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Redactioneel
Op 2 januari 2021 vierde de Japanse Kane Tanaka, de oudste mens ter wereld,
haar 118e verjaardag. Volgens verschillende wetenschappers, en ook biogeronto
logen, futurologen en technologie-ontwikkelaars, zullen in de nabije toekomst
meer mensen deze leeftijd bereiken. Nieuwe mogelijkheden op onder andere het
terrein van stamceltransplantaties, nanotechnologie en cryonisme dragen bij aan
het idee dat de mens in de toekomst de dood zal kunnen uitstellen of na de dood
weer tot leven zal kunnen komen; het leven zou wellicht met honderden jaren

Thema: Het eeuwige leven

verlengd kunnen worden.

De vele wegen naar levensverlenging
Het verlengen van een mensenleven kan op verschillende manieren worden
bewerkstelligd. In het verleden hebben preventieve maatregelen, zoals het toegankelijk maken van schoon drinkwater en het aanleggen van riolering, veel
ziekten weten te voorkomen en op die manier mensenlevens verlengd (Greene,
2001). Alhoewel dit soort innovaties voor een groot deel van de wereldbevolking
toegankelijk zijn, valt er nog meer winst te halen op het gebied van preventie. Zo
betoogt arts en onderzoeker Kris Verburgh (2015) dat het aanpassen van je dieet
de kans op verouderingsziekten drastisch kan verminderen en zo het leven met
jaren kan verlengen. Andere wetenschappers kijken minder naar collectieve maatregelen, maar richten zich juist op het begrijpen van de verouderingsprocessen
in individuele lichamen. Zo richt de biogerontologie – een relatief nieuw vak
gebied binnen de geneeskunde – zich op het actief ingrijpen in het verouderings
proces door middel van medische en technologische ontwikkelingen (Campisi et
al., 2019). Door dit proces vroegtijdig af te remmen, kunnen veel voorkomende
verouderingsziekten in de kiem gesmoord worden. Sommige denkers trekken de
beloften van deze ontwikkeling radicaal door. Zo stelt de invloedrijke biogerontoloog Aubrey de Grey (2007) dat ouderdom zelf als een ziekte gezien zou moeten
worden, die als zodanig behandeld dient te worden. Het is zelfs de plicht van
wetenschappers om deze ‘ziekte’ te genezen, stelt hij. Het verlengen van leven
krijgt dus, als groeiend vakgebied, toenemende aandacht binnen de medische
wetenschap. Tegelijkertijd lijken ook commerciële bedrijven hun slag te willen
slaan. Zo kondigde hoofdingenieur bij Google, Ray Kurzweil, in 2013 aan dat hij
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1,5 miljard dollar ging investeren in een onderzoekscentrum genaamd Calico,
met als doel het leren genezen van de dood. Ook kan men bij een Amerikaans
1

bedrijf voor 8000 dollar een ‘verjongende’ bloedplasmatransfusie ondergaan met
plasma verkregen van een donor tussen de 16 en 25 jaar.2

