Cinéma 1: L’image-mouvement (1983), 36. Deze quote is vertaald door Joost Raessens. 
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onmerkbaar over in de beelden van Lola’s verleden. De spiegelscène uit de film The Lady 
from Shanghai (1947) van Orson Welles gebruikt Raessens om de gerichtheid op de toekomst 
te illustreren. In deze scène weet Michael O’Hara te ontsnappen aan de val die Arthur 
Bannister en zijn vrouw voor hem gezet hadden. Aan het einde van deze scène stelt O’Hara 
dat we kunnen vechten tegen het onrecht dat ons aangedaan wordt. O’Hara gaat vrij zijn 
toekomst tegemoet (Raessens (2001), 188-192). Deleuze ziet als belangrijkste eigenschap van 
het zuivere verleden de virtualiteit. Deze virtualiteit vindt hij echter niet terug in de eerste 
drie indirecte tijdsbeelden (herinneringsbeeld, droombeeld en wereldbeeld). Het kristalbeeld 
kondigt deze virtualiteit volgens Deleuze echter aan (Raessens (2001), 193-194). Deleuze 
zegt het volgende: 
 

Het kristal brengt een direct tijdsbeeld aan het licht (…) Het kristal is als een ratio 
cognoscendi van de tijd, en de tijd, omgekeerd, is ratio essendi (…) We zien in het 
kristal het directe tijdsbeeld ofwel de transcendentale vorm van de tijd. (…) dit wil 
zeggen zijn differentiatie in twee stralen, die van de hedens die voorbijgaan en die van 
de verledens die zich conserveren. Tegelijkertijd laat de tijd het heden voorbijgaan en 
conserveert het zich in het verleden. Er zijn dus al twee tijdsbeelden mogelijk, de een 
gebaseerd op het verleden, de ander op het heden.18 

  

X Directe tijdsbeelden 

Nu zal ik de twee directe tijdsbeelden van Deleuze bespreken. Dit zijn ‘lagen van het 
verleden’ en ‘punten van het heden’. 
 Deleuze claimt dat het verleden het virtuele element is waarnaar wij op zoek gaan om 
zo de zuivere herinnering te zoeken. Deze zuivere herinnering zal zich dan actualiseren in 
het herinneringsbeeld. Het zuivere verleden is opgebouwd uit verschillende lagen, namelijk 
‘mijn kindheid, mijn adolescentie, mijn ouderdom, et cetera’ (Deleuze (1985), 130). Deleuze 
herkent hieruit drie samengaande elementen. Deze vormen de existentie van het heden, de 
preëxistente van een algemeen verleden en de coëxistentie van de verschillende lagen van het 
verleden. Volgens Deleuze heeft de moderne cinema de mogelijkheden om ons dit te laten 
zien. Als voorbeeld gebruikt Deleuze Citizen Kane (1941) van Orson Welles, door Deleuze 
tot de eerste grote film van de tijdscinema benoemd. Deze film gaat over de mediatycoon 
Kane die op zijn sterfbed als laatste woorden het woord Rosebud uit. Een journalist besluit 
om op onderzoek te gaan en te achterhalen wat het verhaal is achter dit woord. Hij 
interviewt hiervoor enkele personen uit het leven van Kane en deze kijken terug aan de hand 
van enkele subjectieve flashbacks. Het actuele heden in deze film is het sterven van Kane en 
de zoektocht van de journalist. Het verleden wordt gevormd door de coëxisterende virtuele 
lagen van het verleden die in de herinneringsbeelden geactualiseerd worden. Volgens 
Deleuze maakt in de film ‘elke getuige een sprong in het algemene verleden, installeert zich 
meteen in een bepaalde coëxisterende laag, alvorens bepaalde elementen van die laag in een 
herinneringsbeeld te incarneren’ (Deleuze (1985), 139, vertaalt door Joost Raessens). Deze 
virtuele lagen van het verleden krijgen in Citizen Kane een zekere eigenheid ten opzichte van 

                                                 
18 Deleuze, Gilles. Cinema 2: L’image-temps (1985), 129; 358) Deze quote is vertaald door Joost Raessens. 
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de herinneringsbeelden waarin ze geactualiseerd worden. Deleuze geeft twee wijzen aan 
waarop Welles dit weer te creëren.  

Ten eerste slaagt Welles hierin doordat er scènes zijn van het verleden die in feite 
losstaan van het herinneringsbeeld. Deze scènes laten het verleden ansich zien en niet het 
verleden zoals het herinnerd wordt door de personages. Als voorbeeld geeft hij de scène 
waarin Susans operacarrière wordt gevolgd. Het verleden krijgt hier een bepaalde autonomie 
ten opzichte van de personages.  

Ten tweede maakt Welles gebruik van scherptediepte. Welles heeft daarom de 
mogelijkheid om de verschillende beeldniveaus scherp in beeld te brengen en daardoor aan 
elkaar te laten relateren. Als voorbeeld geeft Deleuze de scène waarin Susan zelfmoord 
pleegt.  
 

Kane komt met geweld de slaapkamerdeur binnen op de achtergrond, heel klein, terwijl 
Susan op sterven ligt in de schaduw van een medium-shot, en het glas in close-up op de 
voorgrond verschijnt.19 

 
Opmerkelijk aan dit beeld is dat door de scherptediepte al deze shots in één beeld zitten. 
Deleuze geeft aan dat op twee manieren het tijdelijke aspect wordt benadrukt. Ten eerste 
wordt door dit beeld het verhaal verteld aan de hand van een opeenvolging van 
gebeurtenissen. Het glas op de voorgrond is in een eerder stadium door Susan opgedronken. 
Daarnaast zie je haar worstelen met de gevolgen die dit heeft voor haar en op de 
achtergrond zie je Kane die haar probeert te redden. Ten tweede zorgt deze diepte er 
volgens Deleuze voor dat de kijker zich herinnert dat het Kane was die haar tot deze 
zelfmoord heeft aangezet. Deleuze claimt dat dit ervoor zorgt dat een direct beeld van de 
tijd wordt weergeven (Raessens (2001), 194-199). 
 Het tweede directe tijdsbeeld dat Deleuze bespreekt is ‘punten van het heden’. Deleuze 
bespreekt dit beeld aan de hand van de theorie van Bergson over het heden. Wanneer we 
zouden kijken naar het natuurwetenschappelijk perspectief van het heden, dan zouden we 
ons een lijn voorstellen als tijd. Het heden is dan het punt op deze lijn waarop we ons op dit 
moment begeven. Het heden is op die wijze de scheiding tussen het verleden en de 
toekomst. Bergson spreekt echter op een andere wijze over het heden. Hij claimt dat het 
heden een bepaalde duur heeft. Deleuze werkt dit verder uit en zegt dat het heden virtueel 
beschikt over drie aspecten: het ‘heden van het verleden’, het ‘heden van het heden’ en het 
‘heden van de toekomst’. Het directe tijdsbeeld is dan het beeld waarin deze drie punten van 
het heden naar voren komen. Deleuze werkt deze gedachte verder uit aan de hand van de al 
eerder besproken film L’année dernière à Marienbad. Dit verhaal gaat over een man (X) en een 
vrouw (A) die elkaar tegenkomen. De man meent zicht te herinneren dat hij de vrouw al een 
keer gezien heeft en dat zij een relatie hadden. De vrouw is zich hier op geen enkele wijze 
van bewust. Bovendien is de vrouw nu getrouwd met haar man (M) (X, A en M zijn 
overigens ook de namen van deze personages op de aftiteling van de film). 
 

                                                 
19 Deleuze, Gilles. Cinema 2: L’image-temps (1985), 141. Deze quote is vertaald door Joost Raessens. 
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Hier verwoordt Deleuze Bergson’s idee van de duur waarin het heden (elkaar leren 
kennen) zowel het verleden (elkaar al kennen) als de toekomstverwachtingen (elkaar 
nog niet kennen) doorwerken.20 

 
Alledrie de personages zijn aanwezig in het ‘heden van het heden’, maar M zit hierin 
opgesloten. A heeft een bepaalde openheid naar ‘heden van het verleden’ en het ‘heden van 
de toekomst’. Persoon X daarentegen vertegenwoordigt de drie vormen van het heden. Hij 
wil via een terugkeer naar het ‘heden van het verleden’ een openheid naar het ‘heden van de 
toekomst’ creëren om zo aan het nihilistische ‘heden van het heden’ te ontsnappen 
(Raessens (2001), 199-201). 
 

Invloed van het beeld op het denken   

Zoals Leisdovich al eerder aangaf in haar artikel is de verschuiving naar de beweging die 
afhankelijk is van de tijd niet alleen een verschuiving die plaatsvindt binnen de filosofie en de 
wetenschap. Deleuze wilde met zijn twee werken aangeven dat deze verschuiving ook 
binnen de cinema heeft plaatsgevonden. Leisdovich claimt echter dat dit niet het enige doel 
is van Deleuze. Deleuze wil namelijk met zijn werken ook kritiek leveren op de stroming die 
de filosofie over het algemeen in haar ban houdt. Deze ziet de geschiedenis van de filosofie 
als ‘een doelmatige en progressieve verfijning van logische begrippen die aan het denken een 
ideale, onveranderlijke identiteit geeft’ (Leisdovich (2000), 3). Deze kritiek is volgens 
Leisdovich een voortborduring op een algemenere kritiek van Deleuze over het ‘dogmatisch 
beeld van het denken’. Deleuze spreekt over een ontmoeting die het denken moet hebben 
met iets van buiten het denken. Deze ontmoeting dwingt het denken tot denken. Deleuze 
claimt dat het juist de cinema is die deze confrontatie kan bevorderen, waardoor men dus 
gedwongen wordt om te denken (Leisdovich (2002), 4).  

Deze kritiek van Deleuze hebben we ook al terug gezien in de kritiek die Le Doeuff 
heeft op de filosofie. Het betreft de kritiek op de monopolistische wijze waarop binnen de 
filosofie over filosofie gedacht wordt. Dit is de gedachte van de filosofie, die haar oorsprong 
vindt bij Plato, en zegt dat het denken gezien moet worden in termen van het abstracte en 
het concept. Deleuze claimt dat ‘echte cinema’ (dus niet mainstream cinema) ons provoceert 
en daarom uitnodigt om ‘anders’ te denken. Deleuze bespreekt de wijze waarop cinema ons 
aan het denken zet aan de hand van het eerder besproken bewegingsbeeld en tijdbeeld. Nu 
zal verder uitgewerkt worden hoe volgens Deleuze het denken voortkomt uit de cinema. 

Als eerste bespreekt de Deleuze de wijze waarop denken voortkomt uit het 
bewegingsbeeld. Deleuze verwijst in deze bespreking direct kort naar de 
kunstgeschiedschrijver Elie Faure. Faure omarmt de cinema namelijk als de enige kunstvorm 
die de mogelijkheden heeft om een beeld van onze samenleving, die met een zekere vaart 
evolueert naar anonieme en collectieve manieren van productie, te presenteren. Faure heeft 
dit vertrouwen in de cinema, omdat hij erin gelooft dat het bewegende beeld voor een schok 
in de gedachte zorgt en hierdoor een nieuwe manier van denken initieert. Deze nieuwe 
manier van denken zorgt ervoor dat onze intellectuele automatismes doorbroken worden. 
                                                 
20 Raessens, Joost. Filosofie & Film Viv®e la différence: Deleuze en de cinematografische moderniteit (2001), 200. 
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Deze gedachtegang hebben we in een eerder stadium al besproken aan de hand van Litch. 
Deleuze neemt deze gedachtegang van Faure over en beweert dat het bewegende beeld tot 
niets anders kan leiden dan een schok. Een schok waaraan geen enkele kijker kan 
ontsnappen. Voor zijn verdere bespreking van de relatie tussen het beeld en de gedachte in 
de klassieke film gebruikt Deleuze de theorie van Eisenstein met betrekking tot de montage. 
Eisenstein zegt dat montage conflict is. Elk shot komt in botsing met het volgende en 
hierdoor ontstaat er een concept. Door montage ontstaat er beweging van het beeld naar de 
gedachte, van perceptie naar het concept. Het concept dat door de botsing van de montage 
veroorzaakt wordt is het geheel van de film, hetgeen de individuele explosieve shots bij 
elkaar brengt. Het beeld heeft een schokeffect op de gedachte. Hierdoor wordt de gedachte 
gedwongen om over zichzelf en het geheel na te denken (Bogue (2003), 165-167). 

Naast het idee van het beeld naar de gedachte is er ook een bijkomende beweging van 
de gedachte naar het beeld. Eisenstein roept op tot een ‘intellectuele cinema’ (zagen we dit 
niet eerder terug in de marketing van The Matrix), waarbij hij de importantie van pathos in de 
montage in ogenschouw houdt. Met pathos doelt hij op de emotionele en sensuele intensiteit 
die elk beeld krijgt door de sprong naar een ander beeld (montage). Eisenstein zegt het 
volgende over film: 
 

(…) a dual process: an impetuous progressive rise along the lines of the highest explicit 
steps of consciousness and a simultaneous penetration by means of the structure of the 
form into the layers of profoundest sensual thinking.21 

 
Kunst combineert logische gedachten met sensuele gedachten van beelden en figuren, 
daarbij wordt het een spanningsgeladen geheel van vorm (sensueel denken) en inhoud 
(logische gedachte). Eisenstein spreekt van de dubbele schok. Deze dubbele schok moet 
gezien worden als een opvolging van het beeld naar het denken en van de gedachte weer 
terug naar het beeld. Ze bestaan naast elkaar en gaan van elkaar uit. In Staroye i novoye (Old and 
New) (1929) geeft Eisenstein een voorbeeld van deze dubbele schok. Hij schets een beeld 
van een straal melk die gevolgd wordt door een beeld van een explosie door vuurwerk. De 
overgang van het ene beeld naar het andere zorgt voor een sensatie en geeft een schokeffect 
bij de kijker. Wil je echter het beeld van het vuurwerk zien als een figure (hiermee bedoelt 
Eisenstein in mijn ogen dat het vuurwerk de oorzaak is van de straal melk) van de straal 
melk dan zal er een mentale link tussen de beide beelden gemaakt moeten worden. De link 
hoeft volgens Eisenstein niet op een bewust niveau gemaakt te worden, maar kan ook 
onbewust gemaakt worden via een proces van sensueel denken. Door deze link krijgen beide 
beelden meer affectieve kracht (Bogue (2003), 167-168). Deleuze zegt dat bewegen: 
 

(…) from the shock-image to the formal and conscious concept, but now from the 
unconsciousness concept to the matter-image, to the figure-image, which incarnates the 
concept and causes a shock in its return. The figure gives to the image an affective 
charge that comes to redouble the sensory shock.22 

                                                 
21 Eisenstein, Sergei. Film Form: Essays in Film Theory (1957), 144-145.   
22 Deleuze, Gilles. Cinema 2: The Time-Image (1989), 207; 159. 
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Deleuze herkent echter nog een relatie tussen het beeld en de gedachte. Dit is niet een 

beweging van de ene naar de andere, maar een identiteit van beide. Volgens Deleuze brengt 
actie een relatie tussen acteurs en hun omgeving met zich mee. De actie die Eisenstein voor 
ogen heeft is een actie die een harmonieuze relatie tussen mensen en de wereld 
veronderstelt. Als voorbeeld geeft Deleuze de film Bronenosets Potyomkin (Battleship Potemkin) 
(1925) van Sergei M. Eisenstein zelf. In deze film bewerkstelligt Eisenstein volgens Deleuze 
vele overeenkomsten tussen natuur en de mens. Dit zien we bijvoorbeeld terug wanneer de 
mistige haven Odessa geschetst wordt. Deze haven geeft uiting aan het collectieve gevoel 
van verdriet en rouw om Vakulinchek (één van de personages in de film). In deze scène 
vallen natuur en een massaal bewustzijn samen. Het collectieve bewustzijn en de menselijke 
gedachte in actie worden opgenomen in het beeld van de natuur en hier vallen gedachte en 
beeld samen. De beweging van beeld naar gedachte zorgt voor een ‘kritische gedachte’; de 
beweging van gedachte naar beeld manifesteert een ‘hypnotische gedachte’; en de eenheid 
van het beeld en de gedachte leiden tot een ‘actie gedachte’. Al deze drie wijzen van 
gedachten bestaan samen in het bewegende beeld en versterken elkaar. Essentieel voor de 
relatie tussen gedachte en beeld en mensen en natuur is het sensorimotor-schema. In het 
voorbeeld van Eisenstein wordt dit schema aangegeven vanuit het basisniveau van het 
éénzijn van het individu met een omringende omgeving (Bogue (2003), 169-170). Wat 
betekent dit voor de relatie tussen beeld en gedachte in de moderne cinema, waarin het 
sensorimotor-schema verdwenen is? 

Door de val van het sensorimotor-schema valt ook de innerlijke monoloog van de 
cinema weg. De kier tussen twee beelden staat dan niet meer in dienst van de koppeling van 
de twee beelden, maar heeft een eigen functie gekregen, namelijk de functie van een leegte, 
die de afstand tussen twee beelden versterkt. In de moderne film is het de uitdaging om een 
beeld te laten opvolgen door een beeld dat deze kier tussen de beelden veroorzaakt. Het is 
geen proces van associatie maar van differentiatie. Men kiest beeld A, omdat deze in 
combinatie met beeld B een dynamische kloof, die iets nieuws genereert, tussen beeld A en 
B bewerkstelligt en vervolgens kiest men beeld C volgens hetzelfde principe. De montage in 
de moderne film bestaat uit alleen maar valse continuaties (faux raccords). Moderne beelden 
zijn niet op een arbitraire wijze gelinkt. De connecties die moderne cinema maakt, eerder 
besproken aan de hand van de tijdsbeelden, tarten niet alleen het commonsense, maar 
hebben een directe relatie met de kier (irrational cut). Het is deze notie van een interval 
tussen de beide beelden die de sleutel vormt in de moderne relatie tussen beelden en 
gedachten. In de moderne film staan de beelden op zichzelf en de enige wijze waarop ze 
samenvallen is door de verschillen die ze met elkaar hebben. Ze kunnen niet als een geheel 
gezien worden binnen een coherente externe wereld. De connecties van deze beelden 
ontstaan op een plaats voorbij welke externe wereld dan ook. Een plaats die onze limieten 
van de coherente commonsense wereld voorbij is. In de klassieke cinema zorgt de botsing 
van beelden voor een gedachteschok, waardoor de gedachte aan het werk gezet wordt en 
men gedwongen wordt het geheel te achterhalen. In de moderne cinema zorgt het beeld ook 
voor een schok, maar zonder dat het denken uit deze schok rationele coördinaten kan halen. 
Het logisch denken raakt in verval en wordt geconfronteerd met haar eigen grenzen 
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(impotentie). Deze impotentie maakt duidelijk dat het echte denken nog niet begonnen is. 
Of zoals Heidegger zegt: ‘most thougt-provoking in our thought-provoking time is that we 
are still not thinking’ (Heidegger (1968), 6). Moderne film dwingt het denken om the outside 
te denken. Met deze outside doelt Deleuze op een denken dat losgekoppeld is van een 
specifieke spreker of point-of-view. Dit wordt ook wel free indirect discourse genoemd. Een 
nieuwe manier van denken die volgens Deleuze nodig is om een nieuwe relatie tussen 
mensen en de wereld te bewerkstelligen. Dit is volgens Deleuze het doel van de moderne 
cinema; het weer geloven in de wereld waarin wij leven (Bogue (2003), 170-182). 

De visuele autonomie die Deleuze opgesteld heeft is nu besproken. Ik ben me bewust 
dat deze bespreking zeer uitgebreid was, maar dit komt doordat deze omvattende theorie 
van Deleuze zich niet in een paar woorden laat vatten. De vele voorbeelden die gebruikt zijn 
bij deze autonomie komen voort uit een cinema die anders is dan de cinema die we nu 
kennen. In het werk van Raessens zien we echter dat ook in de moderne film deze 
autonomie te herkennen is. Daarnaast zal voordat begonnen wordt met de analyse van de X-
Men Trilogie ingegaan worden op de wijze waarop de autonomie van Deleuze een wezenlijke 
toevoeging is op de analyse van The Matrix Trilogie door Constable. Eerst zal nu nog 
ingegaan worden op enkele artikelen over de relatie tussen film en filosofie. Ik doe dit omdat 
ik dan uiteindelijk een beter beeld kan schetsen van de wijze waarop gedacht wordt over de 
relatie tussen film en filosofie.  
 

De relatie tussen film en filosofie volgens Russell, Carroll, Hunt, Astruc en Hanson 

In het artikel “The Philosophical Limits of Film” (2000) vraagt Bruce Russell zich af of film 
een wezenlijk onderdeel kan uitmaken van de filosofie. Hij doet dit door twee films te 
bespreken die als thema de relatie tussen geluk en immoraliteit hebben. In zowel de film 
Crimes and Misdemeanors (Woody Allen, 1989) als in A Simple Plan (Sam Raimi, 1998) wordt 
door de hoofdrolspelers een immorele daad gepleegd. Het personage Judah laat in de eerste 
film zijn vriendin vermoorden, omdat zij hun relatie wil verklappen aan zijn vrouw. In het 
begin levert dit hem veel spijt en schuld op, maar na een religieuze ervaring raakt hij deze 
gevoelens kwijt en komt er een gevoel van geluk voor in de plaats. Deze film verkondigt dat 
het doen van een slechte daad tot geluk kan leiden mits men er mee wegkomt. In A Simple 
Plan is precies het tegenovergestelde aan de hand. Het hoofdpersonage Hank lijkt het geluk 
gevonden te hebben door 4,4 miljoen dollar gevonden en verduisterd te hebben. 
Langzaamaan stapelen de onvoorziene problemen zich op en Hank zoekt steeds meer de 
grenzen op van het morele. Uiteindelijk heeft hij vier mensen vermoord en wordt hij ook 
nog gedwongen om het geld te verbranden, omdat de FBI de biljetten gemerkt heeft. Deze 
film wil dus vooral verkondigen dat een immorele daad (of meerdere) zonder gerechtelijke 
consequenties zeker niet tot geluk zullen leiden. Aan de hand van deze voorbeelden 
concludeert Russell dat film wel een filosofisch vraagstuk op een duidelijke en interessante 
wijze kan bespreken, maar film kan nooit een filosofische theorie creëren. Volgens Russell 
kan een film slechts filosofische vragen aan de orde stellen en tegenvoorbeelden geven van 
bestaande concepten. Russell gaat daarbij wel uit van het feit dat filosofische thesissen 
claimen bevatten die noodzakelijkerwijs waar zijn en dat deze filosofische claimen alleen van 
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toepassing zijn op onze feitelijke wereld. Film kan nooit aan deze voorwaarden voldoen. 
Russell geeft aan dat film altijd maar gebruik maakt van één of misschien enkele voorbeelden 
en daarom nooit kan generaliseren. Daarnaast wordt in film altijd gebruik gemaakt van een 
fictieve wereld (ik denk dat Russell hier de documentaire buiten beschouwing laat), die dus 
geen claims kan maken over de werkelijke wereld. 
 Noël Carroll stelt, in de inleiding op het artikel van Russell, de theorie van Russell ter 
discussie. Hij claimt dat wanneer we Russell’s criteria voor filosofie aanhouden we niet alleen 
film maar ook een hoop filosofische teksten kunnen uitsluiten van het filosofisch discours. 
Carroll claimt dat het argument van Russell ook van toepassing is op vele filosofische 
teksten. De Chinese Kamer van John Searle is een fictief voorbeeld om iets te zeggen over 
kunstmatige intelligentie. Ook filosoof Hilary Puttnam gebruikt een fictief voorbeeld, 
namelijk die van de Twin Earth, om zo een uitspraak te doen over de betekenis van een 
woord. Daarnaast gebruikt filosoof Jonathan Dancy het fictieve voorbeeld van hersenen in 
een vat die gecontroleerd worden door impulsen, om een thesis te geven met betrekking tot 
het denken van de mens. Deze laatste theorie vindt trouwens haar oorsprong in het 
gedachtegoed van Réne Descartes. Descartes claimde namelijk dat hij niet kon vertrouwen 
op zijn gedachtes aangezien deze wel eens gecontroleerd konden worden door een 
kwaadaardige demon. Op ongeveer dezelfde wijze vroeg Descartes zich af of hij wel op zijn 
zintuigen kon vertrouwen, want misschien zou hij wel dromen. Carroll concludeert terecht 
dat wanneer binnen de filosofie aan de hand van fictieve voorbeelden filosofische thesis 
gedaan mogen worden, dit niet voor de film verboden mag worden. Carroll speculeert 
daarna over eventuele kritiek die Russell zou kunnen geven. Russell zou kunnen beweren dat 
wanneer filosofen gebruik maken van een fictief voorbeeld, ze deze laten volgen door 
explicatie argumentatie. Carroll claimt echter dat dit niet altijd het geval is. Veel van 
Wittgenstein’s experimenten in zijn Philosophical Investigations (1953) worden nooit gevolgd 
door argumenten, zoals Russell argumenten ziet. Daarnaast is het vaak zo dat filosofen 
situaties/voorbeelden schetsen zonder daarbij de relevantie voor de discussie of haar 
implicaties te verduidelijken. Het is dan aan de lezer om deze er zelf bij te denken. Deze 
voorbeelden worden echter wel erkend als zijnde een vorm van argumentatie door de 
American Philosophical Association. Dus waarom zou dit niet ook voor film gelden? Hij 
verwerpt dus Russell’s definitie van wat voor een filosofische thesis kan doorgaan.  

Carroll verwijst naar het artikel “Motion Pictures as a Philosophical Resource” (2006) 
van Lester H. Hunt, omdat deze volgens hem een juist punt maakt met betrekking tot het 
gebruik van narratief voor filosofie (Carroll (2006), 381-385). Hunt claimt in zijn artikel dat 
film net als andere vormen van narratief, argumenten kunnen bieden op onderwerpen van 
de filosofie. Hij plaatst hierbij wel de kanttekening dat literatuur ten opzichte van film meer 
mogelijkheden biedt met betrekking tot haar relatie met de filosofie. Er zijn volgens Hunt 
meerdere wijzen waarop film een contributie kan leveren aan de filosofie. Ten eerste kan een 
filmnarratief als een voorbeeldargument dienen. Daarnaast kan de film natuurlijk ook als 
tegenvoorbeeld dienen, dit is afhankelijk van de positie van de maker en/of de kijker. Hunt 
claimt namelijk dat deze beide aan de hand van hun interpretatie de film als filosofische 
voorbeeld kunnen zien. De film wordt dan gebruikt om een punt te maken ten opzichte van 
een kwestie. Film kan daarentegen ook een vraag oproepen die om een uitleg vraagt. De film 
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verwacht dan van de kijker dat deze zelf op zoek gaat naar een eventueel antwoord, met 
andere woorden zelf nadenkt over de filosofische kwestie. Een andere wijze is als een film 
niet dient als argument, maar als een illustratie van de filosofische denkwijze. De film heeft 
dan als functie om de filosofie toegankelijk te maken voor een groter publiek (Hunt (2006), 
403-404). 

Als laatste zal nu ingegaan worden op het artikel “The Birth of a New Avant-Garde: La 
Caméra-Stylo” (1948) van Alexandre Astruc. Dit artikel wordt behandeld aan de hand van 
het artikel van Karen Hanson genaamd “Minerva in the Movies: Relations Between 
Philosophy and Film” (1987). De reden hiervoor is dat Astruc in zijn artikel nog net iets 
verder gaat dan Constable en Falzon. Hij claimt namelijk niet alleen dat film een belangrijke 
invloed kan hebben op filosofie, maar zelfs dat de film filosofie zal verdringen.  
 

