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‘Onsterfelijkheid in de toekomst’

1. Inleiding

Voor de Minor die ik volg in ‘Mens, natuur en technologie’ heb ik voor de opdracht van Code of Life een essay 
geschreven over onsterfelijkheid in de toekomst. Onsterfelijkheid is iets wat wij al jaren in verschillende films en 
documentaires zien, maar wat ook veel verder terug gaat in de geschiedenis van mythen en goden. Wij als mensen 
hebben soms de fantasie om een onsterfelijk leven te willen leiden. Maar is onsterfelijkheid wel zo goed voor de 
mensheid? Dit leek mij een interessant onderwerp om te onderzoeken voor mijn essay. Met dit essay wil ik dan ook 
jonge mensen informeren die geboren zijn na 1970, die in de toekomst wellicht in aanraking komen met de eerste 
vormen van onsterfelijkheid. Ik wil deze doelgroep informeren over de verschillende perspectieven, speculaties en 
keerzijdes die hangen aan een onsterfelijk mensenleven. 

Mijn onderzoeksvraag die ik heb opgesteld:
‘Wat betekent onsterfelijkheid voor de mensheid in de toekomst?’

Naast mijn onderzoeksvraag heb ik ook een stelling opgesteld:
‘Ik denk dat de mensheid onsterfelijkheid niet gaat overleven’ 
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2. Essay

‘Ik denk dat de mensheid onsterfelijkheid 
niet gaat overleven’

Wat betekent onsterfelijkheid voor mensen in de toekomst?

Onsterfelijkheid betekent snel gezegd dat het mensenleven niet eindigt. Maar is het wel zo gemakkelijk? Als je deze 
vraag stelt, komen er veel aspecten bij kijken die bepalen wat onsterfelijkheid precies inhoudt. Dit zijn voornamelijk 
wetenschappelijke, religieuze en filosofische vragen. Om te achterhalen wat mensen bedoelen met deze vraag heb ik een 
artikel gelezen van The Occult Review, Londen juli 1933 (Onsterfelijkheid en continuïteit, 1933). Wat willen mensen 
precies horen bij deze vraag, zelfs dit is onduidelijk. Willen we gewoon onbezonnen doorleven, eeuwen lang in 
hetzelfde lichaam of verandert ons lichaam wel naarmate de tijd? In principe gaat het niet om het lichaam van een mens. 
Als je het op een spirituele manier wil uitleggen, leven onze zielen in ons lichaam, onze lichamen zijn de ‘hosts’ van 
onze ziel. Dus in dit geval van onsterfelijkheid gaat het niet om het lichaam zelf maar om de ziel ofwel de geest, brein 
en bewustzijn.

Ik heb een zeer interessante Sci-fi serie gekeken op Netflix. De serie heet Altered Carbon (Lenic & Sapochnik, 2018). In 
deze serie wordt de data van jouw geheugen/bewustzijn opgeslagen op een microchip. Dit klinkt een beetje als Methode 
2: overgaan in een androïde lichaam van Ian Pearson op bladzijde 5. Op deze microchip wordt  jouw 
geheugen bewaard in een cloud, de chip is overdraagbaar op nieuwe lichamen. Een dilemma wat hier gecreëerd wordt, 
is dat er meer geheugen chips dan lichamen zijn. Dit betekent dat er een hoop ‘verloren zielen’ door blijven leven in een 
donkere kamer. Rijke mensen krijgen meer privileges en meer kans op onsterfelijkheid. Hierbij ontstaat dus een enorm 
contrast tussen rijk en arm. 

In ons leven als mens zien we overal om ons heen constant afwisseling, voortgang, verandering en evolutie. Niet alleen 
bij mensen, maar ook in de natuur. Uit recent onderzoek (Kirkwood, 2017) is een organisme ontdekt dat onsterfelijk is 
namelijk de zoetwater poliep. Een zoetwater poliep heeft het geslacht Hydra en dat geslacht wordt naarmate die ouder 
wordt feitelijk jonger. De poliep wordt ook niet minder vruchtbaar. Als je hem doormidden zou snijden, zal het lichaam 
weer compleet terug groeien. Het geheim? Het hele lichaam is gemaakt van geslachtscellen. De enige manier waaraan 
deze poliep kan bezwijken zijn bepaalde verwondingen, ziektes of opgegeten worden. 

Ik ben me gaan afvragen of we niet al in een soort beginstadium van onsterfelijkheid staan, als je kijkt naar vandaag de 
dag en het gebruik van social media. Op dit moment is mijn social media in mijn bezit. Maar als ik er dadelijk niet meer 
ben, blijft mijn social media bestaan. Maar van wie is mijn social media dan? 