Uitdagingen van het eeuwige leven
Ook in de filosofie en in populairwetenschappelijke kringen krijgt het onderwerp
de nodige aandacht. Het transhumanisme bijvoorbeeld, een filosofische stroming, gaat ervan uit dat de mens zijn toekomstige evolutie kan en moet bijs turen
met behulp van technologie, zodat menselijke beperkingen als ziekte en de dood
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overwonnen worden. Er wordt daarnaast aandacht besteed aan dit thema in
documentaires, podcasts en lezingen, zoals in het tv-programma Tegenlicht en
de documentaireserie ‘De volmaakte mens’. Het eeuwige leven is geen nieuw
onderwerp: ruim vijfentwintig jaar geleden al verscheen er een recensie over
de Amerikaanse documentaire ‘Never say die’ in de krant Trouw onder de titel
‘Bizarre vormen van de jacht op eeuwig leven’. Aan een van de experts in de
documentaire wordt gevraagd wat het eeuwige leven zou betekenen voor de
samenleving. Hij antwoordt het volgende: “Geen eind betekent ook geen nieuw
begin. Geen nieuw bloed, geen nieuw talent. Nooit meer Mozarts of Beethovens,
alleen maar onsterfelijke rijken.”
Toch blijkt de belofte van radicale levensverlenging, zeker in combinatie met nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen, onweerstaanbaar. Binnen het wetenschap- en techniekonderzoek worden verschillende
verklaringen voor deze persistente lokroep gegeven. Zo stelde de techniekfilosoof
Rein de Wilde in De Voorspellers (2000) dat de toekomstvoorspellingen van
trendwatchers en futurologen steeds dezelfde utopische wortels hebben – en de
voorspellers daarmee ook steeds in dezelfde valkuilen stappen. De Wilde noemt
bijvoorbeeld de ‘expansieparadox’: hoewel nieuwe technologie vaak met de
belofte komt dat menselijke beperkingen overwonnen worden, negeren dergelijke beloften juist de rol die dergelijke beperkingen in ruimte en tijd hebben voor
de menselijke betekenisgeving. Sheila Jasanoff, Amerikaans hoogleraar wetenschap- en technologiestudies, ontwikkelde een ander concept dat een verklaring kan geven voor het terugkerende geloof in radicale levensverlenging. Aan de
hand van het begrip socio-technical imaginaries analyseert zij de beelden en verhalen die we als samenleving delen over wenselijke toekomsten die mogelijk zijn
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dankzij ontwikkelingen in de wetenschap en technologie (Jasanoff & Kim, 2015).
Toch laat het citaat uit de bovengenoemde documentaire zien dat de
belofte van het eeuwige leven niet zomaar wordt omarmd. Zoals dit citaat doet
vermoeden, lijkt het techno-optimisme in schril contrast te staan met de grotere
filosofische vragen en uitdagingen waar de wereld voor staat. Op het moment
van schrijven houdt de COVID-19-pandemie de wereld in haar greep. Daarnaast zorgen mondiale problemen als klimaatverandering en overbevolking voor
wereldwijde uitdagingen, die op zijn minst lijken te wringen met de ambitie om
de levensduur van de mens substantieel op te rekken. Ook discussies rondom het
toestaan van euthanasie bij een ‘voltooid leven’ maken duidelijk dat dit streven
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niet universeel wordt gedeeld. We kunnen ons afvragen of we wel echt eeuwig
zouden willen leven.
In dit themanummer besteden we aandacht aan de ethische, filosofische
en maatschappelijke vragen rondom het eindeloos verlengen van het leven en
een evolutie in de richting van ‘het eeuwige leven’. Uit de bijdragen van dit nummer kunnen we concluderen dat de meeste auteurs weinig fiducie hebben in
het potentieel van radicale levensverlengende technologie; de auteurs zijn over
wegend kritisch van aard. Hoewel alle bijdragen een eigen invalshoek kiezen, zijn
er drie overkoepelende thema’s te identificeren: betekenisgeving, sociale struc
turen, en de beperkingen van technologie.