The cinema is quite simply becoming a means of expression, just as all the other art 
have been before it, and in particular painting and the novel. After having been 
successively a fairground attraction, an amusement analogous to boulevard theatre, or a 
means of preserving the images of an era, it is gradually becoming a language. By 
language, I mean a form in which and by which an artist can express his thoughts, 
however abstract they may be, or translate his obsessions exactly as he does in the 
contemporary essay or novel. That is why I would like to call a new age of cinema the 
age of camera-stylo [camera-pen].23 

 
De vraag die Hanson zichzelf stelt is waarom Astruc film ziet als een taal. Hij spreekt 
namelijk over een pen in plaats van bijvoorbeeld een kwast. Het antwoord ligt volgens 
Hanson in het feit dat we van een schilderij niet verwachten dat deze een theorie creëert en 
deze dan ook nog eens presenteert. Astruc verwacht dit wel van de cinema. Sterker nog hij 
beweert zelfs dat wanneer Descartes geleefd had in Astruc’s tijd, deze zichzelf opgesloten 
zou hebben in zijn kamer met een zestien millimeter camera en zijn filosofie van de film aan 
het schrijven zou zijn. Astruc claimt dat cinema het enige is dat onze ideeën en filosofieën 
over het leven tot zijn recht kan laten komen. Cinema moet dan wel zichzelf bevrijden van 
de tirannie van het visuele.  

Hanson vraagt zich af of cinema zichzelf wel moet bevrijden van het visuele. Zij claimt 
dat Astruc te ver gaat in zijn toekomstbeeld van de cinema. Ten eerste ziet ze meer 
mogelijkheden voor de cinema dan puur de filosofische vraagstukken. Ze denkt dat de film 
zich niet alleen hierop moet richten, maar zich ook om andere onderwerpen moet 
bekommeren. Daarnaast vindt ze het wel heel simpel geconcludeerd dat film de filosofie wel 
even opzij zal schuiven. Filosofie kent al sinds Plato enkele preoccupaties en vormen die 
vertrouwd zijn. Waarom zou de komst van film deze vanzelfsprekendheden in één keer uit 
de weg ruimen? Ten derde vindt ze dat Astruc’s verlangen om film als taal te zien voorbarig 
en een belediging voor de cinema is, aangezien gedachten niet alleen via de taal geuit 
worden. En als laatste beweert Hanson dat Astruc veel te gemakkelijk over de verschillen 
van filosofie en cinema heenstapt.  

                                                 
23 Astruc, Alexander. “The Birth of a New Avant-Garde: La Caméra-Stylo” (1968), 17. 
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 Hanson legt het verschil tussen film en filosofie verder uit aan de hand van de wijze 
waarop film en filosofie omgaan met het voorbeeld. Ze doet dit door te laten zien hoe 
filosofie en film omgaan met een klassiek filosofisch voorbeeld van zelfdeceptie. Dit 
voorbeeld staat beschreven in Being and Nothingness (1956) van Jean-Paul Sartre. Hierin wordt 
het verhaal beschreven van een vrouw die voor het eerst gaat uiteten met een man. De rest 
van het verhaal is niet van toepassing, maar Hanson gebruikt dit voorbeeld om aan te geven 
hoe film omgaat met zo’n voorbeeld. Dit is namelijk vrij moeilijk. Want hoe ziet de vrouw er 
bijvoorbeeld uit? In wat voor een restaurant zitten ze? Welke kleur hebben de muren en 
welke vorm heeft de tafel? Deze karakteristieken kwamen niet naar voren in het verhaal dat 
Sartre schetste. En dan heeft Hanson dit keer nog gekozen voor een voorbeeld van een 
schrijver (Sartre) die vrij beeldend schrijft, maar er zijn ook een stuk drogere teksten. 
Hanson wil hier overigens niet mee zeggen dat film deze onderwerpen niet kan bespreken. 
Ze verwijst hierbij naar een film die heel sterk zelfdeceptie verbeeldde, zoals La Collectionneuse 
(1967) van Eric Rohmer. Wat Hanson wil aangeven is dat filosofie en film andere 
kenmerken hebben en daarom kan film nooit de plaats van filosofie innemen. Hanson ziet 
deze beide vormen eerder met elkaar samenwerken en een relatie met elkaar aangaan van 
overeenstemming. Op die wijze kan de film filosofie aanvullen en andersom.  
 

Conclusie 

Wanneer we naar het debat kijken over de relatie tussen film en filosofie zien we drie 
belangrijke discoursen.  
 Ten eerste is er de vraag ‘Is er überhaupt wel een relatie tussen film en filosofie?’ Hierin 
speelt vooral de overheersende stroming binnen de filosofie een belangrijke rol. Deze claimt 
namelijk dat het beeld en het fictieve op geen enkele wijze samen kunnen vallen met het 
abstracte concept van de filosofie. Deze stroming, die met Plato en Hegel geen kleine 
jongens kent, blijft vasthouden aan de wijze waarop al die tijd over filosofie gedacht is. Er 
moet echter wel gesteld worden dat deze manier van denken eeuwenlang logisch voor de 
filosofie was en dat deze manier ook prima gewerkt heeft. Filosofie heeft zich altijd 
losgekoppeld van het beeld. Waarom zou het medium film hier verandering in brengen? 
Opvallend aan deze houding van de filosofie is dat ze met betrekking tot dit uitgangspunt 
vrij star is, terwijl filosofie toch gezien wordt als een wetenschap die als karaktereigenschap 
heeft dat het alles ter discussie stelt. Als alles binnen de filosofie in twijfel te trekken valt, 
waarom dan niet de assumptie dat het beeld niets te zoeken heeft binnen het filosofische 
discours? Met de komst van media als televisie en internet lijkt het beeld steeds meer terrein 
te winnen op de tekst. In de loop van de geschiedenis is het communiceren via het beeld 
overgegaan in het communiceren via de arbitraire taal. Nu lijkt er echter een tendens op te 
treden waarbinnen we zien dat men weer steeds meer voorkeur geeft aan het communiceren 
via het beeld. Het is volgens mij dan ook een onhoudbare houding die de filosofie aanneemt 
en het is niet verbazingwekkend dat deze aangevallen wordt. Dat dit niet alleen binnen de 
filmwetenschappen, maar ook binnen de filosofie zelf gebeurd zien we aan de hand van de 
theorie van Le Doeuff. Zij beweert dat filosofie altijd heeft geclaimd, losgekoppeld te zijn 
van het beeld. Het beeld is echter in vele filosofieën terug te vinden. Ik denk dan ook dat 
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beeld en fictie wel degelijk een belangrijke functie kunnen hebben binnen het filosofische 
denken. Le Doeuff laat terecht zien dat deze scheiding tussen filosofie en het beeld niet van 
toepassing is en dat het beeld een plaats heeft verworven in de kern van de filosofie. De stap 
die Constable daarna maakt om het beeld door te trekken naar de cinema is ook volkomen 
logisch, aangezien cinema een onderdeel is van het beeld. De wijze waarop Constable dit 
doet roept bij mij echter wel een vraag op. Deze vraag zal besproken worden wanneer we 
kijken naar het derde discours. We zullen ons nu eerste richten op het tweede discours.  
 Ten tweede is er namelijk de vraag ‘Als deze relatie tussen film en filosofie er is, op 
welke manier komen we die dan tegen?’ Wanneer we kijken naar de verschillende artikelen 
die hierboven aan bod zijn gekomen, merken we op dat er zeer verschillend wordt gedacht 
over de relatie tussen film en filosofie. Uit deze artikelen kunnen we de volgende drie 
theorieën over de relatie tussen film en televisie extraheren.  

De eerste is de gedachte dat film, en dan vooral het genre sciencefiction, als 
uitgangspunt heeft fundamentele vraagstukken te bespreken. Deze fundamentele 
vraagstukken worden ook besproken in de filosofie, maar dat betekent niet dat film daarom 
een invloed heeft op de filosofie. Deze eerste theorie claimt dat film deze filosofische 
vraagstukken als onderwerp heeft, maar dat de film ansich als pseudo-filosofisch gezien kan 
worden. Film wordt dan gezien als een illustratie van deze filosofie, die ergens anders al op 
een betere wijze besproken is. Dit kwam al naar voren in het artikel van Knight & 
McKnight. Zij claimden namelijk dat film wel filosofische vraagstukken aan de orde kan 
stellen, maar dit niet op een filosofische wijze doet.  

Dit brengt ons al bijna bij de tweede denkwijze, namelijk dat de relatie tussen film en 
filosofie eenzijdig is. Dit zien we terug in de artikelen van Russell en Knight & McKnight. 
Zij gaan ervan uit dat film wel degelijk iets kan zeggen over de filosofie, maar geen 
onderdeel uitmaakt van deze filosofie. Het filosofische discours kan wel besproken worden 
aan de hand van voorbeelden en er kunnen daarnaast argumenten weergegeven worden aan 
de hand van voorbeelden, maar essentieel is dat film niet zelf argumenten kan creëren en dus 
niet actief kan deelnemen aan het filosofische discours.  

Dit brengt ons bij de derde gedachtegang over de relatie tussen film en filosofie. Deze 
vinden we terug in de werken van Constable, Falzon en Litch, maar ook in de artikelen van 
Carroll en Hunt. Dit is de gedachte dat film een tweezijdige relatie aangaat met filosofie. 
Film bespreekt niet alleen filosofische vraagstukken en argumenten, maar creëert zelf ook 
concepten en argumenten. Film wordt door hen wel gezien als een autonome vorm die 
invloed kan hebben op de filosofie. Hunt verwoordt dit volgens mij erg sterk in haar artikel. 
Zij ziet film en filosofie dan als twee losse entiteiten, die gedeeltelijk elkaar overlappen. Deze 
overlapping is constant in beweging, waardoor er een actieve dialoog ontstaat.  

Daarnaast is er ook nog een vierde gedachtegang over de relatie tussen film en filosofie. 
Dit is de theorie van Astruc. Deze claimt namelijk dat film en filosofie niet samen kunnen 
werken, maar dat film zelfs de plaats van filosofie zal overnemen en de filosofie zal 
verdringen. Hanson geeft in haar artikel mijn inziens duidelijk weer dat deze gedachte 
waarschijnlijk te ver doorslaat. Als voorbeeld geeft zij de verschillende wijzen waarop film en 
filosofie fundamentele vraagstukken bespreken en dat dit juist een reden is om elkaar aan te 
vullen in plaats van elkaar te beconcurreren. Film heeft wel degelijk de mogelijkheden om 
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theoretische concepten en argumenten te creëren, maar doet dit wel op een andere wijze dan 
de filosofie. Dit maakt het interessant om ook de theoretische concepten die film creëert te 
onderzoeken. Met deze gedachte komt de derde vraag aan de orde.  
 Ten derde is er de vraag ‘Als film concepten kan creëren en zich actief kan 
bezighouden met filosofie, op welke wijze zien we dit dan terug in de film?’ Het debat op dit 
niveau zal ik nu kort bespreken aan de hand van Astruc en Deleuze. Zoals we in het artikel 
van Hanson zagen is het voor Astruc essentieel dat film als een taal wordt gezien. Het is niet 
voor niets dat hij spreekt over de caméra-stylo. Daarnaast is er echter de gedachte van 
Deleuze, die het narratief van een film ziet als een secundair product van een structuur die 
gebaseerd is op tijd en ruimte. Deleuze oppert dan ook dat er een visuele autonomie 
gecreëerd moet worden, zodat film juist niet gezien wordt als een taal. Hiermee wordt 
volgens mij ook een vraag beantwoord die we al eerder stelden. Waarom verwijzen 
Constable en Falzon naar Le Doeuff en niet naar een Deleuze?  

In de analyse van Constable merken we op dat ze zich vooral richt op het scenario van 
de film, een onderdeel van de film, dat Deleuze als secundair ziet. We moeten hierbij wel de 
kanttekening plaatsen dat Constable ook wel ingaat op de beeldaspecten van de film, maar 
minder dan op het narratief. Constable bespreekt film op een soort gelijke wijze als Astruc, 
namelijk door film te zien als een taal. Deleuze daarentegen wil film juist niet zien als een 
taal en heeft daarom een eigen autonomie gecreëerd voor film. Een autonomie die haar 
oorsprong niet kent in een autonomie van de taal. Het kan natuurlijk niet zo eenvoudig 
gesteld worden dat dit de reden is voor het niet bespreken van Deleuze. Het kan ook zo zijn 
dat er verwezen is naar Le Doeuff omdat deze geen onderdeel uitmaakt van de 
filmwetenschappen, maar juist in het hol van de leeuw werkzaam is, namelijk de filosofie. 
Het zet je statement natuurlijk wel kracht bij wanneer dit binnen de stroming is geschreven 
die je wilt tegenspreken. Daarnaast geeft D.N. Rodowick in zijn werk Gilles Deleuze’s Time 
Machine aan dat Deleuze met zijn werk zich afzette tegen theorieën die de fundering gelegd 
hebben voor de overheersende hedendaagse filmwetenschappen. Dit is dan ook volgens 
Rodowick de reden dat veel filmwetenschappers de theorie van Deleuze links laten liggen.  

Ik beweer dat het links laten liggen van de theorie van Deleuze een misvatting is, 
aangezien het een toevoeging is voor de wijze waarop naar film gekeken kan worden. 
Volgens mij moet de wijze waarop Constable en Deleuze te werk gaan gecombineerd 
worden. Ik denk dat zowel op het niveau van het scenario als op het niveau van het beeld, 
film een wezenlijk onderdeel kan uitmaken van het filosofisch discours. Hierbij moet niet 
gezocht worden naar welk niveau primair en welk niveau secundair is. Ik denk dat er films 
zijn waar het narratief de boventoon zal voeren en dat er films zijn waar juist het beeld de 
boventoon voert met betrekking tot de relatie tot filosofie. Voor mijn analyse van de X-Men 
Trilogie zal ik dan ook deze beide aspecten van film bespreken. Met de keuze voor de X-Men 
Trilogie wil ik ook een statement maken tegen het vaak oppervlakkige karakter dat Hollywood 
wordt toegeschreven. Falzon claimt dat de relatie tussen film en filosofie niet alleen terug te 
vinden is in de arthouse films. Hij geeft in zijn werk aan dat deze relatie ook wel degelijk 
terug te vinden is in de grote blockbusters. Als voorbeeld gebruik hij de film Total Recall. 
Daarnaast zien we dat Constable haar analyse ook gedaan heeft aan de hand van een 
Hollywood blockbuster. Constable gaf in haar artikel al de opzet door de filmtrilogie van The 
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Matrix als een filosofisch concept te zien in relatie tot de theorie van Baudrillard over de 
hyperreal. Zij merkt in dit artikel terecht op dat zij hiermee de weg opengelegd heeft voor 
andere onderzoeken naar de relatie tussen film en filosofie. Deze onderzoeken zijn ook 
essentieel om de beweringen van Le Doeuff, Deleuze, Falzon, Litch en Constable kracht bij 
te zetten. De filosofie claimt dat het conventies binnen wetenschappen aan de orde stelt. De 
filosofie moet echter waken voor hetgeen met haarzelf gebeurd is: ze is vastgeroest in de 
assumptie dat beeld geen wezenlijk onderdeel kan uitmaken van haarzelf, de filosofie. Één of 
twee artikelen die dit patroon weerleggen, kunnen misschien de bovenste laag van deze roest 
aanpakken, maar er zullen meer onderzoeken moeten volgen wil deze roest definitief 
kunnen verdwijnen. 
 Ik claim dat de relatie tussen film en filosofie tweezijdig is. Film kan daadwerkelijk een 
actieve functie vervullen binnen de filosofie en is dan ook een wezenlijk onderdeel van de 
filosofie. Deze conclusie wordt gerechtvaardigd door de theorieën van Constable, Deleuze, 
Falzon, Le Doeuff en Litch die hierboven besproken zijn. Constable analyseerde de wijze 
waarop The Matrix Trilogie een wezenlijk onderdeel uitmaakte van de filosofie van 
Baudrillard. Hierbij leek zij zich vooral te richten op het narratief van deze films. In mijn 
analyse van de X-Men Trilogie zal ik me niet alleen richten op het narratief van de films, maar 
ook gebruik maken van de visuele autonomie van Deleuze. In mijn analyse zal ik dus niet 
alleen kijken naar de wijze waarop het narratief onderdeel uitmaakt van de filosofie van het 
transhumanisme, maar zal ik ook kijken of specifieke beelden invloed hebben op deze 
filosofie. Voordat deze analyse uitgevoerd kan worden, zal eerst een beeld geschetst moeten 
worden van de filosofie van het transhumanisme. Dit zal in het volgende hoofdstuk aan bod 
komen.  
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Hoofdstuk 2 

Filosofie transhumanisme en bioconservatisme    

 
The ship wherein Theseus and the youth of Athens returned [from Crete] had thirty 
oars, and was preserved by the Athenians down even to the time of Demetrius 
Phalereus, for they took away the old planks as they decayed, putting in new and 
stronger timber in their place, insomuch that this ship became a standing example 
among the philosophers, for the logical question of things that grow; one side holding 
that the ship remained the same, and the other contending that it was not the same.24 

 
Via deze passage uit de legende over Theseus wil Plutarch een vraag met betrekking tot 
identiteit aan de orde stellen. Is deze boot namelijk nog steeds Theseus’ boot, ook wanneer 
alle onderdelen vervangen zijn voor nieuwe onderdelen? Stel nu dat elk jaar een onderdeel 
vervangen wordt door een nieuw onderdeel. Wanneer kunnen we dan dit schip niet meer het 
schip van Theseus noemen. Sommige zullen beweren dat het altijd Theseus’ schip zal 
blijven, ondanks het wisselen van de onderdelen. Deze gedachte begint te wringen als we 
ons voorstellen dat alle oude onderdelen niet weggegooid worden. Deze onderdelen worden 
allen gerestaureerd en van de gerestaureerde onderdelen wordt een nieuw schip gemaakt. Er 
vanuit gaande dat maar één schip het schip van Theseus kan zijn, zijn er drie mogelijkheden. 
Het schip gemaakt van de oude onderdelen is het schip van Theseus, het schip met de 
nieuwe onderdelen is het schip van Theseus, of ze zijn allebei niet het schip van Theseus. 
Deze kwestie is vrij ingewikkeld en de vraag is of men er ooit uit kan komen. Deze gedachte 
is in latere werken vaker aan bod gekomen. Zo sprak de Griekse filosoof Heraclitus over het 
feit dat men nooit over één en dezelfde rivier kan spreken omdat deze constant door ander 
water gevuld wordt. John Locke legt hetzelfde uit aan de hand van een sok. Is een sok nog 
steeds dezelfde sok nadat deze meerdere keren met een lap stof is gemaakt en al het 
originele materiaal verdwenen is? Deze vraag is niet zo gemakkelijk negatief te 
beantwoorden. Want wat als we dezelfde vraag toepassen op het menselijk lichaam? De 
cellen van een menselijk lichaam worden vrijwel allemaal in de loop van een mensenleven 
vervangen. Dit betekent dat wanneer men puur naar materie kijkt, een menselijk lichaam in 
zijn/haar leven vrijwel volledig vervangen wordt. Betekent dit dan dat we niet meer over 
dezelfde persoon kunnen spreken? 
 Deze gedachtegangen over identiteit komen naar voren in de filosofie van het 
transhumanisme. Hoeveel kunnen we namelijk aan onszelf veranderen voordat we onze 
identiteit verliezen? In een later stadium komt naar voren dat er twee manieren zijn om naar 
het begrip identiteit te kijken en dat deze twee zienswijze recht tegenover elkaar staan in het 
debat over transhumanisme. Ik zal nu eerst een korte geschiedenis geven van het 
transhumanisme om zo een beeld te schetsen van de oorsprong van deze filosofie.  
 

                                                 
24 Plutarch. Plutarch’s lives (2001). 
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Geschiedenis transhumanisme 

In zijn artikel “A History of Transhumanist Thought” (2005) bespreekt Bostrom de 
ontwikkeling van het transhumanisme. Volgens Bostrom vindt het transhumanisme haar 
oorsprong al sinds het ontstaan van het menselijk ras. Hij claimt dat de mens al sinds het 
begin der tijden de grenzen van zijn bestaan heeft opgezocht, zowel sociaal, geografisch als 
mentaal. Volgens hem is het zo dat in ieder geval sommige individuen altijd op zoek zijn 
naar een manier om obstakels met betrekking tot de limitatie van het geluk en de duur van 
het menselijk leven uit de weg te ruimen. Dit is ook terug te vinden in de Griekse 
mythologie. Zo is het Prometheus die het vuur van Zeus steelt en dit geeft aan de mensen. 
Hij doet dit om de mensen te beschermen tegen Zeus en hen tijdelijk sterker te maken dan 
ze daadwerkelijk zijn. Deze daad wordt uiteindelijk flink bestraft door Zeus.25 Daarnaast is 
er de mythe over Daedalus, die door zijn slimheid de mogelijkheden van de mensen weet uit 
te breiden. De goden voelen zich door hem aangevallen en straffen hem door zijn zoon 
Icarus te dicht bij de zon te laten vliegen, waardoor de was in zijn vleugels begint te smelten 
en hij te pletter valt.26 Deze tendens zet zich voort in de Middeleeuwen. In die tijd waren er 
alchemisten die op zoek waren naar wijzen waarop men aan de hand van de in die tijd nog 
niet echt ontwikkelde wetenschap nieuwe ontdekkingen kon doen. Deze werkzaamheden 
werden door velen gezien als activiteiten die tegen het geloof ingingen (Bostrom (2005), 1-
2). Dit zie je ook in de mythologie. Elke keer wanneer iemand trachtte het menselijke 
bestaan te verbeteren werd deze op een gewelddadige manier teruggefloten door de goden.  

De wetenschap begon al lichtjes in de Middeleeuwen, maar kreeg pas echt erkenning in 
de Renaissance. Het menselijke wezen en de natuurlijke wereld werden weer legitieme 
onderzoeksobjecten. Men werd aangemoedigd om op eigen observaties te vertrouwen in 
plaats van antwoorden bij religieuze autoriteiten te zoeken. Een belangrijk werk uit deze tijd 
is Oration On the Dignity of Man (1486) van Giovanni Pico della Mirandola, waarin hij claimt 
dat de mens geen pasklare vorm heeft, maar de de mogelijkheid heeft om zichzelf te 
vormen.  
 

We have made you a creature neither of heaven nor earth, neither mortal nor immortal, 
in order that you may, as the free and proud shaper of your own being, fashion yourself 
in the form you may prefer. It will be in your power to descend to the lower, brutish 
forms of life; you will be able, through own decision, to rise again to the superior orders 
whose life is divine.27 

 
Tijdens de eeuw van de verlichting werd een volgende stap gemaakt. In plaats van redeneren 
werd in deze tijd de methodologie gefundeerd door middel van empirisch onderzoek. Vaak 
wordt gezegd dat het werk Novum Organum (1620) van Francis Bacon de eeuw van de 
verlichting inluidde. Hierin claimt hij dat men wetenschap moet gebruiken om grip te krijgen 
op de natuur en op die wijze de leefcondities van het menselijke wezen moet te verbeteren. 
De Renaissance en de invloeden van denkers als Isaac Newton, Thomas Hobbes, John 
                                                 
25 Deze mythe staat beschreven in de Theogony  van Hesiod, 507-616. 
26 Deze mythe staat beschreven in de Metamorphoses van Ovid. Deel 8, 200-230. 
27 Pico della Mirandola, Giovanni. Oration On the Dignity of Men (1956).  
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Locke en Immanuel Kant vormen de basis voor het rationeel humanisme. Binnen het 
rationeel humanisme wordt benadrukt dat empirische wetenschap en kritische reden in 
tegenstelling tot religieuze autoriteit de wijze is waarop we meer van de wereld en onze 
plaats daarin te weten kunnen komen. Transhumanisme vindt haar oorsprong in het 
rationeel humanisme (Bostrom (2005), 2). 
 In de achttiende en negentiende eeuw ontstonden al lichte gedachten over het creëren 
van mensen via wetenschap. Zo speculeert Condorcet over het verlengen van het menselijk 
leven via de medische wetenschap, zodat de mens zelf kan bepalen wanneer hij/zij het leven 
niet meer ziet zitten.28 Benjamin Franklin gaat nog iets verder en filosofeert over een manier 
waarop het lichaam en de geest bewaard kunnen blijven en in een later stadium weer tot 
leven gewekt kunnen worden. Hiermee gaat hij de cryonics-beweging voor. Deze beweging 
laat mensen die ongeneeslijk ziek zijn of klinisch dood zijn invriezen zodat zij in een later 
stadium eventueel ontdooid en geholpen kunnen worden (Bostrom (2005), 2-3). 
 In 1859 werd het werk van Charles Darwin Origin of Species gepubliceerd. Met de komst 
van dit boek werd de gedachte dat de mens maar een begin in zijn evolutie is een stuk 
plausibeler. De wetenschap opperde een wijze van leven waarin technologie gebruikt wordt 
om het menselijk wezen te verbeteren. De Franse natuurkundig filosoof Julien Offray de La 
Mettrie claimde in zijn werk L’Homme Machine (1948) dat wanneer men aan kan nemen dat 
de mens uit materie bestaat die aan dezelfde natuurwetten gehoorzaamt als alle materie om 
ons heen. Het moet dan in principe mogelijk zijn om te leren hoe we de menselijke natuur 
(human nature) op dezelfde manier kunnen manipuleren als externe objecten (Bostrom 
(2005), 3). 
 Over het algemeen wordt gedacht dat Friedrich Nietzsche (1844-1900) met zijn werken 
ook een zeer belangrijk onderdeel uitmaakt van de geschiedenis van het transhumanisme. 
Nietzsche spreekt in zijn werken over de Uebermensch. Dit is de nieuwe mens die in het 
verlengde ligt van de huidige mens. De huidige mens ligt in zijn ogen tussen de aap en de 
Uebermensch in. Ondanks dat Bostrom begrijpt dat dit gedacht wordt, vindt hij het 
belangrijk om te stellen dat dit niet het geval is. Hij vindt dat het gedachtegoed van 
Nietzsche meer gestoeld is op een geestelijke transformatie, terwijl het transhumanisme zich 
richt op transformatie aan de hand van technologie (Bostrom (2005), 4).  
  In 1923 publiceert biochemist J.B.S. Haldane zijn essay Daedalus: Science and the Future. 
In dit werk beargumenteert hij dat wetenschap in het algemeen, en het beheersen van onze 
genen in het bijzonder, grote voordelen zal brengen. Hij beschrijft een toekomstige 
samenleving die rijker zal zijn door schone energie. Daarnaast zorgt de genetica voor 
langere, gezondere, slimmere mensen. Hij schreef zelfs al over het creëren van foetussen in 
kunstmatige baarmoeders. Dit essay werd een bestseller en zorgde voor een kettingreactie 

                                                 
28 Condorcet, J.-A.-N. d. C. Sketch for a Historical Picture of the Progress of the Human Mind (1979). 
“Would it be absurd now to suppose that the improvement of the human race should be regarded as capable 
of unlimited progress? That a time will come when death would result only from extraordinary accidents or the 
more and more gradual wearing out of vitality, and that, finally, the duration of the average interval between 
birth and wearing out has itself no specific limit whatsoever? No doubt man will not become immortal, but 
cannot the span constantly increase between the moment he begins to live and the time when naturally, 
without illness or accident, he finds life a burden.” 
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met betrekking tot toekomstgerichte discussies. Zo schreef J.D. Bernal in The World, the Flesh 
and the Devil (1929) over kolonisatie van de ruimte en over mentale verbeteringen van de 
mens aan de hand van geavanceerde sociale wetenschappen en filosofie. Betrand Russell was 
één van de eerste die ook een negatiever beeld schetste van al deze toekomstige 
technologieën. In zijn essay Icarus: The Future of Science (1924) claimt hij dat er te veel kwaad 
in de wereld is om deze technologieën op een veilige manier in ons voordeel te gebruiken. 
Hij spreekt dan ook zijn angst uit dat deze technologieën alleen maar goud in de handen is 
van mensen met slechte bedoelingen. Deze kunnen namelijk op die manier mensen nog 
meer pijn doen (Bostrom (2005), 4-5). 
 Het boek Brave New World (1932) van Aldous Huxley is één van de meest invloedrijke 
werken met betrekking tot het debat over het transformeren van de mens aan de hand van 
nieuwe technologieën. Hierin beschrijft Huxley een dystopische samenleving waarin 
technologie gebruikt wordt om mensen onder controle te houden. Deze samenleving wordt 
geregeerd door tien heersers. Kinderen worden gecreëerd in klinieken, waarbij rekening 
gehouden wordt met verschillende klassen. Zo is het bijvoorbeeld zo dat foetussen van 
lagere klasse tijdelijk geen zuurstof krijgen om er zo voor te zorgen dat deze een geestelijk 
defect krijgen. Dit wordt samen met het constant herhalen van een stemband met de slogan 
van elke klasse gedaan om zo iedereen binnen zijn/haar eigen kaste te laten leven. Dit werk 
beïnvloedde ook andere schrijvers en er ontstond steeds meer sciencefiction literatuur, zoals 
onder andere 1984 (1949) van George Orwell. Bostrom tekent hierbij wel aan dat geen van 
deze beide werken inging op het gebruik van wetenschap om zo de mensheid te verbeteren 
(Bostrom (2005), 5-6). 
 In 1962 lijkt met het werk The Prospect of Immortality het eeuwige leven dichterbij te 
komen. De auteur Robert Ettinger beweert dat alle chemische activiteit stopt wanneer de 
temperatuur naar een laag punt gaat. Hierdoor is het volgens hem mogelijk om mensen in te 
vriezen en deze in de toekomst weer tot leven te wekken. De techniek in de toekomst moet 
dan echter wel de mogelijkheden hebben gecreëerd om het gehele proces om te draaien en 
de beschadiging van het invriezen te herstellen. Dit zou een ticket naar de toekomst zijn. 
Niet veel mensen stonden in de rij en aan de zaak Ted Williams29 kunnen we zien dat dit 
nog steeds een vrij controversiële handelswijze is (Bostrom (2005), 11). 
  In de jaren zeventig en tachtig ontstonden er meer organisaties die zich bezighielden 
met onderwerpen als de verlenging van het leven, cryonisme, kolonisaties van de ruimte en 
futurisme. Deze groeperingen werden over het algemeen geïsoleerd van de algemene 
wereldbeelden. Aan het eind van de jaren tachtig ontstond er door bijvoorbeeld het werk 
Are You a Transhuman? van F.M. Esfandiary, maar vooral door het tijdschrift Extropy 
Magazine van Max More steeds meer aandacht voor het futurisme. Het Extropy Institute dat 
voortkomt uit de oprichting van dit magazine zorgde voor vele conferenties, een online 

                                                 
29 In 2002 ontstond er een rechtzaak tussen een dochter en een zoon van Ted Williams. Het ging om het 
lichaam van hun vader Ted Williams. De dochter, Barbara Joyce Ferrell, claimde dat Williams in zijn testament 
had aangegeven gecremeerd te willen worden. De zoon John-Henry Williams kwam echter met een informeel 
pact (op papier) waarin stond dat zijn vader zich wilde laten invriezen na zijn dood. De zoon won en dit zorgde 
voor veel ophef bij familieleden, vrienden en fans.  
http://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Williams  
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discussieforum en, waarschijnlijk het belangrijkste, een mailinglijst. Hierdoor werden in de 
jaren negentig steeds meer mensen geïnformeerd over de mogelijkheden van het 
transhumanisme (Bostrom (2005), 11-13). 
 Dit leidde tot de oprichting van The World Transhumanist Association in 1998 door 
Nich Bostrom en David Pearce. Deze organisatie hield zich bezig met het structureren van 
het transhumanistische debat. Op die wijze wilde ze ervoor zorgen dat er een academisch 
discours ontstond over het transhumanisme. Er werd een transhumanistische declaratie 
opgesteld en daarnaast werkten vijftig mensen mee aan het opstellen van een 
transhumanistisch FAQ. Mede door de komst van deze organisatie is de laatste jaren een 
uitgebreid discours ontstaan van het transhumanisme (Bostrom (2005), 13-14). 
 

