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1. Inleiding

Voor de minor Mens Natuur en Technologie heb ik deze TEDx gemaakt voor het onderdeel Singularity, in opdracht van 
Scheerder, C. J. T. M. Hierbij mijn presentatie en rationale van TEDx, waarbij het toekomst scenario wordt geschetst 
van onsterfelijke mensen in de maatschappij in 2060 (Dr. Ian Pearson). In 2060 zal een verlengd leven of een 
onsterfelijk leven toegankelijk worden voor de westerse wereld, maar voor de rijkere en machtigere mensen zal dit veel 
eerder zijn. 

De Singularity zal plaatsvinden in 2045 wanneer de rijke mensen, machtige of invloedrijke mensen de eerste zijn voor 
wie deze technologie beschikbaar wordt (Dr. Ian Pearson). Zodra deze mensen een verlengd of onsterfelijk leven gaan 
lijden, ontstaat er een enorme impact op de natuur en de maatschappij. De wereld zal drastisch veranderen, er zou een 
groot contrast ontstaan in verschillende maatschappelijke en omgevings- factoren. 

Deze TEDx is gericht aan de doelgroep mensen die geboren zijn na 1985, die wellicht de eerste vormen van 
onsterfelijkheid gaan meemaken of mee in aanraking komen. Ik wil de doelgroep informeren over de drastische 
veranderingen in de maatschappij nadat deze verandering plaatsvindt.

Veel kijk en lees plezier,

Nuray Vermeer (0948196)

*Rationale 792 woorden
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Het toekomst scenario wat ik hier toe licht over onsterfelijke mensen in 2060 in de maatschappij, voorziet veel 
keerzijdes. Die keerzijdes zijn belangrijk om over na te denken, omdat de huidige maatschappij is ingesteld op een leven 
met een einde na gemiddeld 80 jaar. Ik licht hier verschillende argumenten toe, onderbouwd met bronnen, die een sterke 
basis bieden voor het schetsen van dit toekomstbeeld.

2. Rationale

Ieder jaar stijgt onze levensverwachting met 3 maanden en onze maatschappij is zo gemaakt dat die zich hier geleidelijk 
aan kan aanpassen. Maar met de ‘versnelde’ evolutie zie je dat onze natuur moeite heeft om de groei en de voetafdruk 
van de menselijke populatie bij de houden (Roser, 2013) & (Attenborough, D & Scholey, K. 2020). 

Maar wat als wij in één uitvinding langer kunnen leven, dan kan onze omgeving dit niet bijhouden wat cruciale 
gevolgen heeft voor de planeet en de maatschappij. Futurologen vragen zich af of wij mensen ook anders of beter 
omgaan met de planeet, als we weten dat we er langer gebruik van moeten maken. (“Ray Kurzweil — Immortality By 
2045 / Global Future 2045 Congress’2013”, 2015, 03:15–05:21). Als wij niet direct een oplossing voor onze omgeving 
bedenken, heeft een eeuwig leven weinig zin. (Attenborough, D & Scholey, K. 2020).

Dr. Ian Pearson verwacht dat tegen 2045 machtige en rijke mensen als eerste toegang hebben tot een onsterfelijk of 
verlengd leven en vanaf dat moment veranderd alles om ons heen. Grote consequenties zullen we zien in macht, 
rijkdom, armoede, de natuur en onze huidige maatschappij die in één klap omgegooid wordt (Sype, 2018 & (“Ray 
Kurzweil — Immortality by 2045”, 2013, 03:15–05:21)).

Volgens Pearson zijn er 3 methodes die onsterfelijkheid in 2045 kunnen definiëren (Sype, 2018):
- 1: Het vernieuwen van lichaamsdelen (Sype, 2018). Uiteindelijk is het net als met een auto waaraan we blijven 

sleutelen, ons lichaam raakt een keer op. Deze methode is levensverlengend, en hierbij zijn mogelijkheden om 
onze omgeving hierin te laten meegroeien (Kurzgesagt – In a Nutshell, 2017, 03:15–05:21).