De bijdragen
Het eerste thema dat in meerdere bijdragen terugkomt, is betekenisgeving. Een
lang leven betekent niet per definitie ook een zinvol leven. Meerdere auteurs
concluderen dat radicale levensverlenging juist tot een gebrek aan zingeving kan
leiden. De zoektocht naar wat deze betekenisgeving of zingeving inhoudt, wordt
primair ingezet vanuit de filosofie.
Zo beargumenteert Rosalie Waelen in haar bijdrage dat de dood een
essentieel onderdeel van een zinvol leven is. De auteur beroept zich op Martin
Heideggers Sein Und Zeit (1927) om te betogen dat de dood de temporele horizon
van ons zijn vormt, die men doet inzien dat het leven eindig is en waardoor men
het fenomeen tijd kan ervaren. Als we Heideggers redenering volgen, verliest
de mens zonder de dood als temporele horizon zijn ervaring van tijd, hetgeen
essentieel is om betekenis te geven aan het zijn. Waelen stelt dat radicale levensverlenging daarom kan worden gezien als een existentiële bedreiging.
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Ron Welters situeert de discussies over radicale levensverlenging in een
hoogmoedig antropocentrisch kader, als exemplarisch voor onze drift om de
natuur volledig naar onze hand te zetten. Die drift heeft ertoe geleid dat een
ecologisch Armageddon op de deur bonkt. De auteur stelt dat het hoog tijd is
om deze hoogmoedige, maar tevens vervlakkende antropocentrische dimensie
in te ruilen. Als alternatief voor technologisch geïnduceerd eeuwig, maar tevens
vlak en kil leven, stelt Welters een op Peter Sloterdijk geïnspireerde, eigentijdse
verticale ascetische levensvariant voor.
Thomas Rijntalder gebruikt het werk van Nietzsche om te betogen dat
een centrale premisse van de transhumanisten, namelijk dat onsterfelijkheid een
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remedie tegen nihilisme is, berust op een denkfout en dat deze gedachtegang
juist leidt tot een devaluatie van het heden. In zijn bijdrage betoogt Rijntalder dat
het hedendaagse techno-optimisme duidelijke religieuze parallellen heeft met de
fixatie op de toekomst, de ontevredenheid met de aardse wereld zoals die nú is
en een zekere afkeer voor het biologische lichaam, dat eindig is en onsterfelijkheid in de weg staat. Dit transhumanistische onvermogen om zingeving in een
sterfelijk leven te vinden is juist datgene wat Nietzsche bekritiseerde in religie.
Een tweede rode draad door veel bijdragen heeft betrekking op de aandacht voor sociale structuren en processen als alternatief perspectief op de vaak
individualistische uitgangspunten die achter het streven naar radicale levensverlenging liggen. Vanuit verschillende invalshoeken, zoals de psychologie, ethiek
en de sociologie beargumenteren auteurs dat er meer aandacht zou moeten zijn
voor solidariteit en groeiende verschillen tussen de haves en have nots.
Vanuit een christelijk-ethische invalshoek stelt Elise van Hoek dat de
elkaar snel opvolgende technologische ontwikkelingen ertoe hebben geleid dat
het christelijke besef van eeuwig leven ná dit leven lijkt ingeruild voor het streven naar een onbegrensd leven in het hier en nu. Wat volgens haar ontbreekt in
discussies over radicale levensverlengende technologie, is een visie op de mens
als persoon in zijn symbolische én sociale verbanden. In het debat over technologie en onsterfelijkheid hoort dan ook de vraag thuis naar sociale implicaties,
zingeving en het goede leven.
Vanuit sociologische invalshoek stellen Jaswina Elahi en Petra Verhoef
in hun bijdrage dat er weliswaar veel stappen zijn gezet om de wens van het
eeuwige leven te realiseren, maar dat er tegelijkertijd nieuwe maatschappelijke
opvattingen ontstaan, die blijk geven van een andere visie op het streven naar het
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eeuwige leven. De discussies over euthanasie en de notie van een ‘voltooid leven’
laten zien dat de kentering in het denken over het eeuwige leven samengaat met
een steeds grotere variatie aan opvattingen over ‘het einde van het leven’.
Vanuit psychologische invalshoek ontwikkelt Rob van Gerwen in zijn bijdrage een moreel argument tegen de instrumentele benadering van de dood,
die veel transhumanisten en biogerontologen met elkaar lijken te delen. Terwijl
diverse biomedische onderzoekers veroudering als een ziekte zien die genezen
kan worden, worden volgens de auteur de substantiële psychologische gevolgen van deze ontwikkelingen genegeerd. Omdat onze levens hun psychologische
doelmatigheid zullen verliezen, stelt de auteur voor om het sleutelen aan de
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dood als een taboe te blijven zien.
Een derde rode draad door de stukken is de kritiek op het techno
solutionisme en de overmatige focus op nieuwe technologie, wat ten koste gaat
van andere relevante thema’s, zoals bijvoorbeeld preventie.
Aan de hand van het werk van filosofe Miriam Rasch onderzoeken Piek
Visser-Knijff en Ruwan van der Vaart het technosolutionisme en dataïsme die
achter beloftes van radicale levensverlenging schuilgaan. Waar het techno
solutionisme ervan uitgaat dat technologie het antwoord biedt op de problemen
waar de mensheid voor staat, kleurt het dataïsme dit technosolutionisme in met
het ongebreidelde geloof in ‘data’. De auteurs ontmaskeren de illusies die achter de
belofte van het eeuwig leven schuilgaan en stellen dat de eindigheid, worsteling,
en kwetsbaarheid het leven juist zijn gelaagdheid, diepgang en betekenis geven.
Laura Jansen onderzoekt de zelfbeschikkingsclaims van ‘biohackers’, die
het knutselen aan genen om de veroudering van het lichaam tegen te gaan
verdedigen door te stellen dat iedereen het recht heeft om te doen met zijn of
haar lichaam wat diegene wil. Volgens Jansen zijn er beperkingen aan het recht
om over het eigen lichaam en leven te beschikken. Zij betoogt middels twee
wegen – het analyseren van een casus van het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens en het kritisch onderzoeken van de vraag of er in het geval van
biohackers sprake is van zuivere zelfbeschikking – dat de argumenten van deze
biohackers geen stand houden.
In de laatste bijdrage worden de hooggespannen verwachtingen (en daaruit voortvloeiende investeringen) in mensverbeterende technologie voor ingrijpende levensverlenging in contrast geplaatst met het schrijnende gebrek aan
aandacht en middelen voor preventie. Babette Rump stelt dat deze technologie
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onherroepelijk zal leiden tot nog grotere verschillen in levensduur tussen hen die
zich de techniek kunnen permitteren en zij die dat niet kunnen. Rump betoogt
dat ‘levensduur’ een basisgoed is, dat rechtvaardig verdeeld zou moeten worden.
De auteur analyseert wat zo’n rechtvaardige verdeling zou inhouden middels het
gedachte-experiment van de politiek filosoof John Rawls, die de notie van ‘een
sluier van onwetendheid’ introduceerde.
Naast reflecties vanuit ethische, sociale en filosofische hoek zijn ook
medisch onderzoekers bezig met dit thema. Wij spraken met Andrea Maier,
verouderingsonderzoeker, hoogleraar Gerontologie aan de Vrije Universiteit
in Amsterdam en hoogleraar Interne geneeskunde-Geriatrie aan de University
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of Melbourne in Australië. Zij benadrukt dat het doel van haar onderzoek niet
zomaar ‘ouder worden’ is: “Het is belangrijk om zo lang mogelijk mee te gaan in
goede gezondheid, maar niet per se om zo lang mogelijk te leven. Levensduur is
een bijwerking hiervan: als je in goede gezondheid veroudert, heb je in principe
geen reden om te overlijden.”