Transhumanisme vs. bioconservatisme 

Hierboven is ingegaan op de geschiedenis van het transhumanisme. Bostrom legt in zijn 
artikel “In Defence of Posthuman Dignity” (2005) uit waar de transhumanistische beweging 
voor staat. Volgens het transhumanisme moeten we technologieën omarmen en we moeten 
ze gebruiken om onszelf te ontwikkelen tot posthumanisten. Transhumanisten willen 
technologieën beschikbaar stellen voor een ieder die dit wil en zijn van mening dat de ouders 
mogen beslissen of ze hun kinderen willen ‘pimpen’ (Bostrom (2005) 202-203). Met andere 
woorden, transhumanisten geloven in de vrijheid die mensen moeten hebben. De 
technologieën moeten voorhanden zijn en laat individuen dan maar voor zichzelf beslissen 
of ze ook daadwerkelijk gebruik willen maken van deze technologieën. In de loop van de tijd 
is er echter ook een tegenbeweging ontstaan. Deze tegenbeweging wordt ook wel het 
bioconservatisme genoemd. Deze groep, vertegenwoordigd door onder andere Leon Kass 
en Francis Fukuyama, beweert dat het transhumanisme te gevaarlijk is voor een toekomstige 
samenleving en vindt dan ook dat de technologieën onder controle moeten worden 
gehouden door de overheid (Bostrom (2005) 202-203). 

Het transhumanistisch discours is vrij uitgebreid. Ik zal nu aan de hand van twee 
gerespecteerde aanhangers van beide zienswijze een beeld proberen te schetsen van de 
filosofie van het transhumanisme en die van het bioconservatisme. Met betrekking tot de 
voorstanders van het transhumanisme zal ik Nick Bostrom, wetenschapper aan de faculteit 
filosofie van de universiteit van Oxford, bespreken. Bostrom is daarnaast medeoprichter, 
met David Pearce, van The World Transhumanist Association. Deze laatste groepering is 
opgericht om een meer respectvol academisch kader te creëren. Met betrekking tot de 
tegenstanders van het transhumanisme zal ik Francis Fukuyama bespreken. Fukuyama is een 
Amerikaanse filosoof die met zijn werk A Posthuman Future: Consequences of the Biotechnological 
Revolution een belangrijke functie vervult in het debat over transhumanisme.  

In zijn artikel “Why I Want to be a Posthuman When I Grow Up” (2005) spreekt 
Bostrom van vijf niveaus van kritiek die er zijn op het transhumanisme. Niveau 0 is het 
argument dat het niet mogelijk is. Met andere woorden, de technologie zal nooit zo ver 
geraken dat een mens tot een transhumanist zal uitgroeien. De volgende kritiek die gegeven 
wordt is dat het te duur is. Men is bang dat er medische neveneffecten aanzitten en dat 
onderzoeksgeld niet in belangrijke andere onderzoeksgebieden gestoken wordt. De kritiek 
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op niveau 2 berust zich op de gedachte dat deze ontwikkelingen voor gevaren in onze 
samenleving zullen zorgen. Hierbij moet men vooral denken aan sociale ongelijkheid en 
discriminatie. Niveau 3 houdt in dat het leven als transhumanist slechter zal zijn dan het 
leven als mens en het laatste niveau, niveau 4, is de kritiek dat we er niet van kunnen 
profiteren (Bostrom (2005) 3) . 

Wanneer we naar deze niveaus van kritiek kijken zien we dat de eerste twee al niet 
interessant zijn voor de bespreking van de X-Men Trilogie. Het feit of het wel mogelijk is 
en/of het een verspilling van geld is, is niet iets dat naar voren komt in de films. Daarnaast 
kun je je afvragen of deze kritiek een filosofisch karakter heeft. In mijn ogen is dit niet het 
geval en betreft het hier kritiek dat zich richt op de haalbaarheid van de biotechnologie. Dan 
blijven de andere drie niveau’s over. De kritiek van niveau drie en vier is vrijwel gelijk en 
zegt dat het leven als posthumanist slechter zal zijn dan het huidige leven dat de mens leidt. 
Ook dit is niet van toepassing op hetgeen ik wil bespreken. Dan blijft er nog één niveau 
over, namelijk de gevaren die het heeft voor onze samenleving. Hieraan wil ik graag nog een 
kritiekpunt toevoegen dat Fukuyama bespreekt in zijn werk A Posthuman Future: Consequences 
of the Biotechnological Revolution. Dit kritiekpunt houdt in dat we door biotechnologie ons 
menszijn verliezen. Er zijn dus twee gevaren die het transhumanisme kan veroorzaken, die 
ook besproken worden in de X-Men Trilogie. Ten eerste is men bang dat hetgeen ons mensen 
maakt vernietigd wordt. Het transhumanisme zou dan een gevaar zijn voor het menszijn. 
Het andere gevaar is dat het transhumanisme een gevaar kan zijn voor de samenleving. De 
transformatie van mensen naar transhumanisten zal, volgens de tegenstanders, zowel op het 
individuele niveau als op het niveau van samenleven negatieve gevolgen hebben. Ik bespreek 
nu eerst het niveau van het individu. 
 

Identiteit in het bioconservatisme en het transhumanisme  

Zowel het bioconservatisme als het transhumanisme spreekt over de identiteit van de mens. 
Zij hebben beide een fundamenteel andere visie op de identiteit van de mens en het is dit 
verschil in visie dat een verklaring is voor hun zienswijze met betrekking tot de 
biotechnologie. Eerst bespreek ik nu de wijze waarop het bioconservatisme denkt over de 
identiteit van de mens om daarna te vervolgen met de gedachtegang van het 
transhumanisme. Ik eindig met een paragraaf, waarin het verschil tussen beide zienswijze aan 
bod komt.  
 

X Fukuyama’s theorie over de identiteit van de mens 

In zijn artikel “In Defence of Posthuman Dignity” verwijst Bostrom naar Leon Kass, een 
wetenschapper die zich vooral bezig houdt met de ethiek van de biotechnologie, om deze 
eerste vorm van kritiek te bespreken.  
 

Most of the given bestowals of nature have their given species-specified natures: they 
are each and all of a given sort. Cockroaches and humans are equally bestowed but 
differently natured. To turn a man into a cockroach—as we don’t need Kafka to show 
us—would be dehumanizing. To try to turn a man into more than a man might be so as 
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well. We need more than generalized appreciation for nature’s gifts. We need a 
particular regard and respect for the special gift that is our own given nature.30 

 
Kass gebruikt voor zijn argumentatie tegen transhumanisme het argument dat een 
transhumanist niet menselijk meer is. We moeten meer respect hebben voor de giften die we 
van de natuur gekregen hebben. Wanneer we aan de hand van technologieën steeds verder 
transformeren, zullen we op een gegeven moment vergeten zijn hoe we daarvoor waren en 
zullen we onze menselijkheid verliezen (Bostrom (2005), 204).  

In zijn boek Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution spreekt 
Francis Fukuyama over drie elementen die betrekking hebben op ons menszijn. Ten eerste 
human rights, ten tweede human nature en als laatste human dignity. Als eerste zal nu human rights 
besproken worden. 
 

X Human rights 

Wanneer een dier sterft kijkt men niet vreemd op wanneer deze in de destructor wordt 
geworpen. Iemand zal echter raar aangekeken worden wanneer hij hetzelfde voorstelt bij het 
lichaam van een mens. Een dood individu zal, tijdens een ritueel, begraven of gecremeerd 
worden. Er wordt door ons dus ook aan een dood menselijk lichaam waarde gehecht. 
Fukuyama zegt dat mensen zichzelf superieur beschouwt ten opzichte van andere levende 
wezens en daarom zijn er rechten gecreëerd die deze gedachte waarborgen (Fukuyama 
(2002), 109-110). Maar waar komen deze rechten vandaan? 

Fukuyama claimt dat er drie verschillende soorten rechten zijn. Deze ontstaan vanuit 
drie verschillende bronnen, namelijk God, Nature en Man. De rechten die als bron God 
hebben, zijn vele eeuwen lang de rechten geweest aan de hand waarvan wij geleefd hebben. 
Maar door de komst van het moderne liberalisme werd afstand gedaan van rechten met een 
religieus karakter. Dit betekent overigens niet dat men niet meer vasthoudt aan religieuze 
gedachten, maar deze vormen niet meer de basis voor ons rechtssysteem (Fukuyama (2002), 
111). Men mag in onze samenleving niet het leven van een ander mens beëindigen. Dit vindt 
zijn grondslag in religie. Zo stond dit beschreven in de tien geboden. Dus wat Fukuyama 
hier volgens mij wil duidelijk maken is dat er wel degelijk nog rechten zijn met een religieus 
karakter, maar dat men het niet meer voor mogelijk hield om een rechtssysteem puur op 
basis van religieuze rechten te laten bestaan. 

De tweede soort rechten die Fukuyama bespreekt zijn de rechten die als bron Nature 
hebben. Deze rechten vonden hun oorsprong in de werken van onder andere John Locke, 
Thomas Hobbes en Thomas Jefferson. Zij gaan ervan uit dat aan de hand van empirische 
observatie achterhaald kan worden wat de natuur van de mens is en aan de hand van deze 
bevindingen moeten rechten ontleed worden. Zo gaat bijvoorbeeld het uitoefenen van 
slavernij tegen onze natuur in en is daarom niet juist. Het is dan ook in de tijd van Hobbes 
dat de afkeer tegen slavernij ontstaat. Vanaf de achttiende eeuw tot nu is er echter al kritiek 
op de gedachte dat rechten op basis van de natuur van de mens gebaseerd kunnen worden. 

                                                 
30 Kass, Leon. Ageless Bodies, Happy Souls: Biotechnology and the Pursuit of Perfection (2003), 1. 
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Deze traditie bestaat als sinds David Hume en wordt voortgezet door twintigste eeuw 
filosofen G.E. Moore, R.M. Hare, etc. Het is G.E. Moore die deze aanval een naam geeft, 
namelijk naturalistic fallacy (denkfout op natuurniveau). Fukuyama claimt echter dat deze 
groepering een essentiële denkfout maakt. Fukuyama beweert dat het van groot belang is dat 
de filosofie terugkeert naar de pre-Kantian traditie waarin rechten en de moraal gegrond liggen 
in de natuur van de mens. Fukuyama gaat nu eerst verder met het bespreken van de derde 
bron waarop rechten gegrond zijn. Aan de hand van de kritiek die hij heeft op deze 
denkwijze, bespreekt hij de kritiek die hij heeft op de naturalistic fallacy (Fukuyama (2002), 
111-112). 

Deze derde soort rechten, die ook wel positivistisch worden genoemd, vinden hun 
bron in de mens zelf. Hiermee wordt bedoeld dat deze rechten gevormd worden aan de 
hand van dat wat de samenleving als goed beschouwt door middel van hun wetten en 
verklaringen. Dit houdt in dat een samenleving zelf bepaalt wat de rechten zijn van de 
mensen. Het probleem dat volgens Fukuyama uit deze wijze van het vormen van rechten 
ontstaat, is het feit dat op die wijze er geen universele mensenrechten zijn. Als voorbeeld 
gebruikt Fukuyama het verschil dat er is tussen de rechten van de mens in de Verenigde 
Staten en China. Deze overheden zijn namelijk anders gestructureerd. In de Verenigde 
Staten wordt uitgegaan van het individu, terwijl in China het collectief voor het individu gaat. 
Een positivistische voorstander zou dan kunnen claimen dat dit komt doordat in China geen 
democratie is, maar Fukuyama weerlegt dit. Wat vindt een positivistische filosoof er namelijk 
van als in een land democratie heerst, maar dan nog steeds praktijken als slavernij en 
vrouwenbesnijdenis als normaal beschouwd worden. Praktijken die in onze westerse 
maatschappij als mensonterend gezien worden (Al is hier ook alweer een discussie over 
gaande, omdat men zich afvraagt wat het verschil is tussen vrouwenbesnijdenis en 
schaamlipcorrecties, maar dit terzijde). Fukuyama zegt dat hierop geen positief antwoord te 
geven is, aangezien de standaard om te bepalen wat het verschil is tussen goed en kwaad 
door de cultuur zelf bepaald wordt. Fukuyama vraagt zich af of we de rechten die op de 
natuur van de mens gebaseerd zijn niet te snel aan de kant hebben geschoven, wanneer we 
naar de problemen kijken die het positivistische denken met zich meebrengen. Het is 
volgens Fukuyama echter wel een hele klus om dit proces om te draaien, omdat de gedachte 
van de naturalistic fallacy zo diep verweven is in het huidige Westerse denken. Er zijn volgens 
Fukuyama twee kritieken die het positivistische denken heeft op de rechten die gebaseerd 
zijn op de natuur van de mens (Fukuyama (2002), 113-114). 

Ten eerste de kritiek dat een statement over morele verantwoordelijkheden niet afgeleid 
kan worden aan de hand van empirische observaties over de aard van de wereld (een ought 
kan niet afgeleid worden van een is31). Deze gedachte (in het leven gebracht door de vader 

                                                 
31 Hume, David. A Treatise of Human Nature (1739), Book III, part I, section I, 521. 
“In every system of morality with which I have hitherto met, I have always remark’d, that the author proceeds 
for some time in the ordinary way of reasoning, and establishes the being of a God, or makes observations 
concerning human affairs ;when of a sudden I am surpriz’d to find, that instead of the usual copulations of 
propositions, is, and is not, I meet with no proposition that is not connected with an ought, or an ought not. This 
change is imperceptible; but is, however, of the last consequences. For as this ought or ought not, expresses some 
new relation or affirmation, ‘tis necessary that it should be observ’d and explain’d; and at the same time that a 
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van het Britse empirisme, David Hume), het feit dat mensen aan de hand van hun aard zich 
op een bepaalde wijze gedragen, houdt niet in dat mensen zich ook zo moeten gedragen. 
Hieruit komt de tweede kritiek naar voren. Stel namelijk dat het zou lukken om een ought af 
te leiden van een is, dan is dit niet verstandig omdat de natuur van de mens vaak lelijk en 
immoreel is. Hiermee wordt gedoeld op bijvoorbeeld het veelvoud aan geweld dat in onze 
natuur zit (Fukuyama (2002), 114-115). 

Fukuyama claimt dat wanneer we weer terug willen gaan naar de rechten die gebaseerd 
zijn op de natuur van de mensen, we eerst moeten afrekenen met deze beide kritiekpunten. 
Met betrekking tot de eerste verwijst hij naar filosoof Alasdair MacIntyre. Deze beweert dat 
David Hume in zijn werk Treatise of Human Nature (1739) helemaal niet beweerde dat het 
onmogelijk is om een ought van een is te herleiden, maar dat dit onmogelijk is aan de hand 
van een logische a priori manier. De is en de ought zouden gekoppeld moeten worden, zoals 
alle grote Westerse filosofen geclaimd hebben (Plato, Aristoteles en ook Hume), aan de hand 
van concepten als willen, nodig hebben, verlangen, plezier, geluk, gezond, etc. MacIntyre 
geeft het volgende voorbeeld van zo’n is naar ought: 
 

If I stick a knife in Smith, they will send me to jail; but I do not want to go to jail,; so I 
ought not (had better not) stick a knife in him.32 

 
Aan de hand van dit voorbeeld zien we dat iemand doelstellingen in zijn/haar leven gebruikt 
om van is naar ought gaat. Ik wil niet naar de gevangenis en het is zo dat als ik iemand dood 
dat ik naar de gevangenis ga. Dus ik zal niemand moeten doden wil ik mijn doelstellingen 
bereiken.  

Dit brengt Fukuyama bij het tweede kritiekpunt. Dit kritiekpunt houdt in dat wanneer 
het mogelijk is om rechten te herleiden uit de natuur van de mens, we nog steeds moeten 
concluderen dat deze natuur van de mensen gewelddadig, agressief, wreed en onverschillig 
is. Als voorbeeld om dit argument te weerleggen gebruikt Fukuyama de menselijke neiging 
tot geweld en agressie. Hij erkent dat er geen samenleving bestaat op deze aarde die geen 
ervaring heeft met moord en andere vormen van geweld. Hierbij moet volgens Fukuyama 
wel de kanttekening geplaatst worden dat binnen elke cultuur willekeurig geweld ten 
opzichte van andere leden van de groep als verboden wordt gezien. Fukuyama wil dan ook 
onderscheid maken tussen geweld binnen een groep en geweld tussen groepen. Geweld 
wordt wettig toegestaan, wanneer het zich op hogere sociale niveaus afspeelt. Strijders 
worden zelfs geëerd met respect en eer. Fukuyama wil hiermee niet meteen zeggen dat het 
tweede kritiekpunt weerlegt is. Er zijn namelijk nog meer drijfveren in de natuur van de 
mens, dan alleen geweld, die negatieve gevolgen kunnen hebben. Dit zijn bijvoorbeeld de 
uitbreiding van bezit en goederen. Deze drijfveren dwingen twee groepen die tegenover 
elkaar staan om een beslissing te nemen. Of ze kiezen voor een gewelddadige confrontatie 
voor een zero-sum gevecht voor dominantie, of ze kiezen voor een positive-sum. Dit laatste 
houdt in dat er aan de hand van ruilen en uitwisseling vrede is tussen de beide partijen. 
                                                                                                                                                 
reason should be given, for what seems altogether inconceivable, how this new relation can be a deduction 
from others, which are entirely different from it.”  
32 Fukuyama, Francis. Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution (2002), 115-116. 
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Volgens Fukuyama heeft de logica van de laatste keuze ervoor gezorgd dat er een steeds 
grotere gemeenschap van groepen is ontstaan die samenleven op basis van vertrouwen. Er 
bestaat nog steeds een significant aantal vormen van geweld aan de grenzen van deze steeds 
groter wordende gemeenschap, maar Fukuyama merkt op dat deze vormen van geweld 
steeds meer onder controle gehouden worden. Fukuyama claimt dat globalisatie een logisch 
gevolg is van het feit dat samenwerken meer oplevert dan elkaar uitroeien. Fukuyama 
ontkent dus niet dat geweld in de genen van de mens zit, maar tekent hierbij aan dat het 
controleren van geweld ook in de genen van de mens zit. Het lijkt er volgens Fukuyama 
steeds meer op dat deze laatste het wint van de eerste. Fukuyama concludeert dat de 
kritiekpunten die gegeven worden, met betrekking tot het baseren van rechten op de natuur 
van de mens, te weerleggen zijn en dat de terugkeer naar deze rechten waarschijnlijk nodig 
is. Het is echter wel zo dat ondanks dat het herleiden van deze rechten uit de natuur van de 
mens mogelijk is, het wel een moeilijke taak is om dit ook te verwezenlijken. Fukuyama ziet 
deze taak vervuld worden aan de hand van discussies over de menselijke doelstellingen, dus 
via filosofie. We hebben nu de hele tijd gesproken over rechten die herleid worden uit de 
natuur van de mens, maar wat houdt deze natuur van de mens precies in? Dit brengt ons bij 
het tweede element dat invloed heeft op ons menszijn, namelijk de natuur van de mens. 
(Fukuyama (2002), 125-128) 
 

X Human nature 

De natuur van de mens is volgens Fukuyama het tweede element van ons menszijn. Dit 
element is de laatste eeuwen nogal als controversieel bestempeld. De discussie die het meest 
naar voren komt is de discussie waar de grens is tussen nature en nurture. Op het einde van de 
twintigste eeuw leek deze discussie vrijwel te verdwijnen, omdat de balans sterk verschoof 
naar de nurture kant. De natuur van de mens werd in die tijd vrijwel als een betekenisloos 
concept beschouwd. Ondanks dat recent onderzoek heeft aangetoond dat deze laatste 
gedachte niet erg houdbaar is, blijft deze positie tegenover human nature bestaan. Fukuyama 
wil eerst uitleggen wat hij precies bedoeld met human nature, voordat hij de tendens bespreekt 
die zich tegen human nature keert. (Fukuyama (2002), 129-130) 
 De definitie die Fukuyama van human nature geeft is de volgende: 
 

(…) human nature is the sum of the behavior and characteristics that are typical of the 
human species, arising from genetic rather than environmental factors.33 

 
Hierbij wil Fukuyama wel even dieper ingaan op het woord typical. Hiermee doelt hij op een 
statistisch gemiddelde, namelijk de median van het gedrag en de kenmerken van de mens. Als 
voorbeeld gebruik hij hiervoor de lengte van de mens. Ondanks dat er veel verschillen 
bestaan in  de lengtes van mensen is er natuurlijk wel een gemiddelde. Fukuyama spreekt 
dan ook niet over een lengte die normaal is voor de mens, maar over een gemiddelde in de 
lengte van de mens. De discussie tussen nature en nurture is echter een stuk ingewikkelder 

                                                 
33 Fukuyama, Francis. Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution (2002), 130. 
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volgens Fukuyama. Zo is bewezen dat met betrekking tot de lengte van de mens ook 
omgevingsfactoren, zoals onder andere dieet en gezondheid, invloed hebben gehad op de 
gemiddelde lengte van mensen in bepaalde gebieden. Zo zijn de mensen in Azië gemiddeld 
kleiner dan de mensen in Europa. De medians voor een populatie of historische periode 
worden grotendeels bepaalde door de omgeving, maar de mate van verschil en de algemene 
man-vrouw verschillen worden bepaald door erfelijkheid, dus nature (Fukuyama (2002), 130-
133). 
 Fukuyama vervolgt zijn verhaal met het bespreken van de drie categorieën van 
argumenten die aan moeten tonen dat het traditionele concept van de natuur van de mens 
misleidend is. De eerste is de claim dat er geen echte menselijke universelen zijn die terug te 
herleiden zijn naar een gemeenschappelijke natuur en dat degenen die dit wel doen, triviaal 
zijn. Fukuyama weerlegt dit argument door te stellen dat deze claim een veel te nauwe 
definitie van universeel aanhoudt. Fukuyama claimt dan ook dat er gesproken moet worden 
over een universeel menselijk kenmerk, wanneer deze voldoet aan de eigenschappen van een 
normaalverdeling met een relatief kleine standaarddeviatie. Kenmerken zoals lengte, kracht, 
intelligentie, agressiviteit en zelfvertrouwen geven zo’n normaalverdeling aan (Fukuyama 
(2002), 133-135). 

De tweede vorm van kritiek is de kritiek dat het genotype van een organisme (DNA) 
niet in zijn geheel het fenotype van een organisme (het daadwerkelijke schepsel dat 
uiteindelijk ontstaat uit het DNA) bepaald. Onze fysieke eigenschappen en uiterlijkheden en 
al helemaal onze mentale condities en gedrag worden bepaald door onze omgeving in plaats 
van door erfelijkheid. Deze kritiek wordt onder andere gegeven door geneticus Richard 
Lewontin. Hij werkt dit verder uit aan de hand van enkele voorbeelden. Het eerste 
voorbeeld dat hij geeft is die van muizen die op genetisch identieke wijze geboren zijn, maar 
anders reageren op gif afkomstig uit de omgeving. Daarnaast geeft hij het voorbeeld van een 
identieke tweeling, die nooit identieke vingerafdrukken hebben. Ook het voorbeeld van een 
plant die in de bergen leeft is van Lewontin. Het opvallende aan deze plant is dat de 
uiterlijkheden van deze plant afhankelijk zijn van de hoogte waarop deze groeit. Fukuyama 
claimt dat deze voorbeelden niet adequaat zijn. Zo is het algemeen bekend dat twee baby’s 
met dezelfde genetische schenking fysiek en mentaal anders worden afhankelijk van het 
gedrag van de moeder (wanneer deze baby’s nog in de baarmoeder zitten). De interactie van 
een individu met zijn/haar omgeving begint al ver voor de geboorte. De kenmerken die 
door Lewontin als natuur van de mens worden betiteld zijn daadwerkelijk een product van 
een complexe interactie tussen de natuur van een individu en de omgeving. Daarnaast 
weerlegt Fukuyama het voorbeeld van de plant uit de bergen door te stellen dat de 
kenmerken van deze plant geen overeenkomsten vertonen met de kenmerken van de mens. 
Een mens zal ook geen vacht krijgen wanneer deze in een koud klimaat leeft of kieuwen 
wanneer deze dicht bij de zee leeft. Fukuyama geeft aan dat Lewontin’s kritiek geldig is, 
maar tot op zekere hoogte. Het klopt namelijk dat de omgeving, bijvoorbeeld onze lengte, 
kan aanpassen. Dit is echter wel maar tot bepaalde limieten mogelijk. Zo kunnen 
bijvoorbeeld vrouwen gemiddeld niet langer worden dan mannen. Deze parameters worden 
nog steeds gesteld door de natuur van de mens. (Fukuyama (2002), 135-137). 