Ik heb een artikel in de Guardian gevonden over dit onderwerp (Kleeman, 2019). Dit onderwerp heet namelijk ook wel 
‘Deadsocial’. Deadsocial betekent letterlijk dat je op social media blijft doorleven. Er zijn bedrijven die je kunt betalen 
om de komende 999 jaar foto’s en posts vanuit jou te plaatsen, om toch ‘door te leven’. Of het sterfelijkheids- probleem 
hiermee wordt opgelost, ik denk het niet. Want wie zegt dat social media over 999 jaar nog steeds zo is zoals wij het 
vandaag de dag kennen. Sterker nog ik ben er van overtuigd dat over tien jaar social media zoals wij het nu kennen, 
eerder als ouderwets wordt ervaren. In dit geval wordt ‘leven’ gefingeerd door het posten van je leven op social media, 
terwijl ik van mening ben dat je meer leven nodig hebt om te kunnen blijven leven. 
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Uit vele films kennen we allerlei verschillende soorten onsterfelijkheid, namelijk; elixers voor onsterfelijkheid, vampier 
worden of jezelf ombouwen tot robot. Maar in werkelijkheid ligt het allemaal iets gecompliceerder. Met onsterfelijkheid 
denken we vaak; 'We blijven langer gezond, we worden ouder, we kunnen doen wat we willen en alles zien wat we 
willen zien’. Maar als je dat allemaal gedaan hebt, wat dan? Is onsterfelijkheid oud worden, terwijl je alles hebt gedaan 
wat je wilde doen met een gezond lichaam? Wat kan onsterfelijkheid onderbreken? Is onsterfelijkheid dat je nooit 
doodgaat aan ziektes, maar bijvoorbeeld wel dood gemaakt kan worden door iemand? Dit zijn vragen die direct bij mij 
opkomen, als ik nadenk over hoe gecompliceerd dit onderwerp is. Toch zijn er al vele vormen en speculaties van de 
mogelijkheden van onsterfelijkheid, waarbij die uit Sci-fi series en films nog niet zo gek klinken. Volgens futurologist 
Dr. Ian Pearson (Sype, 2018) zijn er drie methodes om onsterfelijkheid mogelijk te maken;

Methode 1: Het vernieuwen van lichaamsdelen
Biotechnologie en geneesmiddelen kunnen de oplossing zijn, om ons leven te kunnen verlengen. Beide bestaan ze al, 
maar niemand wil ‘nu’ een eeuwig leven als hij/zij al de 100 jaar is gepasseerd. Maar als je een lichaam kunt verjongen 
naar 30 jaar bijvoorbeeld, wordt het idee van een eeuwig leven steeds interessanter. Door middel van biotechnologie 
zou dit kunnen, door bijvoorbeeld genetische manipulatie, wat voorkomt dat cellen verouderen of we vervangen 
gewoon hele lichaamsdelen van de mensen.

Methode 2: Het overgaan in een androïde lichaam
Hiermee wordt bedoeld dat we bijvoorbeeld onze geest gaan linken aan technologie. Onze geest en geheugen worden 
opgeslagen in een cloud en kunnen overgeplaatst worden door een vorm van technologie in een nieuw lichaam. Denk 
hierbij aan de serie Love, Death + Robots (Miller, Donen, Fincher & Miller, 2019), je kunt je geest gewoon uploaden in 
een nieuw (robotisch) lichaam, als je eigen lichaam sterft door bijvoorbeeld een ziekte. Of misschien kunnen we over 
50 jaar wel menselijke lichamen maken, of gaan we gebruik maken van een ‘human host’. Iets dergelijks zie je ook in 
de serie van Altered Carbon (Lenic &  Sapochnik, 2018), waar microchips worden toegebracht op de lichamen van 
mensen die over zijn (dood, maar intact). Volgens Pearson zouden wij de sterke link tussen machine en geest tegen 2045 
en 2050 al moeten kunnen linken met machines. Aanvankelijk zal dit heel duur zijn, en alleen toegankelijk voor rijke 
mensen. Hij verwacht dan ook dat dit tegen 2060 voor iedereen toegankelijk is binnen de westerse wereld. Pearson stelt 
wel dat er bij dit idee vraagtekens komen over bijvoorbeeld de limiet op het aantal lichamen. Pearson; ‘Als iedereen in 
Engeland tien lichamen mag hebben, zou er een populatie van 600 miljoen lichamen zijn in Engeland’. Het eindeloos 
repliceren van lichamen heeft dus ook een negatieve kant, zoals te snelle groei en ‘overpopulatie’ in een te korte tijd, en 
denk aan omgevings- en ecologische factoren hoe die hieronder gaan lijden.