Tot slot
Eerder heeft het Podium voor Bio-ethiek ook aandacht besteed aan thema’s die
overeenkomen met het thema van het huidige nummer. Terwijl in het Podiumnummer over een ‘voltooid leven’ (2017) in veel (kritische) bijdragen het belang van
(relationele) autonomie werd aangehaald, lijkt het verlengen van gezonde levensjaren juist vragen op te roepen met betrekking tot collectieve solidariteit, zingeving,
en de rechtvaardige verdeling van onderzoeksgeld. Interessant genoeg komt het
belang van autonomie in het huidige nummer nauwelijks aan bod; dit principe
lijkt in de discussie over substantiële levensverlenging een ondergeschoven kindje.
Verder stelde Wim Dekker (2010) in de Nieuwsbrief over ‘ouderdom en de
dood’ het opmerkelijk te vinden dat “in de ethiek van de biomedische wetenschappen al jaren een intensief debat gaande is over de morele wenselijkheid van
levensverlenging, terwijl de praktische mogelijkheden daartoe nog nagenoeg nihil
zijn. […] De argumenten voor en tegen levensverlenging zijn overigens moeilijk op
waarde te schatten, omdat zij veelal uitgaan van allerlei nog onbewezen effecten
van levensverlenging op individu en maatschappij” (p. 8). Ook anno 2021 kunnen
we stellen dat de meest radicale claims over een mogelijk eeuwig leven nog steeds
zijn losgezongen van de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek.
Tegelijkertijd doen de voorbeelden die worden gegeven in verschillende bijdragen
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– en het tipje van de sluier dat Andrea Maier oplicht over de ontwikkelingen binnen de gerontologie – vermoeden dat de mogelijkheden tot substantiële levensverlenging dichterbij liggen dan elf jaar geleden. Dit maakt dat de argumenten in
de bijdragen (hopelijk) ook beter op waarde zijn te schatten.
Laat het duidelijk zijn dat het wetenschappelijke en maatschappelijk debat
over het verlengen van leven nog niet ten einde is. Uit verschillende bijdragen
komt naar voren dat onderzoek op het gebied van verouderen en het ‘genezen’ van de dood een breder kader nodig heeft: wat betekent een radicaal langer
leven precies? Welke individuele en maatschappelijke implicaties heeft dergelijk
verouder ingsonderzoek?
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Het Podium wil met dit nummer een bijdrage leveren aan de agendering
van dit thema dat de samenleving ongetwijfeld mede vorm zal geven in de
komende jaren. De bijdragen in het nummer bieden ethische, filosofische, psychologische en maatschappelijke aanknopingspunten om de wenselijkheid en
implicaties van radicale levensverlenging op hun merites te onderzoeken.
Lien De Proost, Amber Spijkers, Jan Verweij en Rik Wehrens

Noten
1. https://www.kurzweilai.net/the-verge-googles-project-to-cure-death-calico-announces-15-billion-research-center
2. https://onezero.medium.com/exclusive-ambrosia-the-young-blood-transfusion-startup-isquietly-back-in-business-ee2b7494b417
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