 54



Het derde argument dat Fukuyama bespreekt is het argument dat mensen culturele 
wezens zijn, die hun eigen gedrag kunnen aanpassen door dingen te leren. Daarnaast kunnen 
ze de generatie na hen dingen leren op een non-genetische wijze. Anti-human nature 
wetenschapper Paul Ehrlich beargumenteert deze gedachte door te stellen dat inwoners van 
een al lang bestaande democratie een andere menselijke natuur hebben dan inwoners die 
gewend zijn om te leven onder een dictatuur. Fukuyama stelt dat deze gedachte zeer 
achterhaald is en dat onderzoek uit de laatste decennia dit aantoont. Het is namelijk 
algemeen erkend dat culturele en sociale invloeden ook invloed hebben op de kenmerken 
van de mens. Bij het erfelijkheidscijfer van bijvoorbeeld het IQ van de mens is hier ook 
rekening mee gehouden, maar dan nog is 40 tot 50 procent afhankelijk van de natuur van de 
mens. Dus ondanks dat er rekening gehouden wordt met culturele en sociale invloeden, is er 
nog steeds een significante component die bepaald wordt door erfelijkheid. Fukuyama claimt 
dus dat dit kritiekpunt wel een toevoeging is voor de kenmerken van de mens, maar dat dit 
geen argument is tegen het bestaan van een natuur van de mens (Fukuyama (2002), 137-
139). 

De connectie tussen de natuur van de mens en rechten, wordt volgens Fukuyama goed 
duidelijk wanneer we kijken naar de rechten van dieren. Er zijn vele bewegingen die zich 
bezighouden met de rechten van dieren. De vraag is echter waarom zouden dieren rechten 
moeten hebben? Het antwoord op deze vraag, is volgens Fukuyama vaak, dat dieren ook 
pijn voelen en dus lijden. De bewegingen die zich inzetten voor de rechten van dieren zien 
dit ook als het voornaamste doel. Ze willen het lijden van dieren terugdringen. Het was 
Charles Darwin die al stelde dat de scheidslijn tussen dier en mens niet zo groot was en 
dierethologen hebben in de laatste generaties eraan gewerkt de scheidslijn tussen de mens en 
de dieren te laten verdwijnen. Vele kenmerken die lang als uniek voor de mens werden 
gezien, worden nu ook als karakteristiek voor veel niet-menselijke wezens gezien. Als 
voorbeeld geeft Fukuyama het onderzoek van Frans de Waal. De Waal deed onderzoek naar 
chimpansees en merkte op dat wanneer chimpansees vechten om wie het alfamannetje is 
binnen de kolonie ze allianties vormen, elkaar bedriegen, pleiten, smeken en aftroggelen. 
Gedrag dat veel lijkt op het gedrag dat Machiavelli ooit toewees aan de mensen. Daarnaast 
herkende De Waal een gevoel voor humor bij de chimpansees. De chimpansee Georgia 
zorgde altijd dat ze water in haar mond had, wanneer er bezoekers waren. Ze wachtte dan 
net zolang tot ze dicht genoeg waren genaderd en spetterde de bezoekers dan nat. Dit werd 
gevolgd door lachen, gieren, brullen en springen, wat aangeeft dat Georgia er absoluut 
plezier aan beleefde. Van Waal merkte een keer op dat Georgia hetzelfde wilde doen bij 
hem. Hij keek haar aan en zei: ‘Ik heb je gezien!’. Georgia draaide zich om en spuwde een 
gedeelte van het water uit en slikte de rest door. Met andere woorden, Georgia kon niet 
alleen grapjes maken, maar schaamde zich ook wanneer ze betrapt werd. Naast dat deze 
voorbeelden vaak gebruikt worden als reden voor rechten voor dieren, worden ze ook 
gebruikt om aan te geven dat mensen helemaal niet zo’n unieke en speciale status hebben.  
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Human beings are always making sentimental reference to their “shared humanity”, but 
in many cases what they are referring to is their shared animality.34 

 
Fukuyama komt tot de conclusie dat de natuur van de mens veel overeenkomsten vertoont 
met de natuur van andere levende wezens. Het is voor Fukuyama dan ook essentieel om de 
zoektocht te vervolgen naar die kenmerken van de natuur van de mens die specifiek zijn 
voor de mens, want alleen aan de hand van deze kenmerken kunnen we bepalen wat het 
belangrijkste is dat beschermd moet worden tegen toekomstige biotechnologieën (Fukuyama 
(2002), 143-147). 
 

X Human dignity 

Human dignity is het derde en laatste element dat Fukuyama bespreekt met betrekking tot ons 
menszijn. Met human dignity doelt Fukuyama op datgene wat uniek is aan het menselijk ras, 
waardoor deze een hogere morele status heeft dan de rest van de natuurwereld. Veel 
wetenschappers stellen dat de reden en de morele keuze als unieke menselijke kenmerken 
kunnen worden gezien. Fukuyama stelt dat het volledige arsenaal aan emoties dat de mens 
bevat in ieder geval net zo, maar misschien zelfs nog belangrijker is met betrekking tot de 
waardigheid van de mens. Fukuyama beweert dat de waardigheid van de mens een complex 
geheel is dat bestaat uit meerdere gedeeltes (onder andere morele keuze, rede, de taal, 
socialiteit, het gevoel, de emoties, bewustzijn) Fukuyama noemt het samenkomen van al 
deze kwaliteiten in de mens Factor X. Deze Factor X is volgens Fukuyama dat wat ons doet 
verschillen van andere levende wezens op deze aardbol en dit is dan ook hetgeen dat 
beschermd moet worden tegen de biotechnologie. Hij werkt dit verder uit aan de hand van 
een voorbeeld.  

Zo stelt Fukuyama dat al onze emoties ook gevaar lopen door de ontwikkeling van de 
biotechnologie. Volgens Fukuyama denkt de mens zich constant bewust te zijn van wat 
goede en wat slechte emoties zijn. Het utilitarisme (het doel om zo min mogelijk te lijden) 
gedachtegoed stelt dat men, wanneer dit mogelijk is, de biotechnologie moet gebruiken om 
de slechte emoties zo veel mogelijk aan banden te leggen. Hierdoor zullen mensen minder 
agressief, minder depressief, meer sociaal, meer volgzaam, et cetera zijn. Dit klinkt misschien 
positief, maar Fukuyama stelt dat we hierdoor een groot aantal emoties zullen verliezen. 
Emoties die misschien als slecht gezien worden, maar ook met andere emoties verbonden 
zijn. Zo geeft Fukuyama aan dat de kwaliteiten die we het meest waarderen in de mens 
gerelateerd zijn aan de manier waarop we reageren op pijn, lijden en de dood. Wanneer we 
deze kwade emoties niet meer kennen, kunnen we volgens Fukuyama ook afscheid nemen 
van sympathie, compassie, moed, heldhaftigheid, solidariteit en karakter. Met dit laatste 
bedoelt Fukuyama dat een persoon die niet geconfronteerd is met lijden of de dood geen 
diepte kent. Velen stellen dat dit toekomstmuziek is, maar Fukuyama beweert dat we al een 
lichte vorm zien in het gebruik van sommige ‘medicijn’en, zoals Ritalin en Prozac 
(Fukuyama (2002), 171-174). 

                                                 
34 Fukuyama, Francis. Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution (2002), 145. 
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 Fukuyama stelt nog een laatste vraag met betrekking tot de kenmerken van de mens, 
namelijk wanneer worden we een mens? Fukuyama heeft al beargumenteerd dat we de 
waardigheid van de mens in waarde moeten houden, willen we ons menszijn niet verliezen. 
Hij vraagt zich nu echter af hoe dat dan zit met de ongeborenen, de zuigelingen, de 
terminaal zieken en de gehandicapten. Fukuyama stelt dat deze discussie op dit moment al 
een beetje gaande is met betrekking tot stamcelonderzoek, maar hij breidt dit verder uit door 
ook al geborenen te bespreken. Want deze kwaliteiten die we eerder besproken hebben heeft 
iedereen en dat maakt ons universeel gelijk, maar we moeten daarbij wel stellen dat de één 
een bepaalde kwaliteit meer kan bezitten dan een ander. Men zou aan de hand van de mate 
van het hebben van de karakteristieken van de mens een hiërarchie kunnen maken. Dit is 
zelfs al eens gebeurd in de geschiedenis van de mens. Dit noemt men natural aristocracy. Het is 
dit hiërarchische systeem, dat in het verleden alleen maar negatieve gevolgen gehad heeft, 
waardoor mensen nogal achterdochtig zijn ten opzichte van natural rights. Fukuyama stelt dat 
we dit in feite ook in kleinere vormen terug zien in onze samenleving. Zo is het zo dat 
kinderen niet dezelfde rechten hebben als volwassenen. Daarnaast raken Alzheimer 
patiënten hun rechten kwijt om in een auto te rijden of financiële beslissingen te nemen. 
Hieruit beweert Fukuyama te halen dat het dus niet meer dan redelijk is om kinderen anders 
te benaderen dan bevruchte cellen. Is het namelijk niet zo dat we overleden kinderen 
begraven, maar bij een miskraam dit niet gebeurd?  

Fukuyama is het hier niet mee eens en stelt dat dit niet betekent dat we geen waarden 
aan ongeborenen moeten hechten. Het is zo dat er een verschil is tussen ongeborenen en 
geborenen, maar er is ook een verschil tussen normale cellen en cellen die de mogelijkheid 
hebben tot het worden van een volledig mens. We moeten ons daarom blijven afvragen of 
we wel willen dat onderzoekers met deze cellen aan de slag gaan. Fukuyama beëindigt 
hiermee zijn bespreking van human dignity en van het menszijn. Hij concludeert dat wanneer 
we stellen dat de mens een bepaalde waardigheid heeft ten opzichte van andere levende 
wezens, we ervoor moeten waken dat de eenheid en de continuïteit van de menselijke natuur 
(aard), en daarbij de menselijke rechten die daarop gebaseerd zijn, bewaard blijven 
(Fukuyama (2002), 174-177). 
 

X Bostrom’s theorie over de identiteit van de mens 

Fukuyama spreekt dus over de waardigheid van de mensen die beschermd moet worden. In 
zijn artikel “In Defense of Posthuman Dignity” claimt Nick Bostrom dat Fukuyama en 
consorten te veel vasthouden aan het begrip human dignity en hiermee uitsluiten dat er ook 
zoiets kan bestaan als posthuman dignity. Bostrom zegt dat de essentie van de mens niet alleen 
in ons DNA ligt, maar ook in onze technologische en sociale context. Hij beschrijft dat we 
als mensen al ons hele bestaan bezig zijn om ons te verbeteren en te ontwikkelen. Hij 
beweert dat we deze ontwikkelingen niet los moeten zien van de technologische 
ontwikkelingen, maar moeten zien als een logisch gevolg. We moeten stellen dat de 
ontwikkelingen die we in de loop der tijd van holbewoner tot nu hebben doorgemaakt er 
niet voor gezorgd hebben dat onze morele status is afgenomen of dat we mindere mensen 
zijn geworden. Daarnaast wijst Bostrom erop dat tijdens deze tijd van ontwikkeling er meer 
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gelijkheid binnen de mensheid is ontstaan (Bostrom (2005), 10-11). Hij gaat hiermee in op 
de kritiek die Fukuyama heeft op het posthumanisme met betrekking tot het ontstaan van 
een nieuwe hiërarchie. Volgens Bostrom heeft de ontwikkeling van de mens geleid tot 
gelijkheid tussen bijvoorbeeld mensen van verschillende sekse, verschillende rassen, of met 
verschillende seksuele voorkeuren. Bostrom stelt dan ook dat hierdoor de gelijkheid tussen 
individuen alleen maar beter is geworden en dat de komst van de posthumanist hier geen 
verandering in zal brengen.  

Fukuyama stelt dat Bostrom met deze redenering voorbij gaat aan het feit dat onze 
gelijkheid onder andere gestoeld is op de ‘genetische loterij’. Bij de geboorte moet iedereen 
ongeacht sociale klasse of etniciteit meedoen aan deze loterij. Hiermee doelt Fukuyama op 
het feit dat bij de geboorte iedereen bedeeld wordt met zowel fysieke als mentale 
kenmerken. De één zal op het ene gebied meer bedeeld zijn en de andere op het andere 
gebied. Wanneer we deze loterij zouden inruilen voor een systeem waarbij gekozen kan 
worden op het gebied van fysieke en mentale kenmerken wordt een nieuwe mogelijkheid 
gecreëerd voor mensen om met elkaar te concurreren. Dit zou volgens Fukuyama ertoe 
leiden dat er een groter gat ontstaat tussen de top en de bodem van de sociale hiërarchie. Nu 
is het nog zo dat slimme succesvolle mensen geloven in het feit dat ze hun succes te danken 
hebben aan geluk bij de geboorte. Hierdoor beseffen ze dat ze ook minder bedeeld hadden 
kunnen zijn bij de geboorte en hierdoor kunnen ze sympathie opbrengen voor diegenen die 
minder bedeeld zijn. Wanneer dit echter vervangen wordt door een systeem waarin de 
ouders de fysieke en mentale kenmerken van een kind kunnen kiezen, ontstaat er een situatie 
waarin succesvolle mensen het gevoel hebben dat ze hun kenmerken verdient hebben. Ze 
zijn namelijk een logisch gevolg van de goede keuzes en planning van hun ouders. Hierdoor 
zullen ze zich volgens Fukuyama anders opstellen ten opzichte van de minderbedeelden en 
zich in toekomst waarschijnlijk als een ander en beter wezen zien.  

Deze toekomstvisie zien we sterk terug in de film Gattaca (1997) van Andrew Niccol. In 
deze film wordt een samenleving geschetst waarin niet meer gediscrimineerd wordt op basis 
van sekse of etnische achtergrond, maar op basis van de genen. Bij de geboorte wordt een 
baby onderzocht en kan men aan de genen aflezen wat de capaciteiten van de baby zijn. 
Hierdoor wordt er onderscheid gemaakt tussen valide en invalide mensen, waarbij de eerste 
verzekerd zijn van succes en de tweede groep mensen gedoemd is tot een minder succesvol 
leven. Ondanks dat in deze film niet wordt gesproken over de mogelijkheid tot het 
beheersen van de genen, geeft deze film wel een beeld weer van een samenleving die 
gefocust is op genen en de problemen die hierdoor kunnen ontstaan (Fukuyama (2002), 156-
157). 

In zijn artikel “Dignity and Enhancement” (2006) gaat Bostrom nog iets verder in op 
human dignity. Hij beschrijft in dit artikel eerst een korte geschiedenis van het begrip human 
dignity en stelt dat er op dit moment twee wijzen zijn waarop men over human dignity kan 
spreken.  
 

Human Dignity (Menschenwűrde): The ground upon which – according to some 
philosophers – rests the full moral status of human beings. It is often assumed that at 
least all normal human persons have the same level of human dignity. There is some 
disagreement about what precisely human dignity consists in, and this is reflected in 
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disagreements about which individuals have human dignity: Only persons (as Kant 
maintained)? Or all human individuals with a developed nervous system who are not 
brain dead? Or fetuses in the womb too? Might some non-human primates also be have 
this kind of dignity?  

 
Dignity as a Quality: A kind of excellence; being worthy, noble, honorable. Persons vary 
in the degree to which they have this property. A form of Dignity as a Quality can also 
be ascribed to non-persons. In humans, Dignity as a Quality may be thought of as a 
virtue or an ideal, which can be cultivated, fostered, respected, admired, promoted, etc. 
It need not, however, be identified with moral virtue or with excellence in general.35 

 
In de eerste zien we de gedachte over human dignity van Francis Fukuyama terug. Bostrom 
gebruikt daarentegen de tweede betekenis van het begrip human dignity om dit begrip te 
bespreken. Dit zal leiden tot een nieuw fundamenteel verschil tussen de aan- en 
tegenhangers van het transhumanisme. Voor een verdere uitleg van dit begrip verwijst hij 
naar de filosoof Aurel Kolnai. Deze ziet waardigheid als één van de morele deugden die een 
mens kan bevatten en staat dan ook niet synoniem voor de moraliteit van een mens. Het 
wordt gezien als een kwaliteit die een persoon in een bepaalde mate kan bevatten en niet een 
fundamenteel begrip zoals we dit zien bij Kant en Fukuyama. Kolnai stelt daarna dat men 
aan de hand van deze waardigheid een respons kan afleiden bij de mens. Met andere 
woorden, wanneer iemand deze waardigheid in een bepaalde mate bezit, zal deze op een 
bepaalde wijze reageren. Zo’n respons moet volgens Kolnai aan de volgende kenmerken 
voldoen: 
 

First – the qualities of composure, calmness, restraint, reserve, and emotions or 
passions subdued and securely controlled without being negated or dissolved… 
Secondly – the qualities of distinctness, delimitation, and distance; of something that 
conveys the idea of being intangible, invulnerable, inaccessible to destructive or 
corruptive or subversive interference. … Thirdly, in consonance therewith, Dignity also 
tends to connote the features of self-contained serenity, of a certain inward and toned-
down but yet translucent and perceptible power of self-assertion… With its firm stance 
and solid immovability, the dignified quietly defies the world.36 

 
Kolnai stelt dat deze kwaliteit niet alleen bij mensen gezien kan worden, maar ook in 
mindere mate bij dieren. Bostrom beschrijft op welke wijze de waardigheid van de mensheid 
verbeterd kan worden. Dit gedeelte is in de discussie van deze scriptie niet interessant, in 
tegenstelling tot de discussie die Bostrom oproept aan de hand van deze verbeteringen. 
Bostrom bespreekt of er een verschil is tussen zij die de kwaliteit waardigheid in grote mate 
bezitten vanaf hun geboorte en zij die deze kwaliteit vergroten aan de hand van 
hulpmiddelen (als voorbeeld gebruikt Bostrom een vrouw die het ‘medicijn’ Paxil gebruikt). 
Is het zo dat iemand die hulpmiddelen gebruikt om zijn/haar kwaliteiten te vergroten niet 
meer zichzelf is? Bostrom stelt dat juist het tegenovergestelde waar is. Bostrom beweert dat 
het nemen van het ‘medicijn’ Paxil een bewuste keuze is van deze persoon en dat dit 

                                                 
35 Bostrom, Nick. Dignity and Enhancement (2006), 2-3. 
36 Kolnai, Aurel. “Dignity” (1976), 56f. 
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gegrond is in haar diepste verlangens. Dit maakt dan ook volgens Bostrom meer uit van haar 
identiteit dan dat waarmee ze geboren is. Bostrom ziet de personaliteit van deze vrouw met 
het gebruik van het ‘medicijn’ Paxil meer als haar identiteit, dan haar personaliteit wanneer 
ze dit ‘medicijn’ niet gebruikt. Dit laatste ziet Bostrom meer als een aberratie. Bostrom geeft 
nog een ander voorbeeld om zijn statement kracht bij te zetten. Hij gebruik het voorbeeld 
van iemand die van zichzelf erg kalm is, dus zo geboren is. Daar tegenover zet hij iemand 
die niet kalm geboren is, maar besluit door middel van psychologische en spirituele groei 
deze kwaliteit te verkrijgen. Men stelt dan over het algemeen dat de kwaliteit kalmheid meer 
kan worden toegeschreven aan de eerste persoon in plaats van de tweede persoon. Volgens 
Bostrom is dit echter een fundamentele denkfout en is het logischer om deze kwaliteit meer 
aan de tweede persoon toe te kennen.  
 

The reasoning would be that a capacity or an attribute that has become ours because of 
our own choices, our own thinking, and our own experiences, is in some sense more 
authentically ours even than a capacity or attribute given to us prenatally.37  

 
Bostrom trekt dit idee door en stelt dat kwaliteiten en kenmerken die vergaard zijn door 
middel van technologieën als meer authentiek gezien dienen te worden dan kwaliteiten en 
kenmerken die we al bezitten bij de geboorte of die opgedaan worden zonder onze inbreng 
(dus niet door middel van een bewuste keuze) (Bostrom (2006), 1-22). 
 

X Verschil theorie Fukuyama en Bostrom ten opzichte van identiteit mens 

Zo komen we bij een fundamenteel verschil in denkwijzen met betrekking tot de identiteit 
van de mens. Kant en Fukuyama baseren de identiteit van de mens meer op kenmerken en 
kwaliteiten die het individu meekrijgt bij zijn/haar geboorte, terwijl Bostrom en consorten 
juist het tegenovergestelde stellen. Zij claimen dat we de identiteit van de mens kunnen 
achterhalen wanneer we kijken naar de wijze waarop dit individu zichzelf gevormd heeft. 
Fukuyama spreekt over een factor X die ieder mens bezit en die dus als het unieke kenmerk 
van de mens gezien kan worden. Het is dan ook van essentieel belang dat deze factor X 
bewaard blijft, willen we onze identiteit als mensen niet verliezen. Daarnaast is dit belangrijk, 
omdat in deze factor X onze gelijkheid verborgen zit. Bostrom gaat echter niet uit van een 
bepaalde factor die ons allen mensen maakt. Hij stelt dat de identiteit van de mens te vinden 
is in de wijze waarop deze zich vormt. Dit verklaart ook waarom Fukuyama tegen de 
biotechnologie is en Bostrom juist een fervent voorstander. Fukuyama stelt dat deze 
technologieën onze identiteit en dus onze gelijkwaardigheid zullen aanpassen, terwijl 
Bostrom juist de ideale mogelijkheid ziet om ons als mensen te vormen, zodat we op die 
manier onze identiteit kunnen waarborgen. 
 

Utopieën en dystopieën in het transhumanisme en het bioconservatisme  

                                                 
37 Bostrom, Nick. Dignity and Enhancement (2006), 7-8. 
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Deze twee wijzen van denken zorgen ook voor twee verschillende visies ten opzichte van de 
samenleving in de toekomst. Fukuyama stelt dat de overheid direct moet ingrijpen en de 
biotechnologie aan banden moet leggen. Fukuyama verwacht dat als dit niet gebeurt, we in 
een samenleving komen te leven die voor niemand wenselijk is. Bostrom claimt juist dat de 
overheid moet zorgen dat er alle vrijheid is met betrekking tot de biotechnologie, zodat we 
ons aan de hand van deze technologieën kunnen ontwikkelen. Wetgeving ten opzichte van 
deze technologieën zou er alleen maar voor zorgen dat we geblokkeerd worden in onze 
ontwikkeling.  
 

X Nick Bostrom’s visie op de toekomst 

Bostrom beschrijft in zijn artikel “The Future of Human Evolution” (2004) dat we van 
primitieve, onbewuste levende organismen tot geavanceerde levende organismen zijn 
gegroeid. De evolutie gaat volgens Bostrom wenselijke richtingen op. Deze gedachte baseert 
zich op de wijze waarop de evolutie tot nu toe gestalte heeft gehad. Dit vond eerst alleen aan 
de hand van de biologische evolutie plaats, maar op een gegeven moment droegen ook 
culturele en technologische ontwikkeling bij aan deze evolutie. Door deze culturele en 
technologische ontwikkelingen kon het gebeuren dat de evolutie een nog sneller tempo 
aannam. 
 

On a historical as well as on a geological timescale, the big picture shows an 
overarching trend towards increasing levels of complexity, knowledge, consciousness, 
and coordinated goal-directed organization, a trend which, not to put too fine a point 
on it, we may label “progress”38 

 
Bostrom stelt dat er mensen zijn die aan de hand van de evolutie ervan uit gaan dat deze ook 
in de toekomst wensvolle richtingen opgaat. De gedachtegang dat de evolutie ook in de 
toekomst de goede weg op zal gaan wordt ook wel de Panglossian view genoemd. Bostrom 
geeft echter twee kritiekpunten op deze gedachte (Bostrom (2004), 339). 
 Ten eerste hoeft de wijze waarop de evolutie tot nu toe gelopen is niet onvermijdelijk 
te zijn. Het kan ook een kwestie van geluk zijn geweest. Dit zou betekenen dat we er 
helemaal niet zo gemakkelijk vanuit moeten gaan dat ook in de toekomst we blij moeten zijn 
met de gang van de evolutie (Bostrom (2004), 340). 
 Het tweede punt van kritiek is dat wanneer we stellen dat de evolutie tot op dit 
moment onvermijdelijk is geweest, we niet direct ook kunnen stellen dat dit in de oneindige 
toekomst ook zal gebeuren. Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen enkele garantie 
voor de toekomst zoals het gezegde zegt. Bostrom gaat in op dit tweede kritiekpunt 
(Bostrom (2004), 340). 
 Eerst bespreekt Bostrom twee scenario’s die zouden kunnen leiden tot een minder 
positief vervolg van de evolutie, namelijk uitroeiing. Het eerste probleem dat zich zou 
kunnen voordoen is dat er een catastrofale natuurramp zich voordoet. Dit zou bijvoorbeeld 
een meteorietinslag kunnen zijn. De andere, meer voor de hand liggende mogelijkheid, is dat 
                                                 
38 Bostrom, Nick. The Future of Human Evolution (2004), 339. 
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een toekomstige technologie leidt tot catastrofale verwikkelingen. Dit zijn volgens Bostrom 
ontwikkelingen die eindigen met een flinke knal (bang). Bostrom wil in zijn artikel echter 
twee scenario’s bespreken waarin de wereld op een langzamere wijze zal vergaan (niet met 
een bang, maar met een whimper).  
 

We shall explore how, even if evolutionary development continues unabated in the 
direction of greater complexity, things could nevertheless take a wrong turn leading to 
the disappearance of all the things we value.39 

 
Hiermee wil Bostrom de Panglossian view weerleggen en aangeven dat we de evolutie in eigen 
hand moeten nemen. Bostrom stelt dat dit alleen kan wanneer we één beslissende macht 
hebben (Bostrom (2004), 340). 
 Het eerste scenario dat Bostrom bespreekt is The Mindless Outsourcers. Dit scenario is 
mogelijk wanneer we twee ontwikkelingen hebben in de technologie. Ten eerste moet het 
mogelijk zijn om informatie te uploaden van en naar de hersenen. Ten tweede moet het 
mogelijk zijn om gedeeltes van cognitie in de hersenen te isoleren. Wat er dan volgens 
Bostrom kan gebeuren is dat mensen dingen niet meer hoeven te onthouden, omdat ze 
wanneer ze bepaalde informatie nodig hebben deze alleen maar hoeven te uploaden. Deze 
modules die geupload kunnen worden, zullen dan voor alle soorten informatie te verkrijgen 
zijn. Een probleem is dat de kwaliteit van deze modules zeer sterk kan verschillen. Echter 
een nog groter probleem is dat de mentale gedachtegang van de mens zal verdwijnen. 
Wanneer we namelijk gebruik gaan maken van deze modules, dan is al de informatie de we 
bevatten voorgeprogrammeerd en niet meer van onszelf. Zeker wanneer de structurering 
van deze externe informatie complexer is dan onze biologische mentale gedachte aankan. De 
persoon zou dan in feite overgenomen worden door de externe bron en zijn eigen identiteit 
verliezen, waardoor je vrijwel kunt stellen dat de menselijke lichamen overgenomen zijn 
door machines.  
 