Methode 3: Het leven in een VR (virtual reality) wereld
We zouden onze geest ook kunnen uploaden in een computer simulatie. Het leven in een computersimulatie zou het 
stoffelijke gedeelte oplossen, en ons onsterfelijk kunnen maken. Denk hierbij aan de filmreeks van The Matrix (Silver, 
1999) van Warner bros. Het leven in een simulatie heeft niet direct iets met onsterfelijkheid te maken, maar wel met dat 
mensen zichzelf ook moeten beschermen tegen de intelligentie van machines. Stel je voor dat een slimme machine de 
conclusie trekt dat de mensheid gevaarlijk is voor de natuur en de mensheid zelf. Dat de enige manier om de aarde te 
beschermen tegen dat gevaar, is de mensheid helemaal uitroeien, wat dan? Goede voorbeelden van films en games waar 
dit scenario zich afspeelt zijn: de game Horizons Zero Dawn (De Jonge, 2017) van Guerilla Games, de film Eleysium 
(Block & Blomkamp, 2013), de serie The 100 (Rothenberg & Morgan, 2014) en de serie Altered Carbon (Lenic 
& Sapochnik, 2018).

Op dit moment kan ons lichaam een levensverwachting van 142 jaar aan. Dit heeft te maken met telomeren in ons 
lichaam, die het nu 142 jaar volhouden, volgens Dr. Terry Grossmann (Roode, 2015). Onze levensverwachting neemt 
iedere dag vijf uur toe. Het ‘enige’ wat die levensverwachting stopt zijn ziektes die onze celdeling (vroegtijdig) 
versnellen of afbreken (Kirkwood, 2017). Aan beide uiteinden van een chromosoom zit een telomeer, een streng 
bestaande uit DNA. Iedere keer als een cel zich deelt, sterft een klein stukje telomeer af. Telomeren worden steeds 
korter en uiteindelijk gaat de cel dood. Wetenschappers hebben nu een techniek ontwikkeld die deze langer kan maken. 
Dus het begin van genetische manipulatie op weg naar onsterfelijkheid is er.
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Een telomeer is het perfecte voorbeeld dat mensen niet gemaakt zijn om lang te leven. De genetische code van mensen 
is in de steentijd duizenden jaren geleden bepaald.‘Onze genetische code bepaalde dat wij vroeger maar 40 jaar 
hoefden te leven. Je werd geboren, na je geboorte kreeg je ongeveer 14 jaar om te groeien, overleven en aan te sterken. 
Na je 15e levensjaar werd je seksueel actief en begon je met voortplanten. Daarna kreeg je weer ongeveer 15 jaar de 
tijd om je kinderen op te voeden. Nadat je kinderen oud genoeg waren om voor zichzelf te zorgen en ditzelfde proces te 
ondergaan, werd je overbodig en ging je dood’ (Roode, 2015). Onze genetische code kunnen we volgens Dr. Grossman 
zien als een software die ons lichaam stuurt, maar dan wel één die constant moet worden ge-update. Als we aan de 
natuur zouden over laten om ons onsterfelijk te maken en dus een natuurlijk update proces zouden volgen zonder 
technologie, praat je over een ‘evolutie’ van miljarden jaren.

Uiteindelijk is het universum ook niet onsterfelijk en de natuur om ons heen ook niet. Onze gemanipuleerde evolutie 
naar onsterfelijkheid, zou te snel gaan om de natuur dat te kunnen laten bijhouden. Het wekt mij nog meer vragen op 
als; hoe lang is onsterfelijk? Hoe ziet een onsterfelijke maatschappij eruit? Hoe ga je om met een huwelijk al die tijd? 
Waar zitten je uitdagingen en je doelen na 100 jaar? Blijf je werken tot je 899 jaar oud bent? Ga je weer opnieuw naar 
school iedere 100 jaar?

Dit onderzoek brengt mij bij het beantwoorden van de stelling: ‘ik denk dat de mensheid onsterfelijkheid niet gaat 
overleven’. Als wij onsterfelijk worden in wat voor vorm dan ook, een ding staat vast. Dat is dat er tegen die tijd een 
hoop gaat veranderen in vergelijking tot hoe we in een sterfelijk lichaam leven.

Er zullen meer dilemma’s ontstaan bij het onsterfelijk leven, simpelweg omdat wij mensen niet gemaakt zijn om 
onsterfelijk te zijn. Zie het als een wet van de natuur en omdat je die overschrijdt, komen er dilemma’s en problemen tot 
stand, die allemaal met elkaar in verbinding staan. Mijn conclusie is dat ik denk dat de mensheid misschien ‘het 
onsterfelijke’ zelf wel kan overleven, maar ik denk dat er meer negatieve keerpunten aan vast zitten, dan positieve 
aspecten. In mijn ogen zoals het er nu uit ziet, gaat onsterfelijkheid niet veel goeds met zich mee brengen voor de 
mensheid. Mijn grote vraag blijft; ‘als je een onsterfelijk leven gaat opwegen tegen de tegenargumenten of negatieve 
aspecten, willen we dan wel echt onsterfelijk worden?’ En ’heeft sterfelijkheid niet juist meerwaarden in het leven?’ 

Essay is exact 1800 woorden 
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