- 2: Het overgaan op een androïde (host) lichaam en ons bewustzijn linken aan technologie (Sype, 2018). Ons 
bewustzijn kan overgeplaatst worden bijvoorbeeld op een ander lichaam of een clone. Een dergelijk scenario 
wordt ook geschetst in de film Eleysium (Block, B. & Blomkamp, N. 2013) en de series Altered Carbon (Lenic 
& Sapochnik, 2018) en The 100 (Rothenberg, J & Morgan, K 2014). Wat deze science fiction scenario's met 
elkaar gemeen hebben, zijn de problemen die de onsterfelijken met zich mee brengen, namelijk het enorme 
contrast in macht, rijkdom en armoede.

- 3: Het leven in een virtual reality wereld, waarin je je bewustzijn kunt uploaden in een simulatie (Sype, 2018). 
Elon Musk heeft eerder uitspraken gedaan dat hij geloofd dat wij in een High Advanced Simulation 
leven (“Why Elon Musk says we’re living in a simulation”, 2016, 03:15–05:21). Een dergelijk scenario zie je 
in de filmreeks van de Matrix (Silver, 1999). De maatschappij kan in de simulatie gebouwd worden op een 
onsterfelijk bestaan. Mensen hebben dan minder ruimte nodig in de ‘reële’ wereld (op aarde), en kunnen zo de 
natuur die cruciaal is voor het bestaan van ons, laten ademen. Maar wie bestuurt en controleert de simulatie?

 4 Nuray Vermeer - Singularity TEDx  12-11-2020

https://www.imdb.com/name/nm0764601/?ref_=tt_ov_dr


‘The Immortal society’ Minor Mens Natuur en Technologie

We moeten over een aantal gevolgen goed nadenken als wij allemaal in 2060 onsterfelijk zijn, namelijk; Wat gebeurd er 
met (‘slechte’) machtige mensen die onsterfelijk zijn? Worden rijke mensen rijker en arme mensen armer? Hoe ziet ons 
rechtsstelsel met gevangenisstraffen eruit? Hoe werkt de politiek? Een eindeloos huwelijk? De waarde van geld? 
Hoeveel kinderen mag je in je leven? Hoelang blijf je werken? Ga je om de zoveel jaar opnieuw naar school? Zijn er 
genoeg banen? En als klap op de vuurpijl, waar moeten al die mensen wonen? Als mensen na een uitvinding niet meer 
dood gaan, zal er in korte tijd veel moeten veranderen in onze maatschappij en omgeving om te voorkomen dat die 
instort. ’The poorest people of the world will suffer the most at first. The extinction of much of the natural world is on 
the horizon. We are facing nothing less than the collapse of the natural world. The very thing that gave birth and 
meaning to our civilization. Our planet, is vulnerable and isolated, our home is not limitless, neither are the planets 
recources. There is an edge to our existence, we are bounded by the natural world.’ -  David Attenborough 
(Attenborough, D & Scholey, K. 2020)

Kortom, onze genetische code bepaalde in de steentijd dat wij maar 40 jaar hoefden te leven. De consequenties van het 
snel manipuleren van deze genetische code is vrijwel niet te voorspellen en brengt veel keerzijdes met zich mee (Roode, 
2015). Als je de wetten van de natuur overschrijdt door een gemanipuleerde evolutie, moet je de consequenties ervan 
inzien.
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3. Communicatiedoelstelling

De doelgroep die ik wil informeren met deze TEDx zijn mensen die na 1985 geboren zijn. Omdat deze mensen 
mogelijk gaan meemaken dat zij op relatief gezien ‘jonge leeftijd’ een levens veranderde situatie gaan ervaren, waarin 
ze wellicht zelf ook een verlengd leven gaan ervaren. Voor deze doelgroep is het misschien goed om na te denken wat 
voor hun de zin van het leven is en wat hun leven voor hun definieert. 

Communicatiedoelstelling:
‘Met deze TEDx wordt er bewustwording gecreëerd bij mensen die na 1985 geboren zijn, omdat zij zelf gaan meemaken 
wat een verlengd leven op een relatief jonge leeftijd inhoudt. Er zijn verschillende keerzijdes en gevolgen van deze 
drastische veranderingen in de maatschappij en in onze omgeving, waar goed over nagedacht moet worden.’
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