There may be an abundance of economic wealth and technological capability in such a 
world, yet it would be of no avail because there would be nobody there to benefit from 
it.40 

 
Dus ondanks dat in zo’n scenario de mens niet in één ruk weggevaagd wordt, zal wel 
sluimerend de ziel van de mens uitgeroeid worden (Bostrom (2004), 341-343). 
 Het tweede scenario dat Bostrom schetst is het All-Work-And-No-Fun scenario. 
Bostrom gaat er in dit scenario vanuit dat uploading en outsoucing niet zal leiden tot de 
vernietiging van de ziel. Het zou er wel voor kunnen zorgen dat we bepaalde voorkeuren 
verliezen. Dit zou kunnen inhouden dat we alleen nog maar zouden werken om zo voor een 
zo optimaal economisch en technologisch leven te zorgen en dat we dingen als humor, 
liefde, spelletjes, sport, filosofie, literatuur, seks, sociaal contact, etc. niet meer als een 
verrijking voor ons leven gaan zien (Bostrom (2004), 343). 

                                                 
39 Bostrom, Nick. The Future of Human Evolution (2004), 340. 
40 Bostrom, Nick. The Future of Human Evolution (2004), 342-343. 
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 Bostrom erkent dat deze beide scenario’s vrij ongeloofwaardig en heel ver in de 
toekomst klinken, maar hij werkt ook uit dat we op dit moment in mindere mate al met deze 
scenario’s geconfronteerd worden. Voor deze scriptie is het niet relevant of dit nu wel of 
niet zo is, aangezien we toekomstvisies bespreken. Ik zal dit dan ook niet bespreken. 
Bostrom stelt dat wanneer we deze scenario’s willen voorkomen we de evolutie in onze 
eigen hand moeten nemen. Het feit dat de evolutie ons heeft gebracht tot waar we nu zijn, is 
geen reden om achteroverleunend toe te kijken. Wanneer we een toekomst willen die 
voldoet aan onze menselijke waarden, dan zullen we de evolutie moeten sturen. Bostrom 
stelt voor dat een hoge macht de evolutie in goede banen leidt. Deze hogere macht zal dan 
een onafhankelijk orgaan moeten zijn dat het beste met de mensheid voor heeft (Bostrom 
(2004), 343-344). 
 De mogelijke scenario’s die Bostrom hier schetst zijn vrij extreem en hebben niet zo 
veel overeenkomsten met de X-Men Trilogie. Ze lijken meer naar voren te komen in 
bijvoorbeeld The Matrix Trilogie. We zullen nu gaan kijken naar de toekomst die Fukuyama 
voor ogen heeft met betrekking tot de ontwikkelingen in de biotechnologie. 
 

X Francis Fukuyama’s visie op de toekomst 

Fukuyama spreekt ook over een aantal scenario’s die zich zullen gaan voordoen wanneer we 
de biotechnologie niet aan banden leggen.  

Ten eerste stelt hij dat deze technologieën prijzig zijn en daarom alleen voor de rijkeren 
op deze wereld beschikbaar. Hierdoor zullen de rijken en succesvollen op deze aarde een 
nog grotere voorsprong krijgen op de minder bedeelden en zal er meer ongelijkheid 
ontstaan. In de transhumanistische FAQ (te vinden op de site van Nick Bostrom, 
www.nickbostrom.com)  gaan Bostrom en consorten in op dit argument. Zij stellen dat het 
inderdaad zo zal zijn dat deze technologieën eerst alleen voor de rijkeren toegankelijk zijn, 
maar dat in de loop van de tijd deze toegankelijk zullen worden voor iedereen. Als voorbeeld 
wordt de geneeskunde genoemd. Ook hier zijn nieuwe geneesmethoden vaak eerst alleen 
voor de rijkeren mogelijk, maar na verloop van tijd kunnen ook de minderbedeelden gebruik 
maken van deze geneesmogelijkheden. Ze stellen dat men nu zelfs in derde wereld landen 
vaccins en penicilline kan betalen, dus de tijd zal ook biotechnologie voor armere mensen 
toegankelijk maken. Daarnaast stellen zij dat het altijd zo is geweest dat de rijkeren een 
streepje voor hebben. Zo hebben rijke kinderen de mogelijkheid om goed onderwijs te 
volgen en staan andere middelen ter beschikking om zo goed mogelijk opgeleid te worden, 
terwijl dit voor de minderbedeelde kinderen niet vanzelfsprekend is. Zij beweren dan ook 
dat het niet logisch zou zijn om nu, wanneer het om biotechnologie gaat, wel opeens van dit 
feit problemen te maken (Bostrom (2003), kopje 3.1). De gedachte van Bostrom is te volgen, 
maar er is toch wel degelijk een groot verschil. Het gaat namelijk nu niet meer om externe 
middelen om het succes van een persoon te vergroten, maar om interne middelen. Het is 
voor de rijkeren dan mogelijk om alle voorwaarden te scheppen om een succesvol kind te 
krijgen. Hiermee zal er een groter verschil ontstaan tussen arm en rijk. Daarnaast is het zo 
dat op deze manier de eerder besproken ‘genetische loterij’ stopt te bestaan. Bostrom gaat 
hier niet op in, maar Fukuyama claimt dat hierdoor niet alleen de ongelijkheid tussen arm en 
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rijk vergroot wordt. Hierdoor zal namelijk ook een samenleving ontstaan waarin het 
succesvolle individu het gevoel heeft dat al zijn succes door hem/haar zelf verdient is. Het is 
namelijk niet het lot dat hem/haar zijn/haar capaciteiten gegeven heeft, doch zijn ouders. 
Hierdoor zal minder compassie gevoeld worden met de minder succesvollen. Deze hebben 
namelijk geen pech gehad, maar simpelweg niet optimaal gebruik gemaakt van hun 
mogelijkheden. Ook dit zal ertoe leiden dat het verschil tussen arm en rijk vergroot zal 
worden.  
 Deze ‘genetische loterij’ brengt ons gelijk bij het tweede probleempunt dat Fukuyama 
schetst. Dit zorgt er namelijk niet alleen voor dat men geen compassie meer voelt voor de 
minder bedeelde, maar ook dat men zichzelf als een ander wezen zal gaan zien. Met andere 
woorden, de transhumanist zal zich als een betere versie gaan zien van de mens. Hierdoor 
zou er een samenleving ontstaan waarin een sterke hiërarchie bestaat en waarin op basis van 
genen gediscrimineerd wordt. De angst die dan ontstaat is dat de transhumanist zich niet 
alleen boven de mens gaat voelen, maar de mens ook gaat misbruiken voor eigen 
doeleinden. Zoals de mens het dier gebruikt voor eigen doeleinden. Bostrom en consorten 
reageren hierop door te stellen dat dit op dit moment ook niet het geval is en dat dit komt 
doordat we in een samenleving leven die aan de hand van wetten en moraal verbied om 
andere mensen te onderdrukken. Daarnaast stellen zij dat: 
 

Modern, peaceful societies have large numbers of people with diminished physical or 
mental capacities along with many other people who may be exceptionally physically 
strong or healthy or intellectually talented in various ways. Adding people with 
technologically enhanced capacities to this already broad distribution of ability would 
not necessarily rip society apart or trigger genocide or enslavement.41 

  
Zij beweren dat we al in een samenleving leven met mensen met verschillende capaciteiten. 
Dit leidt op dit moment ook niet tot een overmeestering van de ene groepering over de 
andere. Waarom zou biotechnologie daar verandering in brengen?  
 Een derde punt dat door Fukuyama aangehaald wordt is het feit dat biotechnologie kan 
leiden tot de uitroeiing van de mens. Fukuyama stelt dat wanneer we genetisch gaan 
manipuleren, we niet precies weten wat we nu eigenlijk doen. Het is namelijk zo dat een gen 
niet altijd maar één functie heeft. Zij kan meerdere functies hebben en daarnaast ook nog in 
samenhang met een ander gen weer een andere functie hebben. Wanneer we een gen 
manipuleren om zo een bepaalde functie anders te laten uitvoeren, kan er van alles gebeuren 
met de functies die dat gen ook nog uitvoert. Met andere woorden, hierdoor zouden 
bepaalde functie op verkeerde wijze gemanipuleerd kunnen worden, wat in het ergste geval 
tot het einde van de mens kan leiden. Op dit gebied zijn de transhumanisten het helemaal 
eens. Ook zij stellen dat dit gevaren kan opleveren. Daarom moet er volgens hen optimaal 
getest worden om zo de mogelijke gevaren uit te sluiten. Volgens hen is het puur een 
kwestie van het uitsluiten van risico’s en dit zou dan ook geen reden moeten zijn voor het 
stoppen van de biotechnologie.  
 
                                                 
41 Bostrom, Nick. In Defense of Posthuman Dignity (2005), 207. 

 64



Conclusie 

Wanneer we kijken naar de filosofie van het transhumanisme, dan merken we op dat er een 
wezenlijk verschil is in de gedachtegang van de voor- en de tegenstanders. De wijze waarop 
ze tegen de essentie van ons menszijn aankijken is fundamenteel verschillend. Het 
bioconservatisme stelt dat ons menszijn gelegen ligt in onze waardigheid, die ons 
verschillend maakt van andere levende wezens. Deze waardigheid komt samen in de factor 
X. Deze factor X (die bestaat uit de reden, de morele keuze en vooral onze emoties) is 
hetgeen ons mensen allemaal gelijk maakt. Deze factor X zal dan ook bewaard moeten 
worden, willen we ons menszijn niet verliezen. De transhumanisten daarentegen stellen dat 
de identiteit van de mens ligt in de wijze waarop deze zich vormt. Het is dan ook logisch dat 
het transhumanisme voor het verder uitbreiden van biotechnologie is. 

De transhumanisten zien de biotechnologie als het ideale middel om ons tot nog betere 
mensen te vormen. Onze identiteit ontlenen we aan de wijze waarop we ons vormen en de 
biotechnologie zal dan ook geen gevaar opleveren met betrekking tot ons menszijn. Het 
bioconservatisme claimt echter dat de biotechnologie ons menszijn wel degelijk aantast. Zij 
verwachten dat de ontwikkelingen die de biotechnologie gaat doormaken zullen zorgen voor 
het afnemen dan wel niet vernietigen van factor X. Hierdoor zal dat wat ons als mensen 
gelijk maakt vernietigd worden. Het is deze tendens die Fukuyama ook als gevaar aanstipt 
voor onze toekomst. De biotechnologie en dan vooral de mogelijkheid tot het aanpassen 
van genen, zal ervoor zorgen dat de gelijkheid tussen mensen zal verdwijnen. Hiervoor in de 
plaats zal een samenleving komen waarin een sterkere hiërarchie heerst en waarin de 
genetisch minder bedeelden in een neerwaartse spiraal terecht komen. Daarnaast zal er door 
de vernietiging van de ‘genetische loterij’ een situatie gecreëerd worden waarin 
transhumanisten zichzelf als een nieuw soort wezen gaan zien en zich daardoor boven de 
humanisten stellen. Dit zal volgens Fukuyama alleen maar meer bijdragen aan de groeiende 
ongelijkheid. Het laatste probleempunt dat Fukuyama stelt is dat door het aanpassen van 
genen, processen in stelling worden gebracht waarvan de risico’s niet te bepalen zijn. Dit zou 
kunnen leiden tot ernstige gevaren voor het menselijk ras en in het ergste geval zelfs tot 
uitroeiing.  

De transhumanisten zien de toekomst niet zo zwartgallig. Zij stellen dat de 
ontwikkelingen in de biotechnologie juist zullen leiden tot minder ongelijkheid, net zoals 
andere door de mens in staat gestelde ontwikkelingen in onze samenleving voor meer 
gelijkheid hebben gezorgd. Zij erkennen dat de biotechnologie gevaren met zich meebrengt, 
maar dat deze door het uitsluiten van risico’s zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden. 
De transhumanisten zien het gevaar dan ook niet in het aanpassen van de genen, maar meer 
in de ontwikkelingen met betrekking tot uploaden. Dit zou namelijk daadwerkelijk een 
gevaar kunnen zijn voor onze menselijke identiteit, omdat met de komst van deze 
technologie er de mogelijkheid bestaat dat we onze menselijke kenmerken kwijtraken en 
langzaam in machines veranderen. Met andere woorden, in plaats dat de mens machines 
gebruikt voor eigen doeleinden, nemen de machines ons over en controleren ons.  
 De oplossing die zowel het bioconservatisme als het transhumanisme voorstelt is dat er 
door een hoger orgaan gecontroleerd wordt welke ontwikkelingen zich voordoen. Fukuyama 
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stelt dat dit al in een vrij vroeg stadium moet gebeuren en dat de biotechnologie door de 
overheid aan banden gelegd dient te worden. Bostrom stelt echter dat de biotechnologie 
juist positieve gevolgen heeft voor het menselijk ras en beweert dan ook dat we juist de 
ontwikkeling van de biotechnologie moeten toejuichen. Wel zijn er enkele keerzijdes aan 
deze ontwikkelingen. Bostrom stelt echter dat aan alle ontwikkelingen tot op dit moment 
keerzijdes hebben gezeten. Het is de taak van een hoger orgaan om afwegingen te maken 
met betrekking tot deze keerzijdes van de technologie. Bostrom stelt dat elke ontwikkeling 
ook zijn negatieve effecten zal hebben, maar dat dit niet per definitie moet betekenen dat 
deze ontwikkeling dan maar in een vroeg stadium een halt toegeroepen dient te worden.  
 We zullen nu aan de hand van de X-Men Trilogie gaan kijken op welke wijze deze films 
inspringen op de filosofie van het transhumanisme. Welke argumenten en standpunten 
komen naar voren in de films en op welke wijze worden deze aan het licht gebracht? 
Daarnaast wordt gekeken of de films zelf ook iets toevoegen aan het discours? Met andere 
woorden, poneren deze films zelf ook argumenten met betrekking tot deze discussie en 
maken zij actief deel uit van deze discussie? Deze vragen zullen aan de hand van 
voorbeelden uit de films aan bod komen in het volgende hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 3   

Analyse X-Men Trilogie        

Mutants. Since the discovery of their existence, they have been regarded with fear, 
suspicion, often hatred. Across the planet debate rages. Are mutants the next link in the 
evolutionary chain? Or simply a new species of humanity, fighting for their share of the 
world? Either way, it is a historical fact, sharing the world has never been humanity’s 
defining attribute.42 

 
In deze analyse zal gekeken worden op welke wijze de X-Men Trilogie een wezenlijk 
onderdeel uitmaakt van de filosofie van het transhumanisme. Voordat ik met deze analyse 
begin, ga ik eerst in op de keuze van de films en de analyse van Constable. Constable 
gebruikt The Matrix Trilogie om haar standpunt, dat film een wezenlijk onderdeel kan 
uitmaken van een filosofie, kracht bij te zetten. In deze scriptie is de X-Men Trilogie het 
uitgangspunt voor de relatie tussen film en filosofie. Ik zal eerst aangeven waarom de beide 
filmtrilogieën logische casestudies zijn met betrekking tot onderzoek naar de relatie tussen 
film en filosofie. Daarna kijk ik aan de hand van een voorbeeld naar de analyse van 
Constable. Aan de hand van dit voorbeeld laat ik zien dat de theorie van Deleuze een andere 
aanpak heeft en daardoor andere elementen aan bod laat komen. Ik vervolg met de 
uiteindelijke analyse waarbij ik onderzoek op welke wijze de filosofie van het 
transhumanisme naar voren komt in de X-Men Trilogie.  
 

Keuze voor X-Men Trilogie en The Matrix Trilogie 

Constable gebruikte voor haar analyse The Matrix Trilogie, ik zal de X-Men Trilogie aan bod 
laten komen. Deze twee filmtrilogieën hebben twee overeenkomsten die draagvlak bieden 
voor de wijze waarop de relatie tussen film en filosofie in deze scriptie wordt onderbouwd.  

Ten eerste vallen beide films onder het genre sciencefiction. In het artikel “Real Genre 
and Virtual Philosophy” claimen Deborah Knight en George McKnight dat films uit het 
genre sciencefiction zich vaak bezighouden met filosofische kwesties, omdat sciencefiction 
zich over het algemeen bezighoudt met de fundamentele vragen van het leven (Knight & 
McKnight (2002), 196). De filosofie is een richting die zich ook veel bezig houdt met deze 
fundamentele vragen. Het is volgens hen dan ook logisch dat films uit het genre 
sciencefiction vaak gebruikt worden om een relatie tussen film en filosofie te duiden. Zij 
stellen echter dat het feit dat sciencefiction films zich bezighouden met filosofische vragen 
niet inhoudt dat deze films deze vragen ook op een filosofische wijze aan de orde stellen. 
Dit laatste standpunt van Knight & McKnight deel ik niet, zoals in mijn conclusie ook naar 
voren zal komen. Ik ben het wel eens met de reden die zij geven waarom het genre 
sciencefiction zich goed leent voor onderzoek naar de relatie tussen film en filosofie.  

                                                 
42 Singer, Bryan. X2: X-Men United (2003).   
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Een tweede overeenkomst is dat beide filmtrilogieën uit actiefilms bestaan. Wanneer 
we kijken naar het genre actiefilm, dan zien we dat vooral de laatste jaren het verhaal van de 
films geregeld ondergeschikt is aan de grafische weergave van de actie in de films. We 
kunnen stellen dat de actiescènes niet specifiek het verhaal dienen, maar dat er vaak getracht 
wordt om de actie op zo’n wijze te presenteren dat het vernieuwend is en daardoor een 
bepaalde sensatie oproept bij de kijker. De actiescène is dan een onderdeel op zich dat in 
feite weinig toevoegt aan het daadwerkelijke verhaal. Wanneer we kijken naar de beide 
filmtrilogieën, dan kunnen we stellen dat we dit bij The Matrix Trilogie het geval is. The Matrix 
was baanbrekend en zorgde voor een geheel nieuwe presentatie van vechtsscènes, 
geïnspireerd door de Hong-Kong cinema. Hierdoor werd The Matrix een sensatie met 
betrekking tot special effects, waarbij het zelfs de langverwachte film Star Wars: The Phantom 
Menace (1999) naar de kroon stak. Deze wijze van filmen had echter niet alleen als doel het 
overtreffen van al bestaande actiescènes of verbazen van de kijker, het diende ook als 
ruggesteun voor het feit dat binnen de wereld van ‘The Matrix’ alles mogelijk is. De 
actiescènes ondersteunden het verhaal, waardoor het verschil tussen de werkelijke wereld en 
de imaginaire wereld goed overkwam. De actiescènes die in de X-Men Trilogie naar voren 
komen hebben in mindere mate zo’n zelfde doel. De actiescènes in de X-Men Trilogie dienen 
namelijk onder andere om de speciale gaven die de personages hebben te presenteren en op 
die wijze de personages van de films meer diepgang te geven, of op zijn minst beter naar 
voren te laten komen. Actiescènes zijn erg beeldgericht en we kunnen dan ook stellen dat 
over het algemeen actiefilms erg beeldgericht zijn. Het is dan ook logisch, wanneer de relatie 
tussen film en filosofie onderzocht wordt in een actiefilm dat er ook specifiek naar het beeld 
gekeken wordt.  

De theorie van Deleuze geeft film de autonomie om de beeldspraak binnen de X-Men 
Trilogie te analyseren, om zo ook de relatie tussen film en filosofie te bespreken. Hierbij moet 
wel de kanttekening geplaatst worden dat Deleuze in zijn theorie verwijst naar film die 
specifiek was voor een bepaalde tijd. Zo bespreekt hij met betrekking tot de moderne film, 
het Italiaans neorealisme en in minder mate de Franse nouvelle vague. Deze filmrichtingen 
zetten zich af tegen de gevestigde film van dat moment. Hierdoor kregen deze films een 
experimenteel karakter, waar onder andere onconventionele montage in naar voren komt. 
Het is juist dit experimentele karakter waarvan Deleuze in zijn autonomie met betrekking tot 
de moderne film gebruik maakt. Om aan te geven dat deze autonomie, ondanks dat deze 
voortkomt uit de experimentele cinema van het Italiaans neorealisme en de Franse nouvelle 
vague, wel degelijk ook van toepassing kan zijn op hedendaagse films, zal nu eerst een scène 
uit de The Matrix Trilogie besproken worden. Deze scène wordt door Constable gebruikt om 
ruggesteun te geven aan het feit dat deze filmtrilogie een onderdeel uitmaakt van de filosofie 
van Baudrillard. Nadat deze analyse van Constable kort wordt geschetst zal daarna de 
autonomie van Deleuze losgelaten worden op deze scène. We zien dat daardoor nog een 
niveau uit deze scène gehaald wordt die betrekking heeft op de filosofie van Baudrillard.  
 

Deleuze en The Matrix 
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De betreffende scène komt uit het eerste deel van de The Matrix Trilogie. In deze scène zien 
we Neo, die op dat moment nog gevangen zit in ‘The Matrix’, terwijl hij geholpen wordt 
door Morpheus en zijn gang om hem te bevrijden uit deze droomwereld. Neo kijkt op een 
gegeven moment in een spiegel met een aantal barsten erin. Deze barsten in de spiegel 
verdwijnen echter wonderbaarlijk. Neo schrikt hiervan en probeert de spiegel aan te raken. 
Zijn vinger raakt echter nooit de spiegel, maar gaat door de spiegel heen en waarneer hij zijn 
vinger terugtrekt, is de spiegel vastgeplakt aan zijn vinger. De spiegel gaat over zijn hele 
lichaam heen tot Neo volledig geconsumeerd wordt door deze spiegel.  

De bespreking van deze scène door Constable is één van de keren dat zij ingaat op het 
beeldaspect van de films. Zij herkent in deze scène, de bespreking van Baudrillard over het 
verdwijnen van de realiteit. Baudrillard claimt dat de crisis die is ontstaan in de relatie tussen 
het beeld en de werkelijkheid gezorgd heeft voor de postmoderne situatie waarin we nu 
leven. De relatie tussen het beeld en de werkelijkheid, waarin het beeld min of meer als een 
kopie van de werkelijkheid wordt gezien, is niet meer houdbaar. De werkelijkheid wordt nu 
gezien als een kopie van het beeld. Hierdoor heeft de werkelijkheid haar bestaan verloren en 
is zij de hyperreal geworden. Baudrillard claimt dat het genre sciencefiction heeft bijgedragen 
aan het domein van de hyperreal, doordat het de scheidslijn tussen fictie en realiteit doet 
vervagen. 
 

As a result ‘science fiction . . . is everywhere’ in that the news sounds like one of J.G. 
Ballard’s scenarios.43 This is a good example of the precession of simulacra in that the 
scenarios generated by science fiction inform the experience of viewing the news, 
fiction infusing reality, thus blocking any access to the real. In turn, the news itself 
becomes a form of science fiction, utterly undermining the dichotomy of reality/fiction, 
and thereby demonstrating the reversible, circular logic that characterizes the 
hyperreal.44    

 
Constable geeft aan dat sciencefiction onze wijze van kijken beïnvloed, waardoor wij onszelf 
verstoten van de werkelijkheid. Hierdoor komt sciencefiction overal naar voren en verliest 
zelfs het nieuws haar werkelijkheid, waardoor het verschil tussen realiteit en fictie verdwijnt. 
Baudrillard claimt dat deze ontwikkeling ook het genre sciencefiction aantast. Doordat 
namelijk de scheidslijn tussen werkelijkheid en fictie verdwijnt, verliest sciencefiction ook de 
mogelijkheid om een andere wereld te presenteren.  
 

Baudrillard argues that it is no longer possible for current science fiction to explore a 
range of parallel, double or possible universes because such distinctions are eliminated 
within the single, all-encompassing ‘universe of simulation’ that constitutes the 
hyperreal.45 

 

                                                 
43 Baudrillard, Jean. Simulacra and Simulation (1981), 126. 
44 Constable, Catherine. “Baudrillard Reloaded: Interrelating Philosophy and Film via The Matrix Trilogy”  
(2006), 238. 
45 Constable, Catherine. “Baudrillard Reloaded: Interrelating Philosophy and Film via The Matrix Trilogy”  
(2006), 238. 
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Constable herkent deze gedachte in de scène van Neo met de spiegel. Zij vergelijkt deze 
scène met een passage uit het werk Through the Looking Glass (1871) van Lewis Carroll, het 
vervolg op het werk Alice’s Adventures  in Wonderland (1865). In deze passage is het namelijk 
zo dat Alice door de spiegel heen stapt, waardoor zij in een andere wereld terechtkomt. In 
de scène met Neo, stapt hij echter helemaal niet door de spiegel. Neo wordt geconsumeerd 
door de spiegel, waardoor Neo in feite een spiegel wordt. Hierdoor wordt volgens Constable 
niet een stap van de imaginaire wereld naar de werkelijke wereld aangegeven, maar eerder 
een stap naar een ander ruimte binnen de hyperreal. 
 Ik herken in deze scène echter ook een beeld dat valt binnen de autonomie van 
Deleuze, waardoor deze scène ook nog een andere betekenis krijgt. Deleuze sprak namelijk 
in zijn theorie over het kristalbeeld. In het kristalbeeld komt de actualiteit en de virtualiteit 
samen. Hierdoor ontstaat er een ononderscheidbaarheid tussen het reële en het imaginaire. 
Deleuze sprak onder andere over het gebarsten kristalbeeld in wording, waarin er een 
gerichtheid was op de toekomst.  
 

De tijd onderscheidt zich in het kristal in twee bewegingen, maar het is een van de twee 
die zich belast met de toekomst en de vrijheid, op voorwaarde aan het kristal te 
ontsnappen (…) Door naar buiten te gaan geeft de tijd zich een toekomst.46 

 
In de scène van Neo zien we dat Neo zichzelf ziet in de spiegel. Doordat de spiegel 
gebarsten is, ziet Neo meerdere versies van zichzelf. Hierdoor wordt het imaginaire karakter 
van de spiegel verduidelijkt. De barsten in de spiegel verdwijnen echter, waardoor Neo in de 
war raakt. Nadat Neo de spiegel aangeraakt heeft zien we twee werelden in het beeld. Neo 
die in een stoel zit en zich waant in de werkelijke wereld en de imaginaire Neo die zich 
bevindt in de spiegel en die de niet werkelijke wereld vertegenwoordigt. Wanneer de spiegel 
Neo absorbeert worden deze rollen echter omgedraaid. De Neo in de stoel zit niet langer 
meer in de werkelijke wereld en de Neo in de spiegel, die de Neo uit de stoel in feite 
infiltreert, blijkt de werkelijke wereld te zijn. Na in zijn geheel geabsorbeerd te zijn door de 
spiegel ontwaakt Neo in de werkelijke wereld. Deleuze stelt dat zo’n gebarsten kristalbeeld in 
wording een ontsnapping aangeeft. Een ontsnapping aan dat waarin men gevangen zit, 
waarna men de toekomst tegemoet kan zien. Dit geldt niet alleen voor Neo, die gevangen zit 
in zijn schijnwereld, maar ook voor de kijker. Het ‘Welcome… to the real world’47 dat 
Morpheus na Neo’s ontwaking uitspreekt, is niet alleen bedoeld voor Neo, maar ook voor 
de kijker. Sterker nog hij kijkt de kijker recht aan. De kijker moet ontsnappen aan zijn eigen 
schijnwereld. Deze scène gaat dus op nog een wijze in op de hyperreal, de gewone alledaagse 
mens zit gevangen in een schijnwereld waaruit hij moet ontsnappen. Hiermee wordt 
commentaar gegeven op de schijnwereld waarin we nu leven. Het feit dat in onze wereld 
schijn en realiteit vrijwel niet meer te onderscheiden zijn moet ons dwingen tot het openen 
van onze ogen, waardoor we eventueel zouden kunnen ontsnappen uit deze schijnwereld.  

Daarnaast zien we in deze scène dat Neo’s sensomotorische model niet meer werkt. 
Hierdoor wordt, zoals we ook bij het personage Irene uit de film Europe 51 zagen naar 
                                                 
46 Deleuze, Gilles. Cinema 2: L’image-temps (1985), 117. Deze quote is vertaald door Joost Raessens. 
47 Wachowski, Andy en Larry. The Matrix (1999).  
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aanleiding van de dood van haar kind, Neo in staat gesteld om dingen te ontdekken die ons 
sensomotorische vermogen te boven gaan. Het zuivere zien wordt dan een middel tot 
kennis. Doordat Neo’s sensomotorische vermogen uitgeschakeld is, doorziet hij de clichés 
van de onwerkelijke wereld waarin hij leeft en maakt hij op die wijze de kennis mogelijk met 
betrekking tot het ‘wezen’ van de werkelijkheid. Het is het verlies van het sensomotorische 
denken dat hem in staat stelt om te denken buiten de clichés om hem heen, waardoor 
nieuwe inzichten mogelijk zijn. 
 

De filosofie van het transhumanisme binnen de X-Men Trilogie  

Binnen de filosofie van het transhumanisme merkten we op dat de transhumanisten en de 
bioconservatisten anders dachten over de identiteit van de mens. De bioconservatisten 
stelden dat elke mens een factor X heeft dat uniek is voor de mensheid. Met deze factor X, 
doelt Fukuyama op de morele keuze, de rede, de taal, socialiteit, het gevoel, de emoties, het 
bewustzijn, et cetera. Al deze kwaliteiten, die samenkomen in iedere mens, maken Factor X. 
Factor X, of in ieder geval dat waaruit Factor X ontstaat, ligt verborgen in onze genen. De 
bioconservatisten herkennen de identiteit van de mens dan ook uit dat waaruit een persoon 
bestaat wanneer hij geboren wordt. De aanpassingen die deze persoon doet, zouden een 
gevaar kunnen vormen voor Factor X en dus voor het menszijn van dit individu. De 
transhumanisten claimen dat de identiteit van de mens helemaal niet ligt in de genen. Zij 
stellen juist dat de identiteit van de mens ligt in de wijze waarop deze zichzelf vormt. Met 
andere woorden, onze beslissingen bepalen ons menszijn en niet onze genen. De 
transhumanisten stellen dan ook dat we onszelf als mensen vormen en dat we de 
mogelijkheden om onszelf te vormen met beide handen moeten aangrijpen. De 
biotechnologie is een ideale manier om onszelf te vormen en om ons als mensen verder te 
ontwikkelen. In plaats van ons over te geven aan het lot van de evolutie, nemen we de 
evolutie in handen. Hierdoor kan de mens zich vormen en de weg inslaan als posthumanist 
in een transhumanistische samenleving.  
 Binnen de wereld van de X-Men Trilogie is er door een mutatie een sprong in de evolutie 
gemaakt. Hierdoor beschikken sommige mensen over een onbekend gen, dat de factor X 
wordt genoemd (Frappant is dat we deze Factor X ook al terugzagen in het werk van 
Fukuyama). Door dit gen hebben sommige mensen superkrachten, die zich over het 
algemeen ontwikkelen in de puberteit (vaak door extreme vormen van emotionele stress). 
Deze superkrachten verschillen per individu.Deze superkrachten zorgen ervoor dat mensen 
die de krachten niet bezitten, zich bedreigd voelen. Dit gevoel van bedreiging leidt tot een 
gevoel van angst en de mensen betitelen deze ‘nieuwe’ mensen als mutanten. Binnen de 
films zien we kort gezegd drie verschillende wijzen waarop door mensen over mutanten 
wordt gedacht. Ten eerst ziet men de mutant als een medemens met wie men wil 
samenleven. Als tweede is er de gedachte dat men wel wil samenleven met de mutanten, 
maar dat deze zich wel aan een aantal regels moeten houden. Als laatste ziet men de 
mutanten als zo’n grote bedreiging dat men de mutanten wil uitroeien. De mutanten delen 
zich ook op in twee groepen met verschillende zienswijzen. Ten eerste zijn er de X-Men, 
deze staan onder leiding van Charles Xavier. Deze mutanten zien zichzelf als mensen met 
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een gave en geloven dan ook in een samenleving waarin mensen en mensen met een gave 
kunnen samenleven. Deze groep mutanten stelt alles in het werk om de samenleving te 
beschermen. Zowel tegen mensen die het slecht voor hebben met de mutanten als tegen 
mutanten die totaal niet geloven in een samenleving waarin mensen en mutanten 
samenleven. Deze laatste mutanten zijn The Brotherhood of Mutants onder leiding van 
Magneto. Deze zien zichzelf wel degelijk als mutanten en stellen dat de mutanten de 
volgende stap zijn in de evolutie van de mens. De wijze waarop de mensen de mutanten 
bejegenen is voor hen het bewijs dat samenleven met de mensen niet meer mogelijk is. Zij 
willen de mensheid dan ook uitroeien, zodat er nog maar één soort bestaat, namelijk de 
mutanten. 
 Ik zal nu dieper ingaan op de X-Men Trilogie. In de volgende analyse wordt deze 
filmtrilogie gekoppeld aan de filosofie van het transhumanisme. Deze films maken de 
filosofie van het transhumanisme niet alleen toegankelijk, maar ondersteunen ook bepaalde 
standpunten en argumenten. Daarnaast geeft deze analyse aan dat deze films zelf ook een 
bijdrage leveren aan deze filosofie en dus een wezenlijk onderdeel uitmaken van deze 
filosofie. In deze analyse worden de wijze waarop over identiteit gedacht wordt en de 
verschillende toekomstvisies besproken aan de hand van de films. Als eerste wordt ingegaan 
op de gedachtegangen over identiteit, waarbij gekeken wordt op welke wijze deze films zich 
bemoeien met deze discussie. Daarna wordt ingegaan op de verschillende scenario’s die 
voorspeld worden voor de toekomst. Dit zijn de toekomstvisies van Fukuyama en daarnaast 
de wijze waarop de biotechnologie in het algemeen bespoken wordt in de films 
 

Identiteit  

De discussie over de identiteit van de mens binnen het transhumanisme bestaat uit twee 
standpunten. Het eerste standpunt, van het bioconservatisme, stelt dat biotechnologie wel 
eens een serieuze bedreiging zou kunnen zijn voor Factor X. Aangezien Factor X voor het 
eigen zijn van de mens staat, zou dit kunnen leiden tot het verliezen van die unieke 
eigenschappen die de mens, de mens maken. Dit leidt dus tot de uitroeiing van de mens, 
zoals we die nu kennen. Het transhumanisme ziet de ontwikkeling van de biotechnologie 
een stuk minder pessimistisch tegemoet. Zij stellen dat aan de hand van de biotechnologie 
de mens zichzelf kan ontwikkelen tot de transhumanist. Het transhumanisme stelt dat de 
identiteit van de mens bepaald wordt door de wijze waarop men zich vormt. In tegenstelling 
tot de bioconservatisten, die stellen dat de identiteit van de mens ligt in de genen. Dit is een 
fundamenteel verschil in zienswijze binnen de filosofie van het transhumanisme.  
 

X Identiteit binnen het transhumanisme 

Het gedachtegoed van de transhumanisten zien we sterk terug in het personage Magneto (dit 
personage, maar ook de andere personages die aan bod komen in de analyse zijn verder 
uitgewerkt in de bijlage) uit de X-Men Trilogie. De gedachte dat de transhumanist/mutant 
simpelweg de volgende stap is in de evolutie van de mens komt sterk naar voren in de scène 
waarin Xavier en Magneto elkaar spreken na het debat binnen het senaat. In dit debat is 
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gesproken over de wet die mutanten verplicht om zich te registreren. Xavier probeert 
Magneto in deze scène te overtuigen van het feit dat ondanks dat het senaat waarschijnlijk 
vóór deze registratieplicht van mutanten gaat stemmen er nog wel degelijk hoop is.  
 

M -  I’ve heard these arguments before.  
X -  It was a long time ago. Mankind has evolved since then.  
M -  Yes… into us. (…) 
M - We are the future, Charles, not them! They no longer matter.48 

 
In deze scène geeft Magneto duidelijk zijn zienswijze weer. De mensheid is geëvolueerd in 
de mutanten. De argumenten waar Magneto naar verwijst zijn de argumenten die gegeven 
werden voor de vervolging van de Joden in WOII. Hiermee geeft Magneto ook aan dat de 
mens is blijven steken in oude zienswijze en dat de mensheid stil staat in plaats van 
vooruitgang boekt. De mutanten zijn de toekomst. Zij zijn de volgende stap in de evolutie. 
Magneto stelt zelfs dat de mensheid er niet meer toe doet. Zij hebben de toekomst niet. Zij 
zijn een uitstervende soort.  
 Het feit dat transhumanisten de identiteit van de mens herkennen in de wijze waarop 
deze zich vormt, komt ook naar voren in het personage Magneto. Dit zien we in twee 
scènes. In de eerste scène die ik bespreek, spreekt Magneto tegen Pyro.  
 

M -  What’s your name? 
P -  John. 
M -  What’s your real name, John?  
P - Pyro. 
M - Quite a talent you have there, Pyro. 
P - I can only manipulate the fire. I can’t create it. 
M - You’re a God among insects. Never let anyone tell you any different.49 

 
God wordt gezien als de schepper van de mens en alles dat zich om de mens heen bevindt. 
Magneto vertelt Pyro dat hij een God is in een wereld vol insecten. Magneto bedoelt 
hiermee dat de mutanten Goden zijn ten opzichte van de mensen, die puur als insecten 
gezien kunnen worden. Magneto stelt dus dat de mutanten de eigenschappen van God 
hebben en daarom kunnen en mogen scheppen. Deze gedachte van scheppen komt nog 
meer naar voren in de tweede scène die ik wil bespreken. In deze scène spreekt Magneto 
tegen senator Kelly, nadat Magneto hem ontvoerd heeft. Magneto wil Kelly overtuigen van 
zijn zienswijze en doet dit door niet alleen te preken, maar door hem zelfs te veranderen in 
een mutant.  
 

K -  Whatever you do to me, you’ll make me right. Every word I’ve spoken will  
be confirmed. 

M -  Are, you a God-fearing man, Senator? It’s such a strange phrase. I’ve  
always thought of God as a teacher. As a bringer of light, wisdom and 
understanding. You see, I think what you really are afraid of is me. Me and 
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my kind. The brotherhood of mutants. It’s not so surprising, really. 
Mankind has always feared what it doesn’t understand. Well, don’t fear 
God, Senator, and certainly don’t fear me. Not anymore. 

K -  What do you intend to do to me? 
M - Let’s just say God works too slowly.50 

 
Magneto koppelt in deze scène ook God aan de mutanten. De reden dat de mens bang is 
voor God en voor de mutanten is dat de mens deze beide fenomenen niet kan begrijpen. De 
mens is altijd bang geweest voor dat wat hij niet kan begrijpen. Magneto ziet God juist als 
een leraar, als iemand die licht, wijsheid en begrip brengt. Doordat Magneto zich aan God 
koppelt, stelt hij dat hij ook voor deze dingen moet zorgen. De wijze waarop hij dit doet is 
door zelf te scheppen. Hij wil door middel van zijn machine ervoor zorgen dat iedereen, te 
beginnen met alle leden van de Verenigde Naties, mutant zal worden. Met andere woorden, 
hij zal de mens vormen tot een mutant. Dat hij hiermee direct een gevaar ontketend heeft, 
zal in een later stadium besproken worden.  
 Magneto geeft daarnaast ook aan dat de mens zich te veel vasthoudt aan de huidige 
staat waarin hij zich bevindt. De volgende stap in de evolutie moet gemaakt worden. De 
mensheid staat stil en stilstand is achteruitgang. Magneto gaat hierop in naar aanleiding van 
het bericht dat er een ‘medicijn’ ontwikkeld is voor de mutatie.  
 

 M -  They wish to cure us, but I say to you… We are the cure. The cure for that  
infirm, imperfect condition called homo sapiens.51 

 
De mens zoals deze in de huidige vorm leeft, is zwak, ziek en verre van perfect. Het 
‘medicijn’ voor deze ziekte is de mutant. Hiermee gaat Magneto een stap verder dan het 
transhumanisme. Het transhumanisme stelt op geen enkel moment dat de transhumanist een 
hogere status heeft dan de gewone mens, terwijl Magneto dit duidelijk wel stelt. De mens is 
niet meer interessant en eerder een plaag dan een zegen voor deze wereld. Het is een ziekte, 
die de evolutie in de weg staat.  
 Een laatste punt waarop in de film een lans wordt gebroken voor het transhumanisme 
is op de momenten dat de superkrachten heel erg van pas komen. Dit is vooral het geval bij 
het personage Wolverine. Wolverine heeft namelijk de mogelijkheid om zichzelf te genezen. 
Deze superkracht komt overeen met de wijze waarop het transhumanisme denkt over het 
verlengen van de levensduur. Het transhumanisme stelt dat we biotechnologie moeten 
gebruiken om genezing en versterking van ons lichaam mogelijk te maken, om zo onze 
levensduur te verlengen. Het personage Wolverine heeft deze mogelijkheid. Hierdoor kan hij 
heel oud worden (Jean Grey zegt wanneer ze Wolverine onderzoekt: ‘He has uncharted 
regenerative capability which enables him to heal rapidly. This also makes his ages 
impossible to determine. He could very well be older than you, Professor.’52) Ik zal nu de 
eerste scène (er wordt wel al naar deze genezende capaciteiten gerefereerd, wanneer 
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Wolverine geen schrammetje heeft na het krijgen van een paar flinke klappen) waarin dit 
gebeurd bespreken. Deze scène is op een eerder moment ook al kort aan bod geweest. In 
deze scène rijden Wolverine en Rogue in zijn camper. Zij waarschuwt hem om zijn gordel 
om te doen en op dat moment valt er een boom op de weg. Wolverine remt en vliegt door 
de voorruit en landt zo’n vijftig meter verderop. In ons dagelijks leven overleef je zo’n klap 
over het algemeen niet of je bent in ieder geval flink gewond. Na een tiental seconden staat 
Wolverine, licht versuft, op en loopt terug naar de camper. Wanneer ingezoomd wordt op 
zijn hoofd zien we dat hij een flinke hoofdwond in zijn gezicht heeft. Deze hoofdwond 
verdwijnt echter als sneeuw voor de zon. In deze scène zorgt het beeld voor reflectie op het 
transhumanisme. Het feit dat iemand een auto-ongeluk kan overleven en zelfs de 
mogelijkheid heeft om zichzelf daarna in korte tijd te genezen, pleit voor het gebruik van de 
biotechnologie en voor het verlengen van de levensduur van de mens. We zien dit nog een 
aantal keren terugkomen (bijvoorbeeld, wanneer hij door een agent in zijn hoofd wordt 
geschoten). In dit beeld worden de voordelen die de biotechnologie biedt gepresenteerd en 
wordt gesteld dat deze mogelijkheden zeer positief kunnen zijn voor de mensheid. Dit is 
overigens niet de enige scène en ook niet het enige personage bij wie op een gegeven 
moment de mutatie (die eventueel in het verlengde ligt van de biotechnologie) een positief 
gevolg heeft. Hiermee worden argumenten onderbouwd die de transhumanisten geven om 
biotechnologie te laten floreren.  
 

X Identiteit binnen het bioconservatisme  

De gedachte over de identiteit van de mens die het bioconservatisme heeft, zien we vooral 
terug in het karakter Storm. Zij stelt in meerdere scènes dat het mutant zijn in de genen zit 
en dat deze mutatie een onderdeel van het menszijn van de mutanten is. Dit komt vooral 
sterk naar voren wanneer de mensheid een ‘medicijn’ heeft, waarmee de mutatie ongedaan 
kan worden. In de scène dat Storm voor het eerst hoort over het ‘medicijn’ reageert ze daar 
negatief en verbaasd op.  
 

B -  A major pharmaceutical company has developed a mutant antibody. A way  
to suppress the mutant X gene. 

W -  Suppress? 
B -  Permanently. They’re calling it a cure. 
S - Well, that’s ridiculous, you can’t cure being a mutant. 
B  - Well, scientifically speaking… 
S - Since when did we become a disease? (…) 
P - These so called mutants are people, just like us. There affliction is nothing  

more, than a disease. A corruption of healthy cellular activity. But I stand 
here today to tell you there’s hope. In this site, once the world most 
famous prison, will now be the source of freedom, for al mutants who 
choose it.  

S - Who would want this cure? I mean what kind of coward would take it just  
to fit in?  

B - Is it cowardness, to save oneself from persecution? Not all of us can fit in  
so easily. You don’t shat on the furniture. (…) 

R - Is it true, they can cure us? 
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X - Yes, Rogue, it appears to be true. 
S - No, professor, they can’t cure us. You wanna know why, because there is  

nothing to cure. Nothing is wrong with you. Or any of us for that 
matter.53 

 
In deze scène laat Storm duidelijk blijken dat de mutatie in de genen van de mutanten geen 
ziekte is. De baas van het farmaceutische bedrijf is juist voor aanpassing van de genen. 
Hiermee kan namelijk gezorgd worden voor een herstel van de mutatie. Ondanks dat Storm 
niet specifiek aangeeft dat de mutanten hierdoor hun identiteit zullen verliezen, stelt ze dit 
wel indirect door zeer verbaasd te reageren. Ze kan niet bevatten waarom iemand dit 
‘medicijn’ zal nemen. Er is toch niets mis met de mutanten, waarom zou een mutant dan 
willen veranderen. Hij/zij zou dan alleen zijn/haar identiteit verliezen. Storm ziet de 
mutanten als mensen en ziet hun gave dan ook als een onderdeel van hun identiteit, als een 
onderdeel van de factor X van Fukuyama.  
 

S -  Neanderthals. We once believed that they were wiped out by years of  
conflict with the much more advanced branch of humanity called Cro-
Magnon man, but recent research into our own DNA suggests that these 
two species may have interbred, evolving into modern humans, in other 
words into what? 

C -  Us. 
S -  Us that’s right.54   

 
In deze scène laat Storm aan de hand van een voorbeeld duidelijk merken dat de mutanten 
niet anders zijn dan mensen. Wanneer ze spreekt over de mensen vraagt zij aan de klas wie 
dat zijn. Wij, antwoorden de leerlingen en dat is precies het antwoord dat Storm wilde 
horen. Zij zijn een onderdeel van de mensheid. Het is de Factor X, waarin de identiteit van 
de mens verborgen ligt en bij mutanten valt hier ook hun mutatie onder.  
 Het personage Rogue denkt hier anders over. Ondanks dat zij net als Storm een 
onderdeel is van de X-Men, heeft zij haar gave altijd als een last gezien. Ze laat dit al blijken 
wanneer ze net gearriveerd is op de school van Xavier.  
 

R -  And the professor… can he actually cure me? 
S -  I don’t really think it works like that.55   

 
Rogue ziet haar gave in het begin zelfs als een ziekte. Ze heeft haar gave nooit kunnen 
accepteren, omdat ze door deze gave mensen niet kan aanraken. Wanneer de komst van het 
‘medicijn’ bekend wordt gemaakt ziet zij dit dan ook als een mogelijkheid om zichzelf te 
veranderen. Zij heeft juist het gevoel dat dit ‘medicijn’ haar weer honderd procent mens 
maakt, omdat ze dan ook mensen kan aanraken. Dit is nu niet mogelijk, omdat ze dan de 
levensenergie van de andere persoon absorbeert, waardoor deze kan sterven. Rogue denkt er 
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dan ook over om het ‘medicijn’ te nemen. In een gesprek met Wolverine maakt hij duidelijk 
dat ze dit alleen moet doen als ze het zelf heel graag wil. Ze moet het niet doen voor een 
ander. Uiteindelijk besluit ze het te doen en zo vormt ze haar eigen identiteit.  
 

I -  You’re back. 
R -  I’m sorry, I had to.  
I - This isn’t what I wanted. 
R - I know, it’s what I wanted.56     

 
Hiermee lijkt dit personage toch weer meer te verwijzen naar de filosofie van het 
transhumanisme.  
 

X Natuurlijke mutatie 

We hebben nu gekeken naar de wijze waarop de films de argumenten en filosofieën van het 
transhumanisme en bioconservatisme bespreken. De vraag die aan de orde is, is of de 
filmtrilogie ook een wezenlijk onderdeel van de filosofie is? Creëert de filmtrilogie ook 
argumenten en/of concepten voor de filosofie? Met betrekking tot de identiteit van de mens 
merk ik op dat de film wel degelijk iets extra’s toevoegt. In de allereerste scène van de eerste 
film, spreekt Xavier de kijker toe. 
 

X -  Mutation: it is the key to our evolution. It has enabled us to evolve from a  
single cell organism into the dominant species on the planet. This process 
is slow and normally taking thousands and thousands of years. But every 
few hundred millennia, evolution leaps forward.57 

 
Xavier stelt hier dat mutatie een onderdeel is van onze evolutie. Aan de hand van mutatie 
zijn we veranderd van een eencellig organisme naar de mens, zoals deze op dit moment leeft. 
Dit stelt volgens mij een zeer interessante kwestie aan de kaak. De bioconservatisten zijn 
namelijk tegen onderzoek naar het aanpassen van de genen van de mens. Naast dat dit 
gevaarlijk kan zijn, heeft dit ook een grote invloed op ons menszijn en zou dit ons menszijn 
op een negatieve manier kunnen beïnvloeden. Wanneer we echter naar de evolutie kijken, 
dan moeten we concluderen dat de ontwikkeling van de mens aan de hand van mutatie, 
verandering van de genen, heeft plaatsgevonden. Door mutaties ontstonden er 
veranderingen in het genotype en wanneer het genen betrof die actief waren, werd ook ons 
fenotype aangepast. De vraag die hierdoor gesteld wordt is: ‘Waarom tast het veranderen 
van de genen door de mens ons menszijn wel aan, maar is dit niet het geval wanneer deze 
verandering door de natuur wordt ingezet?’ Men zou hierop kunnen antwoorden dat 
wanneer de mens de genen verandert dit negatieve gevolgen kan hebben, terwijl een 
verandering door de natuur alleen maar positief kan zijn. Dit is echter niet het geval. Vele 
mutaties die in de loop der millennia hebben plaatsgevonden hebben negatieve gevolgen 
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gehad voor de mensheid. Het was echter de natuurlijke selectie die ervoor zorgde dat 
mutaties met negatieve gevolgen niet binnen de populatie werden doorgegeven, terwijl 
mutaties met positieve gevolgen juist wel verspreid werden. Deze natuurlijke selectie wordt 
ook door Magneto aangehaald.  
 

M -  I’ve heard these arguments before.  
X -  It was a long time ago. Mankind has evolved since then.  
M -  Yes… into us. (…) 
M - We are the future, Charles, not them! They no longer matter.58 

 
Magneto stelt dat de natuurlijke selectie er weer voor zal zorgen dat een positieve mutatie zal 
worden verspreid. Deze natuurlijke selectie zal er uiteindelijk voor zorgen dat de mens, zoals 
we die nu kennen niet zal overleven. Zij zijn niet de toekomst. Zij doen er niet meer toe. Het 
argument dat dit toevoegt aan de filosofie van het transhumanisme is dat de natuurlijke 
selectie ook bij mutaties gedaan door mensen zal zorgen voor alleen verspreiding van de 
positieve veranderingen onder de populatie. Wat dit echter wel veroorzaakt, iets dat we in 
een later stadium nog zullen bespreken, is het feit dat deze mutatie dan toch iedereen wordt 
opgedrongen. De natuurlijke mutaties liggen natuurlijk buiten ons vermogen en worden 
bepaald door het lot. Menselijk gecreëerde mutaties echter, worden de mensheid opgelegd. 
Want ook de mensen die deze mutatie niet willen, zullen aan de hand van de natuurlijke 
selectie, uiteindelijk geconfronteerd worden met deze mutatie. De mens zal dan de keuze 
voor het gebruik van de biotechnologie voor verbetering van de mens niet meer zelf nemen. 
Deze keuze zal genomen worden door zij die er positief tegen aankijken.  
 We zullen nu kijken naar de wijze waarop de gevaren voor de toekomst aan de orde 
gesteld worden in de filmtrilogie.  
 

Utopieën en dystopieën  

Fukuyama sprak in zijn werk over drie vormen van gevaren die zullen ontstaan, wanneer de 
biotechnologie zich verder zal ontwikkelen. Dit waren de sterke groei van ongelijkheid, het 
verlies van de ‘genetische loterij’ en eventuele uitroeiing van de mensheid. 

Als eerst zal nu de ‘genetische loterij’ besproken worden. Het verlies van de ‘genetische 
loterij’ komt in feite niet naar voren in de films. Doordat de mutatie plaatsvindt op een 
natuurlijke wijze is het verlies van de ‘genetische loterij’ totaal niet aan de orde. Het 
argument dat het weghalen van de loterij een groter gat maakt tussen arm en rijk is dan ook 
niet aan de orde in de filmtrilogie. De afbraak van de ‘genetische loterij‘ zal volgens 
Fukuyama leiden tot een wereld waarin de succesvollen hun succes zien als een juiste keuze 
in plaats van dit te koppelen aan het lot. Hierdoor zouden deze mensen zichzelf hoger 
stellen dan andere mensen en misschien zelfs stellen dat zij een ander wezen zijn. De 
gevolgen waartoe het beëindigen van de ‘genetische loterij’ kan leiden, zien we wel terug in 
de films. Zo valt op dat ondanks dat onder de mutanten twee verschillende zienswijzen zijn 
met betrekking tot hoe de samenleving eruit dient te zien, ze allemaal wel een bepaald 
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superioriteitsgevoel lijken te hebben. Zo stellen de aanhangers van Magneto dat de mutanten 
de volgende meer geavanceerde stap in de evolutie van de mens zijn. De mens is simpelweg 
een mindere variant van de mutanten en het uitsterven van de mens wordt dan ook niet als 
een grote bedreiging gezien. Daarentegen zijn er de aanhangers van Xavier. Deze mutanten 
geloven vrijwel allemaal in een samenleving, waarin samen met de mens wordt 
samengeleefd. Wanneer we echter kijken naar de wijze waarop deze mutanten zich 
profileren in de film, dan zien we dat deze wel degelijk zichzelf een positie geven die boven 
die van de mens lijkt te staan. Dit komt vooral naar voren in de persoon van Xavier, die 
zichzelf een bepaalde status geeft waardoor hij zich met iedereen en alles denkt te moeten 
bemoeien. Dit komt in een later stadium nog meer aan bod en wordt dan verder uitgewerkt.  
 Naast het verlies van de ‘genetische loterij’ wordt ook de groeiende ongelijkheid tussen 
succesvolle en minder succesvolle individuen als een gevaar voor de samenleving gezien. 
Hierdoor zal een samenleving ontstaan die nog meer gebaseerd is op hiërarchie. In de film 
komt naar voren dat er een sterkere tweedeling ontstaat tussen mensen en 
mutanten/transhumanisten en dit leidt tot een samenleving waarin de ene groep boven de 
andere groep lijkt te staan. Opvallend is echter dat uit beide groeperingen een andere 
hiërarchische verdeling opgemaakt wordt.  
 Van de ene kant stelt de mens zich boven de mutanten en verwacht van de mutanten 
plichten waaraan zijzelf niet hoeven te voldoen. Hierdoor worden de mutanten als 
tweederangsburgers gezien en stelt de mens dat zij boven de mutanten staan. Van de andere 
kant stellen de mutanten zichzelf ook boven de mensen. Magneto en The Brotherhood of 
Mutants stellen dat zij boven de mens staan en dat de mens wat hun betreft uitgeroeid kan 
worden. Daarnaast zijn er ook nog de X-Men, van wie het lijkt dat zij de mens als gelijken 
zien. Toch hebben zij vaak geen vertrouwen in de mens en hebben zij het gevoel dat zij de 
mens tegen anderen en zichzelf moeten beschermen. Hiermee geven ook zij een signaal af, 
waaruit we kunnen opmaken dat zij zich nog net een treetje hoger stellen dan de mens.  

Hiermee ondersteunen de films de argumenten die de bioconservatisten geven met 
betrekking tot de biotechnologie. Deze technologie leidt tot een hiërarchische samenleving. 
Hierbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat Fukuyama deze ongelijkheid baseert 
op succesvolle en minder succesvolle mensen. Van zo’n hiërarchie is in de films op geen 
enkele wijze sprake. De hiërarchie die in films naar voren komt is gebaseerd op een gevoel 
van angst jegens de ander en het is deze angst waardoor ze zichzelf als hoger bestempelen 
om op die wijze de macht van de ander te beperken.  

Daarnaast wordt op die wijze de macht die men heeft over de ander gerechtvaardigd. 
Zou men deze macht namelijk niet uitoefenen, dan kan deze ander een gevaar worden voor 
de samenleving. Hiermee wordt het argument van ongelijkheid van Fukuyama door de films 
aangescherpt. Fukuyama stelt namelijk dat de samenleving gesplitst zal worden in 
succesvolle en minder succesvolle mensen, in feite tussen mensen die geen biotechnologie 
gebruiken en mensen die wel biotechnologie gebruiken. De films stellen dat er een ander 
soort van hiërarchie zal ontstaan. Niet een hiërarchie die gebaseerd is op succesvol of 
minder succesvol, maar een hiërarchie die ontstaat door een gevoel van angst. De mensen 
stellen zichzelf constant boven de mutanten, simpelweg omdat ze bang zijn dat deze 
mutanten een gevaar zullen opleveren voor hen. Hierdoor zetten ze zichzelf bovenaan de 
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ladder om zo de mutanten te dwingen om bepaalde stappen te ondernemen. Zo willen ze 
een registratieplicht voor mutanten instellen, zonder dat zijzelf daaraan hoeven te voldoen. 
Daarnaast willen zij ook de mutanten dwingen tot het nemen van het ‘medicijn’, waardoor 
de mutanten net zo als zij zullen worden. Met deze beide ingrepen stellen de mensen dat zij 
beter zijn dan de mutanten en dat de mutanten in feite tweederangsburgers zijn. Het lijkt 
erop dat de mensheid zich niet beter voelt dan de mutanten, maar dat ze deze houding aan 
moeten nemen om een bepaalde uitoefening van macht te rechtvaardigen. Dit gevoel van 
macht denkt de mens nodig te hebben om op die wijze het gevoel van angst te verdrukken.  

De wijze waarop The Brotherhood of Mutants zichzelf boven de mensheid stellen, is 
volgens mij van een geheel andere orde. Fukuyama besprak dit al en gaf aan dat de 
biotechnologie kan leiden tot een situatie waarin er een groep mensen is, die zichzelf ziet als 
een nieuwe en andere soort. Zo’n situatie wordt geschetst in de films. De mutanten onder 
leiding van Magneto stellen namelijk dat zij een nieuwe soort zijn. Zij zijn de volgende stap 
in de evolutie van de mens. Door deze gedachte zien zij zichzelf als een betere versie van de 
mens en staan zij dus hoger in de hiërarchie.  
 Het derde punt dat door de bioconservatisten wordt aangehaald is het feit dat de 
biotechnologie, en dan vooral het veranderen van de genen, ernstige gevolgen kan hebben 
voor de mensheid en in het ergste geval kan leiden tot uitroeiing van de mensheid. Zoals 
Fukuyama zegt leiden genen tot processen die de mens vormen. Het is echter niet zo dat elk 
gen één proces in werking stelt. Het kan ook zo zijn dat een gen meerdere, soms in 
samenspraak met andere genen, processen in werking stelt. Hierdoor kan verandering aan 
een bepaald gen leiden tot verandering in meerdere processen, waardoor ook veranderingen 
kunnen plaatsvinden die niet de bedoeling zijn. Kort gezegd, weet de wetenschap niet 
precies hoe de genen werken en zou aanpassing van deze genen grote problemen op kunnen 
leveren, eventueel zelfs uitroeiing.  
 

X (Bio)technologie in de X-Men Trilogie  

In deze paragraaf komt het gebruik van technologie in de X-Men Trilogie naar voren. Ik 
spreek hier niet alleen over biotechnologie, omdat met de andere technologieën in de films 
ook gereageerd wordt op argumenten binnen de filosofie van het transhumanisme. Er zijn 
twee wijzen waarop in de films gesproken wordt over technologie. Ten eerst door specifiek 
te verwijzen naar technologie en ten tweede aan de hand van de mutaties van de mutanten. 
Binnen deze eerste groep zullen nu twee technologieën besproken worden die betrekking 
hebben op het veranderen van de genen en twee technologieën die geen betrekking hebben 
op de verandering van de genen. Vervolgens bespreek ik de andere wijze waarop technologie 
naar voren komt in de films, namelijk in de vorm van de mutatie.  
 

X Technologie en de verandering van de genen 

Er zijn twee vormen van technologie die geïntroduceerd worden in de film, waarbij een 
verandering van de genen het uitgangspunt is.  
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 De eerste keer dat er een technologie geïntroduceerd wordt waarmee de genen 
veranderd kunnen worden in de X-Men Trilogie is wanneer Magneto een machine ontwerpt, 
waarmee hij door middel van radiatie een mutatie kan laten plaatsvinden binnen de genen 
van alle mensen. Hierdoor zal iedereen een mutant worden. In de loop van de eerste film 
wordt echter duidelijk dat, doordat deze mutatie niet natuurlijk is, het lichaam deze mutatie 
niet accepteert. Met betrekking tot deze technologie onderbouwt de film dus de 
argumentatie van de bioconservatisten. Deze claimen dat verandering van de genen een 
gevaar kan vormen voor de mensheid en dit is ook precies wat gebeurt in de films. Doordat 
de mutatie niet natuurlijk is, wordt de mutatie geweigerd door het lichaam, waardoor het 
lichaam sterft.  
 De tweede technologie die besproken wordt is een ander verhaal. Deze technologie is 
het ‘medicijn’ dat op de markt is gekomen. Dit ‘medicijn’ zorgt ervoor dat het gen dat de 
mutatie teweegbrengt voorgoed onderdrukt wordt. Dit leidt tot het kwijtraken van zowel de 
mutatie als de gave bij de mutanten. De mutant verandert hierdoor in een ‘gewoon’ mens en 
deze verandering is niet meer om te draaien. In dit geval zorgt de technologie helemaal niet 
voor gevaar. Deze technologie geeft alleen maar de mogelijkheid om de genen op een veilige 
manier te veranderen. Met betrekking tot deze technologie wordt dus de argumentatie van 
de transhumanisten onderbouwd. Hierbij moet echter wel een kanttekening geplaatst 
worden. Er ontstaat namelijk uiteindelijk wel degelijk gevaar door deze technologie. Dit 
gevaar wordt niet in werking gesteld door de technologie zelf, maar door de gebruiker van 
deze technologie. Dit sluit aan bij de argumentatie die zowel de transhumanisten als de 
bioconservatisten hebben aangevoerd, namelijk dat de technologie niet in de verkeerde 
handen moet vallen, maar door een hoger orgaan (overheid) in goede banen moet worden 
geleid. Dit roept echter weer vragen op: ‘Wat zijn slechte handen en wat als onze eigen 
overheid, slechte handen vertegenwoordigt?’ Deze kwestie zal later nog verder besproken 
worden met betrekking tot het personage Xavier.  

We hebben al twee vormen van biotechnologie besproken, namelijk de machine van 
Magneto en het ‘medicijn’ van de mensen. Nu zullen nog twee andere technologieën aan 
bod komen. De eerste technologie die aan bod komt is het goedje waarmee Stryker 
mutanten onder controle houdt. Stryker heeft namelijk een manier gevonden om mutanten 
te controleren om ze zo te kunnen commanderen. Aan de hand van dit goedje weet Stryker 
beslag te leggen op zowel Cerebro als Xavier. Stryker dwingt Xavier dan Cerebro te 
gebruiken om de gehele mutantenpopulatie uit te roeien. Vervolgens dwingt Magneto Xavier 
op dezelfde wijze Xavier om juist de mensheid uit te roeien. Dit brengt ons bij de laatste 
technologie die naar voren komt in de X-Men Trilogie, namelijk Cerebro. Aan de hand van dit 
apparaat staat Xavier in contact met alle levende wezens op aarde. Op het eerste gezicht lijkt 
het erop dat dit apparaat geen kwaad kan doen. Het geeft Xavier simpelweg de mogelijkheid 
om mutanten op te sporen, om deze daarna te helpen. Dit verandert echter drastisch, 
doordat Stryker zelf ook een Cerebro bouwt en hiermee de mutanten wil uitroeien. 
Daarnaast gebruik Magneto Cerebro om daarna de gehele mensheid uit te roeien. Hierdoor 
blijkt ook deze technologie gevaarlijk te zijn voor de mensheid. Daarnaast is het moeilijk om 
te bepalen wat de positieve kanten zijn. Het geeft Xavier een bepaalde vorm van macht, 
maar dat is niet echt een positieve toevoeging aan de samenleving. We hebben nu alle 
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technologieën die naar voren komen in de films besproken, er is echter nog een wijze 
waarop over de biotechnologie gesproken wordt.  
 

X Technologie en de mutatie van de mutanten 

Naast dat er specifiek gesproken wordt over technologieën, komt ook de mutatie van de 
mutanten naar voren in de films. Ondanks dat hiermee niet direct gesproken wordt over 
biotechnologie, de mutatie is immers natuurlijk, wordt wel indirect argumentatie gegeven 
voor/tegen de biotechnologie. Deze mutatie geeft een aantal mensen superkrachten en een 
aantal van deze superkrachten vertegenwoordigt de mogelijkheden die men zal/wil hebben 
als transhumanisten. Een goed voorbeeld hiervan is Wolverine. Deze mutant heeft de 
mogelijkheid om zichzelf te genezen. Hierdoor is hij vrijwel onsterfelijk. Dit was één van de 
mogelijkheden die het transhumanisme zag in de biotechnologie, het verlengen van de 
levensduur. Dit is in een eerder stadium al aan bod gekomen en ik zal daarom vervolgen met 
mutaties die niet positief zijn.  

Het personage Jean Grey vertegenwoordigt de mutaties die minder positief uitpakken. 
Zij is de enige ‘class five’ mutant. Dit houdt in dat zij de sterkste krachten heeft van allemaal 
en dat er in feite niets is dat zij niet kan doen. Dit kan gezien worden als de ultieme 
transhumanist (even daargelaten of dit wel het ultieme doel is van elke transhumanist). Het 
probleem dat zich bij dit personage voordoet is dat ze de macht over deze krachten verliest, 
waardor de krachten de macht over haar krijgen. Aan de hand van dit personage wordt 
ingegaan op de wijze waarop de biotechnologie een negatief gevolg kan hebben. We zien dit 
terug in één van de laatste scènes in de laatste film. In deze scène nemen de krachten van 
Jean Grey haar over, waardoor ze geen controle meer heeft over haar krachten. Hierdoor 
staat alles in haar omgeving onder haar controle. Deze krachten zijn zelfs zo sterk dat 
mensen en mutanten die in haar omgeving zijn vernietigd worden. De camera zoomt in deze 
scène per shot steeds meer in op het gezicht van Jean Grey. Tussen deze shots door zien we 
de verwoestingen die zij aanricht. Door steeds meer in te zoomen op haar gezicht en daar 
tegenover haar destructieve impulsen te tonen is in dat shot sprake van een modern 
affectiebeeld. Het gezicht dat in beeld is, staat op dat moment niet meer voor het gezicht 
van Jean Grey. Het gezicht raakt op dat moment alle identiteit kwijt en vertegenwoordigd 
iets dat alle identiteit te boven gaat. Dit gezicht wordt in feite losgekoppeld van de rest van 
het lichaam. In een andere scène komt ook naar voren dat haar krachten Jean Grey 
overnemen. Echter in die scène richt ze haar krachten wel degelijk op iemand, namelijk op 
Xavier. In die scène is dan ook geen sprake van een verlies van identiteit. Grey (of eigenlijk 
The Phoenix, het personage van Jean Grey heeft namelijk twee persoonlijkheden) richt zich 
direct op Xavier en lijkt hem te willen straffen voor al die jaren dat hij haar heeft 
tegengehouden. Xavier heeft er namelijk voor gezorgd dat Grey’s krachten diep verborgen 
lagen in haar, waardoor Grey haar krachten onder controle kon houden. Doordat ze in die 
scène wel degelijk haar krachten op iemand richt en daarom deze krachten een identiteit 
hebben, is in deze scène geen sprake van een modern affectiebeeld. We gaan nu echter terug 
naar de scène waarin dit wel het geval is. Het gezicht wordt losgekoppeld van het lichaam. 
Hierdoor wordt dit gezicht ‘geabstraheerd van alle ruimtelijke en tijdelijke coördinaten’ 
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(Raessens (2001), 117). Zoals we al eerder zagen in de theorie van Raessens komen er door 
dit affectiebeeld intensieve krachten tot uitdrukking die ten grondslag liggen aan de 
werkelijkheid. Deze krachten gaan alle persoonlijkheid te buiten en deze krachten hebben 
dan ook een sterke politieke betekenis. Als voorbeeld gaf Raessens de films van Godard. In 
deze scène in de X-Men Trilogie is hetzelfde aanwezig. In deze films wordt echter geen 
stelling genomen tegen de disciplinerende en controlerende aspecten van de socialisering 
(zoals in de films van Godard), maar er wordt stelling genomen tegen de biotechnologie. 
Het personage Jean Grey vertegenwoordigt hier niet meer het personage Jean Grey, maar de 
biotechnologie. De verwoestende werking die van haar uitgaat en die iedereen lijkt te 
vernietigen, staat voor de ondergang die de mensheid tegemoet zal gaan wanneer men de 
biotechnologie verder laat groeien. Jean Grey’s personage staat hier voor de biotechnologie 
en de negatieve gevolgen die dit kan hebben voor ons als mensen, misschien zelfs totale 
vernietiging. Dit moet leiden tot een bewustzijn bij de kijker, die hierdoor met andere ogen 
kijkt naar de biotechnologie. 
 

X De macht van een hoger orgaan 

We hebben nu meerdere wijzen besproken waarop de films omgaan met de 
(bio)technologie. Het is met vrijwel elke technologie zo dat hij uiteindelijk negatieve 
gevolgen heeft voor de samenleving. Hierbij merk je ook dat dit over het algemeen te maken 
heeft met de persoon die deze technologie tot zijn beschikking heeft. Zowel de 
bioconservatisten als de transhumanisten bespreken dit in hun theorie. De bioconservatisten 
stellen dat dit wel degelijk een argument is om de biotechnologie aan banden te leggen. De 
transhumanisten daarentegen stellen dat het altijd zo geweest is dat technologie in de 
verkeerde handen terecht kan komen. Zij stellen dan ook dat de biotechnologie niet gestopt 
moet worden, maar dat er een hoger orgaan over moet waken. Beide groeperingen stellen 
dus dat een hoger orgaan moet waken over de biotechnologie en dus over onze evolutie als 
mensen. Wat echter door beide op geen enkel moment besproken wordt, maar wat wel in de 
films naar voren komt, is het feit dat ook zo’n hoger orgaan een gevaar kan opleveren voor 
ons als individuen. Zo zijn het de personages Magneto en Stryker die zichzelf een bepaalde 
macht verschaffen, waardoor ze een gevaar vormen voor een groot gedeelte van de 
populatie. Deze twee personages representeren het kwaad in de films, dus representeren zij 
niet het orgaan dat Fukuyama en Bostrom voor ogen hebben. Er zijn twee personages die 
hier wel voor in aanmerking komen.  

Ten eerste is er de president van de Verenigde Staten de overheid. Het is de president 
die Stryker de bevoegdheid geeft om in te grijpen en het is de president die opdracht geeft 
om het ‘medicijn’ als wapen te gebruiken. In het eerste geval is het zo dat de president niet 
volledig op de hoogte is van de plannen van Stryker, maar in het tweede geval is het 
specifiek de president die bepaald dat het ‘medicijn’ als wapen gebruikt wordt. De president, 
de overheid, bepaald dan dat er op een bepaalde wijze wordt ingegrepen, waardoor 
individuen hun identiteit verliezen. Hiermee geven de films een toekomstscenario met 
betrekking tot de verdere ontwikkeling van biotechnologie. Als het namelijk zo is dat de 
biotechnologie verder ontwikkeld wordt en daarnaast ook nog eens onder controle staat van 
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de overheid, dan zou de overheid (zoals in de film naar voren komt) deze biotechnologieën 
kunnen opdringen aan haar bevolking. Dit zou bijvoorbeeld kunnen wanneer de overheid 
het gevoel heeft dat zo’n ingreep nodig is met betrekking tot de nationale veiligheid. Een 
goed voorbeeld daarvan is de grote mate van controle die de Amerikaanse overheid op haar 
bevolking heeft uitgeoefend met betrekking tot de strijd tegen terrorisme.  

Het tweede personage dat als goodguy naar voren komt in de film en daarnaast zeer 
machtig is, is Xavier. Het meest opmerkelijke van Xavier is dat hij een machine heeft 
ontwikkeld, waarmee hij in contact staat met elk levend wezen op aarde. Hij gebruikt dit 
apparaat regelmatig om achter de locatie van mutanten te komen. Daar blijft het echter niet 
bij. Hij heeft als gave telepathische krachten en hij gebruikt deze om de gedachtes van 
mensen en mutanten te lezen. Daarnaast heeft hij deze gave gebruikt om Jean Grey te 
beschermen tegen haar eigen krachten. Het is dus Xavier die zichzelf als een soort van God 
profileert. Hij heeft het gevoel dat hij iedereen moet beschermen, of tegen een gevaar, of 
tegen zichzelf. Wordt in het begin op geen enkele wijze getwijfeld aan de algehele wijsheid 
van Xavier, in het laatste deel lijken wel degelijk barstjes te ontstaan in zijn ongeschonden 
blazoen. Jean Grey rebelleert tegen de wijze waarop Xavier haar onder controle wenst te 
houden en ook Wolverine vraagt zich af of Xavier zichzelf niet teveel macht toebedeeld. 
Ondanks dat het lijkt alsof Xavier het beste met al deze mensen voorheeft, kun je je 
afvragen hoe ver Xavier hierin mag gaan. Hiermee wordt volgens mij ook direct een 
argument gecreëerd met betrekking tot de filosofie van het transhumanisme. Dit argument 
houdt de mensheid haar identiteit, maar ook vrijheid, kan verliezen door de evolutie in 
handen te leggen van een hoger orgaan. Xavier profileert zich als een hoger orgaan. Hij stelt 
dat hij het beste voorheeft met iedereen en wil dan ook voor iedereen bepalen wat het beste 
is. Hiermee representeert hij het hogere orgaan waarover de transhumanisten spreken. De 
vraag is wat dit betekent voor de vrije wil van de mens? Deze vraag komt goed naar voren in 
de scène waarin Xavier en Wolverine spreken over de controle die Xavier uitoefent op Jean 
Grey.  
 

X -  Jean Grey is the only class five mutant I ever encountered, her potential  
practically limitless. Her mutation is seated in the unconsciousness part of 
her mind and therein lay the danger. When she was a girl I created a series 
of psychic barriers to isolate her powers from her conscious’ mind. And as 
a result Jean developed dual personality. 

W - What? 
X - The conscious Jean who powers were always in her control and the  

dormant side. A personality that in our sessions came to call itself the 
Phoenix. A purely instinctual creature, all desire and joy… and rage. 

W - She knew all this? 
X - It is unclear how much she knew. Far more critical is, whether the woman  

in front of us is the Jean grey we know or the Phoenix, furiously struggling 
to be free. 

W - She looks very peaceful to me. 
X - Because I’m keeping her that way. I’m trying to restore the psychic blocks,  

to cage the beast again. 
W - What have you done to her? 
X - Logan, you have to understand… 
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W - You’re talking about a persons mind here, about Jean. 
X - She has to be controlled… 
W - Controlled? You know, sometimes when you cage the beast, the beast gets  

angry. 
X - You have no idea. You have no idea of what she is capable. 
W - No professor, I had no idea what you are capable of. 
X - I had a terrible choice to make. I choose the lesser of two evils. 
W - Well, it sounds to me like Jean had no choice at all. 
X - I don’t have to explain myself. At least of all to you.59    

 
Ondanks dat Wolverine later lichtelijk omslaat, maakt hij hier een goed punt. Jean Grey/The 
Phoenix heeft nog nooit iemand een vlieg kwaad gedaan en toch meent Xavier haar te 
moeten controleren. Zijn argumentatie is dat hij dit doet uit voorzorg, voordat ze gevaarlijk 
kan worden. Dit gaat tegen alles in waar onze democratie van vrijheid voor staat. En juist op 
dat punt is het een argument tegen de wijze waarop de bioconservatisten, maar vooral de 
transhumanisten tegen de macht van een hoger orgaan aankijken. Geen enkele keer wordt er 
door hen gerept over de gevaren die kunnen ontstaan, wanneer een orgaan zoveel macht 
krijgt. Maar ligt in zo’n hoger orgaan niet misschien wel het grootste gevaar? Is zo’n orgaan 
niet een groter gevaar dan de biotechnologie zelf? Zowel de transhumanisten als de 
bioconservatisten stellen van niet, maar de X-Men Trilogie beweert anders. We zagen namelijk 
al vaker een hoger orgaan in de X-Men Trilogie, dat beslissingen neemt die afbreuk doen aan 
de vrijheid en de identiteit van de mens. Het is Kelly die de overheid bijna zover heeft om 
alle mutanten te verplichten zichzelf te identificeren. Het is de president die Stryker de 
bevoegdheid geeft om het mutantenprobleem te controleren. En het is diezelfde president 
die ervoor zorgt dat het ‘medicijn’ tegen mutatie niet alleen als ‘medicijn’ gebruikt wordt, 
maar zelfs als wapen. Dus elke keer wanneer een hoger orgaan een beslissing neemt, leidt dit 
tot grotere problemen en is dat een inbreuk op de vrijheid van de mens. De vrijheid van de 
mens, die als het goed is, het grootste goed van de mens is. Hiermee wordt dus een duidelijk 
argument gecreëerd tegen het aanstellen van een hoger orgaan dat onze evolutie als mensen 
zal bepalen.  
 

                                                 
59 Rader, Pret. X-Men: The Last Stand (2006). 
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Conclusie 

Voordat ik een antwoord geef op de onderzoeksvraag die in de inleiding aangekondigd is, zal 
ik nu eerst antwoord geven op een vraag die in de loop van het onderzoek ook aan de orde 
is gekomen. Deze vraag heeft betrekking op de theorie van Deleuze.  
 

Is de filosofie van Deleuze van belang bij onderzoek naar de relatie tussen film en 
filosofie? 

  
In het theoretisch kader is gesproken over het artikel van Constable. Hier werd 
geconstateerd dat Constable zich wel heel erg op het narratief gericht had en zich een stuk 
minder met het beeld had bezig gehouden. In de zoektocht naar een theorie die zich meer 
met het beeld bezighield kwamen we uit bij Deleuze. Sterker nog, Deleuze houdt zich alleen 
maar met het beeld bezig. De verwachting was dat beide theorieën van belang zouden zijn 
voor onderzoek naar de relatie tussen film en filosofie. In de uiteindelijke analyse is eerst 
ingegaan op de analyse van Constable. Aan de hand van een scène uit de The Matrix Trilogie 
die door Constable gebruikt wordt is aangetoond dat met behulp van de theorie van Deleuze 
andere invalshoeken naar voren komen. Daarnaast hebben we in de uiteindelijke analyse van 
de X-Men Trilogie kunnen zien dat de theorie van Deleuze wel degelijk van belang is. Zo zijn 
er meerdere momenten in de films, waarin we zien dat een personage superkrachten 
gebruikt die door middel van biotechnologie ook mogelijk zouden kunnen zijn. Het 
belangrijkste voorbeeld hiervan is Wolverine. In een bepaald shot zien we Wolverine, terwijl 
deze een wond in zijn gezicht laat genezen. Op zo’n moment presenteert het beeld niet 
alleen het personage Wolverine dat de supergave heeft om zichzelf te genezen, maar wordt 
ook de mogelijkheden van de biotechnologie gerepresenteerd. Hierdoor krijgt zo’n beeld het 
karakter van een modern affectiebeeld. We zien zo’n modern affectiebeeld echter helemaal 
terugkomen in de eindscène van de derde film, waarin Jean Grey (The Phoenix) in een 
zoomshot op zo’n manier weergegeven wordt, dat ze haar identiteit verliest. Hierdoor staat 
het gezicht van Grey niet meer voor haar, maar voor een veel groter geheel, namelijk de 
biotechnologie. Aan de hand van dit beeld wordt kritiek geleverd op de wijze waarop de 
biotechnologie zich op dit moment ontwikkelt en de gevaren die dit kan opleveren.  
 Deleuze’s theorie is van belang voor het onderzoek naar de relatie tussen film en 
filosofie. Er dient wel gesteld te worden dat de autonomie van Deleuze niet veelvuldig aan 
bod gekomen is tijdens de analyse. Volgens mij zijn er twee oorzaken aan te geven waarom 
dit het geval is. 
 Ten eerste moeten we stellen dat de theorie van Deleuze ontwikkeld is aan de hand van 
films die in een ander filmisch tijdperk gemaakt zijn. De cinema waar Deleuze zijn theorie 
op gebaseerd heeft is simpelweg niet dezelfde cinema als de cinema die op dit moment 
volop aanwezig is. In mijn ogen is het daarom lastig om zijn theorie in te zetten voor begrip 
van de huidige cinema. Het feit dat het lastig is wil echter niet zeggen dat deze theorie niet 
relevant kan zijn. In mijn analyse van de X-Men Trilogie is gebruik gemaakt van de theorie van 
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Deleuze en deze heeft ook een wezenlijke importantie gehad. Dit brengt mij bij de tweede 
reden waarom ik denk dat de theorie minder naar voren kwam in de X-Men Trilogie.  
 Deze tweede reden is volgens mij het feit dat het beeld en de actiescènes in de X-Men 
Trilogie heel erg gericht zijn op het narratief. Dit zorgt er voor dat veel delen uit de films die 
betrekking hebben op de filosofie van het transhumanisme niet aan de hand van het beeld, 
maar aan de hand van het narratief iets zeiden over deze filosofie. Hiermee wil ik aangeven 
dat het beeld in deze films vooral in dienst staat van het narratief. In mijn ogen ondersteunt 
het beeld in deze films constant het narratief, waardoor de autonomie van Deleuze minder 
aan bod is gekomen. Dit hoeft echter niet zo te zijn voor alle films. Ik denk dat de theorie 
van Deleuze wel degelijk een belangrijke factor is in onderzoek naar de relatie tussen film en 
filosofie, maar dat in de ene film zijn autonomie sterker naar voren komt dan in een andere. 
Hierbij denk ik vooral aan films waarbij het beeld minder in dienst staat van het verhaal, 
zoals we dat ook hebben kunnen zien bij de voorbeelden die Deleuze gaf uit het Italiaans 
neorealisme en de Franse nouvelle vague.  
 We zullen nu verder gaan met de beantwoording van de onderzoeksvraag die in de 
inleiding besproken is.  
 

In hoeverre kan film, in de vorm van de X-Men Trilogie, een wezenlijk onderdeel 
uitmaken van de filosofie, in de vorm van de filosofie van het transhumanisme? 

 
In de inleiding is reeds aangeven op welke wijze film een filosofie kan behandelen. Ten 
eerste kan film een bepaalde filosofie toegankelijk maken. Ten tweede kan film voorbeelden 
geven die bepaalde argumenten onderbouwen of kan het een bepaalde filosofie 
tegenspreken. En ten slotte kan film ook zelf concepten creëren en/of bestaande concepten 
en argumenten veranderen en/of betwisten. Ik ga nu in op deze drie manieren waarop film 
een filosofie kan behandelen. Hierbij bespreek ik of dit ook het geval is met de X-Men 
Trilogie en de filosofie van het transhumanisme. De laatste van deze drie wijze zal 
uitgebreider aan bod komen, omdat deze wijze ingaat op de onderzoeksvraag. In die 
paragraaf stel ik dat de X-Men Trilogie een nieuw argument aandraagt, een bestaand argument 
bestrijdt en een nieuw concept creëert.  
 Ten eerste zorgt de X-Men Trilogie voor een inkijk in de biotechnologie en de gevolgen 
die dit kan hebben voor de mensheid. Hiermee maakt de trilogie de filosofie van het 
transhumanisme toegankelijker. Ondanks dat het transhumanisme en de biotechnologie 
soms zeer ingewikkeld zijn is het wel belangrijk dat de mensheid zich bezig gaat houden met 
deze ontwikkelingen. Ik moet hierbij wel stellen dat de films niet dienen als een inleiding op 
de filosofie van het transhumanisme, aangezien zij ingaan op concepten en argumenten die 
dieper verborgen liggen in de filosofie van het transhumanisme. We zien dan ook dat de 
films meer bijdragen dan simpelweg toegankelijkheid. 

Ten tweede gaan de X-Men films in op bestaande concepten en argumenten van het 
transhumanisme. Een goed voorbeeld hiervan is het personage Magneto, die in een aantal 
scènes verwijst naar de manier waarop de transhumanisten denken over de identiteit van de 
mens. In deze scènes relateert Magneto de mutanten aan God. Hiermee wil hij stellen dat de 
mens de scheppende eigenschappen van God zich eigen moet maken en dat deze daarmee 
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zijn/haar identiteit vormt. Deze gedachtegang onderbouwt de gedachte van het 
transhumanisme dat stelt dat de identiteit van de mens bestaat uit de wijze waarop de mens 
zichzelf vormt en niet op basis van zijn/haar genen. Op deze wijze bespreken de films de 
argumentatie van het transhumanisme. We zien dit in nog meer scènes en met betrekking tot 
andere argumenten terugkomen in de analyse. 
 Ten derde zien we dat de films bepaalde nieuwe argumenten aandragen, argumenten 
tegenspreken en aanscherpen en daarnaast ook zelf concepten creëren.  
Wanneer we kijken naar de discussie over de identiteit van de mens dan zien we dat de films 
een extra argument aandragen dat in de filosofie van het transhumanisme nog niet aan bod 
is gekomen. Dit is het argument dat verandering van de genen, mutatie, ook op natuurlijke 
wijze plaatsvindt. Hiermee wordt beargumenteerd dat verandering van de genen een 
natuurlijk proces is, waarbij de natuur ervoor zorgt dat alleen positieve mutaties een langer 
leven beschoren zijn. Het feit dat de natuur negatieve mutaties tegengaat, zou kunnen 
aangeven dat mutaties die door de mens veroorzaakt zijn ook door de natuur gereguleerd 
zullen worden. Daardoor zouden fouten die gemaakt worden door de wetenschap met 
betrekking tot alteratie van de genen door de natuur weer opgelost worden. Bij dit argument 
moet wel de kanttekening geplaatst worden dat dit zou kunnen inhouden dat in de loop der 
tijd zo’n fout opgelost zal worden, maar dat daar wel vele jaren vol mensleed aan vooraf 
gaan. De natuur zal dan de uitroeiing van de mens kunnen voorkomen, maar niet het 
mensenleed dat hieraan voorafgaat.  
 Het thema in de films dat een verandering van de hiërarchie tussen mensen behandeld 
zorgt voor een aanscherping van een theorie van de filosofie van het transhumanisme. De 
bioconservatisten claimen dat door de ontwikkelingen binnen de biotechnologie er een 
grotere hiërarchie zal ontstaan in de samenleving. Deze hiërarchie zal gebaseerd zijn op de 
mate van succes. Wanneer we naar de films kijken dan merken we op dat hier ook een 
hiërarchie ontstaat binnen de samenleving. Deze hiërarchie is echter niet gebaseerd op mate 
van succes, maar op een gevoel van angst. Het is het gevoel van angst dat in de film de 
hiërarchie bepaald. Het zijn de mutanten die zichzelf boven de mensen stellen, omdat zij 
bang zijn voor de wijze waarop zij behandeld zullen worden door de mensen. Ze merken op 
dat de mens de mutanten als een ander soort mensen behandelt, een tweederangsburger. Ze 
besluiten dan ook om zichzelf te beschermen tegen deze behandelmethode van de mensen. 
De mensen hebben echter ook angst voor de mutanten. Zij verwachten dat deze mutanten, 
door hun speciale gaven, een gevaar kunnen vormen voor de mens. Ze leggen de mutanten 
dan ook allerlei verplichtingen op, waaraan zijzelf niet hoeven te voldoen. Zo willen zij 
onder andere dat de mutanten zich registreren. De mens rechtvaardigt deze behandelwijze 
door te stellen dat de mutanten een gevaar zijn. Hierdoor zetten ze zichzelf in de positie 
waarop ze macht over de mutanten kunnen uitoefenen. In de films komt naar voren dat het 
niet (alleen) een hiërarchie op basis van mate van succes is, waarvoor men met betrekking 
tot de biotechnologie bang moet zijn. Het is ook zo dat een gevoel van angst deze hiërarchie 
kan gaan bepalen. De biotechnologie kan er immers voor zorgen dat er een nieuw soort 
mens ontstaat, de transhumanist. Deze nieuwe mens kan door de mensen en door zichzelf 
als een ander wezen gezien worden, waardoor deze groepen tegenover elkaar kunnen komen 
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te staan en er een gevoel van angst ten opzichte van elkaar ontstaat. Dit zou kunnen leiden 
tot situaties waarin een sterke hiërarchie op basis van een gevoel van angst ontstaat.  
 Daarnaast creëren de films een nieuw concept met betrekking tot het thema macht. 
Binnen de filosofie wordt door zowel de bioconservatisten als de transhumanisten gesteld 
dat een hoger orgaan de biotechnologie in goede banen moet leiden. Beide groeperingen 
hebben een andere visie op de manier waarop dit hoger orgaan invulling moet geven aan 
deze rol, maar ze zijn het er mee eens dat een hoger orgaan zich moet bezighouden met de 
biotechnologie. De bioconservatisten zien werk weggelegd voor de overheid om de 
biotechnologie aan banden te leggen, terwijl de transhumanisten een hoger onafhankelijk 
orgaan (niet zozeer de overheid) de macht willen geven over de biotechnologie en dus de 
evolutie van de mens. In de films komt echter meerdere keren naar voren dat een hoger 
orgaan binnen de overheid (senator, president, kolonel) beslissingen neemt die voor veel 
individuen negatieve gevolgen hebben met betrekking tot hun identiteit en vrijheid. 
Daarnaast lijkt het personage Xavier veel weg te hebben van een groter onafhankelijk 
orgaan, zoals de transhumanisten voorstellen. Xavier heeft ook het beste met de 
samenleving voor en wil een harmonieuze samenleving creëren. Hij lijkt op sommige 
moment het individu uit het oog te verliezen. Zo helpt hij Wolverine niet bij het terugkrijgen 
van zijn herinneringen, omdat Xavier stelt dat het beter voor Wolverine is als hij dit zelf 
oplost. Daarnaast heeft hij met zijn telepathische krachten ervoor gezorgd dat hij controle 
kreeg over Jean Grey. Hierdoor bleven haar superkrachten lange tijd voor het grote deel 
buiten haar vermogen. Xavier weerhield haar er dus van om zichzelf te zijn. Xavier claimde 
dat hij dit deed om haar tegen zichzelf te beschermen en het gevaar te stoppen dat zij voor 
de samenleving zou kunnen vormen. Er wordt in de films dus een orgaan (Xavier) 
gepresenteerd dat zo veel macht heeft dat het zich als een soort God gaat gedragen. Waarbij 
dit orgaan voor iedereen gaat bepalen wat het beste is voor hem/haar is. Waardoor in het 
ergste geval het individu haar identiteit en vrijheid verliest.  
 Deze scriptie is een vervolg op het onderzoek dat Constable gedaan heeft. Zij stelde 
dat film een wezenlijk onderdeel uit kan maken van een filosofie en dat is ook de uitkomst 
van mijn onderzoek. In de analyse komt duidelijk naar voren dat de trilogie niet alleen de 
filosofie van het transhumanisme toegankelijk maakt. Daarnaast kunnen de films ook niet 
simpelweg afgedaan worden als een onderbouwing van bestaande argumenten, die 
besproken worden aan de hand van voorbeelden. De trilogie creëert, verandert, betwist en 
scherpt ook concepten en argumenten aan die voor de filosofie van het transhumanisme van 
wezenlijk belang zijn. Hierdoor maakt de X-Men Trilogie een fundamenteel onderdeel uit van 
de filosofie van het transhumanisme. Constable hoopte dat naar aanleiding van haar 
onderzoek meer onderzoek gedaan zou worden naar de relatie tussen film en filosofie, 
aangezien binnen de filosofie nog steeds een grote groep wetenschappers is die het beeld wil 
scheiden van de filosofie. Ik hoop dat ik met mijn onderzoek aan deze verwachtingen 
hebben kunnen voldoen en op die manier een bijdrage heb geleverd aan het discours van de 
relatie tussen film en filosofie. Waardoor in de toekomst het medium film binnen de 
filosofie als een wezenlijk onderdeel van de filosofie erkend zal worden.  
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Bijlage  

Personages  

Charles Xavier (X) 

Xavier is één van de eerste mutanten en hij besluit om een school te beginnen waarin hij 
kinderen met een mutatie opvangt. Hierdoor probeert hij deze kinderen te beschermen 
tegen de boze buitenwereld. Deze school dient ook als dekmantel voor de X-Men die hij 
ook onder zijn hoede heeft. Deze X-Men zijn ex-leerlingen van Xavier die als docenten zijn 
aangebleven op de school en die als X-Men de wereld beschermen tegen kwaadwillende 
mensen/mutanten. Xavier heeft de gave om de gedachten van andere mensen en mutanten 
te lezen en te controleren. Samen met het personage Magneto heeft hij een machine 
gebouwd waarmee Xavier in contact staat met alle mensen en mutanten op aarde. Xavier 
gebruikt deze machine om zo mutanten te lokaliseren en hiermee de mensheid te helpen. 
Xavier gelooft in een wereld waarin mensen en mutanten samenleven en zal er dan ook alles 
aan doen om deze droom te verwezenlijken.  
 

Magneto (M), Erik Lensherr 

Magneto is een oorlogsslachtoffer en heeft in zijn jeugdjaren het vertrouwen in de mensheid 
al verloren. Eind jaren veertig vertrekt hij naar Amerika en daar leert hij Xavier kennen. 
Eerst zijn zij vrienden, maar ze beginnen steeds meer van elkaar te vervreemden aangezien 
ze andere ideeën hebben. Zo gelooft Magneto helemaal niet in de samenwerking tussen 
mensen en mutanten. Hij ziet de mutanten als een volgende stap in de evolutie en wil er dan 
ook alles aan doen om de mensheid uit te roeien, zodat alleen de mutanten zullen overleven. 
Magneto kan door zijn mutatie metaal controleren en daarnaast magnetische velden creëren.  
 

Wolverine (W), Logan 

Wolverine is geen leerling van Xavier, maar sluit zich toch aan bij de X-Men. Hij blijkt oude 
vrienden te zijn met Stryker en samen hebben ze besloten om Wolverine een gepantserd 
gestel te geven. Wolverine kan zich hier, op een paar flashback na, echter niets meer van 
herinneren. Wolverine heeft gevoelens voor Jean Grey en voelt zich verantwoordelijk voor 
Rogue en dat zijn dan ook de twee grootste redenen om zich aan te sluiten bij de X-Men, 
maar langzaam aan kan hij zich steeds meer vinden in Xavier’s gedachtegoed. Wolverine 
heeft de gave om zichzelf te genezen. Stryker heeft gebruik gemaakt van deze gave om hem 
een metaalgestel te geven.  
 

Rogue (R), Marie d’Ancanto 

Rogue komt, doordat Magneto snode plannen met haar heeft, terecht bij de school van 
Xavier. Zij wordt hier een leerlinge en krijgt een relatie met Iceman. Doordat Rogue de gave 
heeft om de levensenergie uit iedereen die ze aanraakt te zuigen, kan zij op diezelfde wijze de 
gaven van mutanten tijdelijk tot zich nemen. Zij beschouwt haar gave meer als een last dan 
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als een zegen en wanneer het ‘medicijn’ op de markt komt besluit ze haar mutatie op te 
geven. 
 

Jean Grey, The Phoenix 

Jean Grey is de meest krachtvolle mutant van allemaal (class five). Zij is één van Xavier’s 
eerste leerlingen en werkt nu op de school. Zij heeft een relatie met Cyclops, maar heeft ook 
gevoelens voor Wolverine. Aan de hand van zijn telepathische gaven heeft Xavier ervoor 
gezorgd dat haar krachten zich niet volledig openbaren. Hierdoor heeft Grey een tweede 
persoonlijkheid gecreëerd, genaamd The Phoenix. Grey kan net als Xavier de gedachtes van 
andere lezen en controleren. Ze heeft daarnaast ook de controle over alle objecten om haar 
heen. Door zichzelf te beschermen tegen een enorme hoeveelheid water, heeft The Phoenix 
zich geopenbaard. Hierdoor is zij een gevaar geworden voor zichzelf en haar omgeving. 
Wolverine besluit dan ook om haar te vermoorden, zodat ze haar rust weer kan vinden.  
 

Cyclops, Scott Summers 

Cyclops is één van de eerste leerlingen van Xavier en is één van de docenten van de school. 
Hij is de rechterhand en beoogd opvolger van Xavier, maar dit verandert doordat hij het 
verlies van Jean Grey niet kan verdragen. Zijn gave is dat hij een vernietigende lichtstraal kan 
produceren met zijn ogen. Aan de hand van een speciale bril, kan hij deze gave onder 
controle houden. Daarnaast vecht hij samen met Wolverine om de hand van Jean Grey. 
Cyclops is de overwinnaar, maar moet zijn liefde ook met de dood bekopen. 
 

Storm (S), Ororo Munroe 

Ook Storm is één van de eerste leerlingen van Xavier. Na het verlies van Cyclops en Xavier 
is zij het die besluit de school over te nemen. Storm heeft als gave dat zij het weer kan 
controleren. Ondanks dat zij een onderdeel is van de X-Men heeft ze wel een stevige aversie 
tegen de mensheid. Ze vertrouwt de mensen niet en haar wantrouwen wordt ook steeds 
bevestigd door de mensen. Ondanks alles lijkt zij diep van binnen toch nog hoop te hebben, 
al laat ze dit zelden blijken.  
 

Iceman (I), Bobby Drake 

Iceman is een leerling op de school van Xavier. Hij is het vriendje van Rogue en heeft als 
speciale gave dat hij ijs kan maken en vloeistoffen kan bevriezen. Zijn rivaal en voormalige 
vriend is Pyro.  
 

Ariel, Kitty Pryde  

Ariel is een leerling op de school van Xavier. Haar gave is dat ze door objecten kan lopen. 
Ze lijkt op een gegeven moment tussen Rogue en Iceman in te staan, maar dit zet niet echt 
door. 
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Nightcrawler, Kurt Wagner 

Nightcrawler wordt door Stryker ingezet om de president te vermoorden. De X-Men pikken 
hem op, waardoor hij zich in ieder geval tijdelijk aansluit bij de X-Men. Zijn gave is dat hij 
zichzelf kan teleporteren. 
 

Colossus, Peter Rasputin 

Colossus is een leerling op de school van Xavier. Hij ziet eruit als een volwassene en zijn 
gave is dat hij kan veranderen in een onverwoestbare entiteit.  
 

Beast (B), Dr. Henry ‘Hank’ McCoy 

Beast was samen met Cyclops, Grey en Storm één van Xavier’s eerste leerlingen. In 
tegenstelling tot de andere is hij niet op de school gebleven. Hij is de politiek in gegaan en is 
Secretary of Mutant Affairs geworden. Zijn mutatie houdt in dat hij eruit ziet als een blauw 
beest en ook de krachten heeft van een beest.  
 

Mystique, Raven Darkholme 

Mystique is één van de aanhangers van Magneto. Haar gave is dat ze kan veranderen in 
iedere persoon die ze wil. Door het ´’medicijn’´ raakt ze ongewild haar mutatie kwijt en 
wordt ze aan de kant geschoven door Magneto.  
 

Sabretooth 

Sabretooth is een aanhanger van Magneto. Hij heeft net als Beast de karakteristieken van een 
beest en is ook zo sterk als een beest.  
 

Pyro (P), John Allerdyce 

Pyro is een leerling van de school van Xavier. Hij stapt echter over naar Magneto en 
daardoor wordt hij de rivaal van Iceman. Pyro’s gave is dat hij vuur kan manipuleren.  
 

Juggernaut, Cain Marko 

De Juggernaut is een aanhanger van Magneto. Zijn gave is dat hij alles op zijn weg kan 
vernietigen.  
 

Senator Kelly (K) 

Senator Kelly is de politicus die de registratieplicht wil invoeren. Magneto zorgt ervoor dat 
Kelly verandert in een mutant, maar Kelly sterft aan deze mutatie. Kelly blijft echter bestaan, 
doordat Mystique zich voor hem voordoet. 
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Kolonel Stryker 

Stryker is een oude vriend van Wolverine en zijn zoon heeft op school gezeten bij Xavier. 
Hij wil de mutanten vernietigen en gebruikt hiervoor Xavier. De X-Men weten hem echter 
te stoppen en hij sterft bij het breken van de dam.  
 

Leech, Jimmy 

Leech is een mutant die als gave heeft dat andere mutanten in zijn buurt hun krachten 
verliezen. Zijn DNA wordt gebruikt om een ‘medicijn’ te maken, waardoor mutanten hun 
gaven kwijtraken. Leech zal uiteindelijk naar de school van Xavier gaan. 
 

Plot 

X-Men 1.5 

Professor Charles Xavier runt een school voor getalenteerde kinderen. Dat het hier 
gemuteerde kinderen betreft is bij de buitenwereld niet bekend. Door een mutatie 
overgedragen via de mannelijke genen, kunnen kinderen geboren worden met een mutatie 
die voor bepaalde superkrachten kunnen zorgen. Door deze superkrachten worden zij veelal 
gevreesd door de mensheid. Senator Kelly is dan ook van mening dat deze mutanten 
geregistreerd dienen te worden. Het ‘congres’ zal hier een beslissing over moeten nemen. 
Onder de mutanten wordt hier geschokt op gereageerd. Allemaal zijn ze van mening dat 
deze registratie geen doorgang mag vinden. De manieren waarop ze tegen deze registratie 
willen vechten zorgt voor twee verschillende kampen. Aan de ene kant Charles Xavier die de 
geweldloze weg wil bewandelen, maar aan de andere kant de vroegere vriend van Xavier, 
Eric Lensherr (Magneto), die deze kwestie op een gewelddadige manier wil bevechten.  
Marie d’Ancanto (Rogue) is een mutant die bij het aanraken van de huid van een ander de 
levenskracht van deze persoon overneemt. Als zij op een dag op deze manier bijna het leven 
uit haar vriendje zuigt, besluit ze te vluchten. Ze eindigt uiteindelijk bij Logan (Wolverine) in 
de auto. Zij worden aangevallen door Sabretooth (een handlanger van Magneto). Scott 
Summers (Cyclops) en Ororo Munroe (Storm), leerlingen van Xavier, komen hen te hulp en 
brengen zowel Rogue als Wolverine naar Xavier. Xavier probeert dan te achterhalen waarom 
Magneto Wolverine wilde hebben. 

Ondertussen besluit Magneto om Senator Kelly te ontvoeren. Magneto heeft namelijk 
een machine ontworpen waarmee hij via radiatie mensen kan laten muteren naar mutanten. 
Senator Kelly weet via zijn nieuw verkregen superkrachten te ontsnappen. Naast het 
ontvoeren van Kelly, ontvoert Magneto ook Rogue. Xavier en zijn manschappen 
probeerden dit nog te voorkomen, maar slaagden hier niet in. Senator Kelly wordt ziek en 
meldt zich bij Xavier, omdat hij nergens anders naar toe kan. Xavier is door telepathische 
krachten in staat de gedachten van Senator Kelly te lezen. Zo komt hij erachter wat Magneto 
met Rogue van plan is. Via Serebro (een machine ontworpen door Xavier en Magneto staat 
Xavier in contact met alle levende wezens, zowel mensen als mutanten) probeert Xavier 
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Rogue te traceren, maar Mystique (handlanger van Magneto) heeft Serebro gesaboteerd. 
Hierdoor belandt Xavier in een coma. Jean Grey, ook één van Xavier’s leerlingen, heeft ook 
telepathische krachten. Deze zijn alleen minder ontwikkeld dan die van Xavier en ook 
minder goed te controleren. Ze besluit Cerebro te gebruiken en komt zo met gevaar voor 
eigen leven achter de plaats waar Magneto zijn duivelsplan wil uitvoeren.  

Cyclops, Grey, Storm en Wolverine gaan achter Magneto aan en proberen hem te 
stoppen. Ze slagen hierin. Rogue wordt weer teruggebracht naar de school, waar Xavier 
inmiddels herstelt is. Xavier wijst Wolverine de plek waar hij waarschijnlijk dingen over zijn 
verleden kan achterhalen en Wolverine besluit er naar toe te gaan.  
 

X2: X-Men United 

Wolverine keert terug naar plek waar er waarschijnlijk experimenten op hem zijn uitgevoerd. 
Hierbij is zijn gehele gestel voorzien van een onverwoestbaar metaal. Hij kan niks vinden en 
keert terug naar de school van Xavier. Inmiddels heeft een andere mutant Kurt Wagner 
(Nightcrawler) geprobeerd de president te vermoorden. Xavier vermoedt dat Magneto 
hierachter zit en besluit hem te gaan bezoeken. Hij neemt Cyclops mee. Grey en Storm 
wordt opgedragen om Nightcrawler te ondervragen. De net teruggekeerde Wolverine moet 
op de school passen. Intussen haalt Kolonel William Stryker de president over om een 
militaire actie uit te voeren op de school van Xavier. Tijdens deze aanval weet vrijwel 
iedereen te ontsnappen. Zes kinderen worden helaas gevangen genomen door Stryker. 
Wolverine ontsnapt samen met Rogue, Bobby Drake (Iceman) en John Allerdyce (Pyro). Ze 
gaan naar Boston, waar Grey en Storm ook zijn. Bobby’s ouders wonen daar ook dus ze 
besluiten daar te wachten.  

Terwijl Xavier Magneto ondervraagt wordt hij gevangengenomen door Stryker. Hij 
weet intussen wel dat Stryker via Magneto alles over Cerebro weet. Ook laat Stryker Xavier 
opnieuw kennismaken met Stryker’s zoon, Jason. Jason zat ooit op de school van Xavier, 
maar was geen ‘ideale’ leerling. Hij was de reden waarom Stryker’s vrouw zelfmoord pleegde. 
Via operaties heeft Stryker hem nu in zijn macht, waardoor zijn superkrachten (iemands 
verbeelding beïnvloeden) door Stryker gebruik kunnen worden om Xavier te controleren. 
Stryker heeft namelijk een tweede Cerebro gebouwd en Xavier moet deze besturen om zo 
alle mutanten te vermoorden.  

Grey en Storm hebben contact kunnen leggen met Wolverine en halen hem op bij de 
ouders van Iceman. Iceman’s broertje heeft intussen wel de politie gebeld, maar ze weten 
nog net te ontsnappen. Onderweg komen ze Magneto tegen en deze vertelt wat Stryker van 
plan is. Ze besluiten samen te werken om zo Stryker te stoppen. Ze vertrekken naar zijn 
basis. Dit blijkt de plek te zijn waar Wolverine in het begin van de film op zoek was naar zijn 
verleden. Magneto weet Stryker’s plan te stoppen, maar draagt Xavier dan op om alle 
mensen te vermoorden. Storm en Nightcrawler weten dit te verkomen. Magneto en 
Mystique ontsnappen en nemen Pyro op vrijwillige basis met zich mee. De dam die in de 
buurt van de basis ligt staat op springen, terwijl de X-Men proberen te ontsnappen. Grey 
offert zich op om de rest te redden.  
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X-M en: The Last Stand 

Grey overleeft het instorten van de dam wonderbaarlijk, maar lijkt te zijn veranderd in haar 
alter-ego Phoenix. Zij blijkt namelijk de sterkste mutant die er ooit bestaan heeft (class five). 
Xavier heeft haar al die tijd onder controle weten te houden door Grey’s onderbewustzijn te 
blokkeren. Hierdoor kon de Phoenix niet aan de oppervlakte komen. Cyclops gaat naar haar 
op zoek en vindt haar. Doordat Grey haar krachten niet onder controle heeft vermoord ze 
ongewild Cyclops. Daarnaast blijkt er een mutant (Leech) te zijn die als kracht heeft dat in 
zijn buurt mutanten hun krachten tijdelijk kwijtraken. Uit het DNA van Leech hebben 
onderzoekers een ‘medicijn’ tegen mutatie kunnen onttrekken. Het lijkt erop dat de 
mutanten hierdoor een keuze hebben of ze wel of niet met hun mutatie willen leven. Het 
loopt echter helemaal uit de hand, wanneer dit ‘medicijn’ als wapen wordt gebruik tegen 
enkele mutanten. Hierdoor komt de relatie tussen de mutanten en de mensen weer op 
scherp te staan. Magneto wil de oorlog aangaan met de mensen en is ondergronds bezig om 
een leger van mutanten te vormen. 

Xavier voelt, door middel van zijn telepathische gave, dat Grey misschien nog wel leeft. 
Storm en Wolverine gaan op onderzoek uit en vinden Grey, die teruggebracht wordt naar de 
basis. Xavier probeert de Phoenix weer uit de ziel van Grey te verbannen, maar slaagt hier 
niet in. Grey vlucht naar haar ouderlijk huis, waar zowel Xavier als Magneto haar opzoeken. 
Xavier zegt dat hij haar wil helpen, maar de Phoenix wil niet geholpen worden. Ze 
vermoordt ook Xavier en besluit om mee te gaan met Magneto. Rogue besluit ondertussen 
om weg te gaan van de school om zich van haar mutatie te laten ‘genezen’. Wolverine gaat 
achter Magneto aan om zo Grey terug te halen. Hij komt erachter wat de plannen van 
Magneto zijn (namelijk om de mutant die het ‘medicijn’ voortbrengt te vermoorden), maar 
krijgt Grey niet mee.  

Magneto is inmiddels onderweg naar de basis waar Leech wordt vastgehouden. Hier 
ontstaat een gevecht tussen de mutanten en het leger Het leger heeft hierbij een voorsprong, 
omdat het ‘medicijn’ gebruikt wordt als kogels. De laatste X-Men (Wolverine, Storm, 
Iceman, Beast, Collosus en Ariel) voegen zich bij het leger en gaan het gevecht aan met 
Magneto en zijn leger. Terwijl dit gevecht aan de gang is racen Juggernaut (handlanger van 
Magneto) en Ariel om als eerste bij Leech te zijn. Ariel wint en brengt Leech in veiligheid. 
Buiten weten ondertussen de X-Men Magneto uit te schakelen door hem het ‘medicijn’ toe 
te dienen. Het gevecht lijkt beëindigd, maar Grey/Phoenix raakt buiten zinnen wanneer 
versterkende troepen van het leger haar aanvallen. Alles in haar buurt lijkt verwoest te 
worden en Wolverine roept iedereen op om te vluchten. Hij blijkt de enige te zijn die haar 
kan tegenhouden, aangezien hij de gave heeft om zichzelf te genezen. Hierdoor kan hij de 
krachten van Grey/Phoenix weerstaan en laat haar uiteindelijk sterven aan de hand van zijn 
klauwen. De rust is weer wedergekeerd en de mutanten mogen zelf kiezen of ze in de 
toekomst hun mutatie ongedaan willen maken. Rogue heeft deze beslissing al genomen en 
keert terug naar de school wetende dat ze eindelijk haar vriendje kan aanraken. Magneto 
daarentegen lijkt zijn krachten nog niet helemaal verloren te zijn en Xavier lijkt zijn weg 
gevonden te hebben in een nieuw lichaam.  
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