iPhone in je brein
technologische vooruitgang
De
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Wars van enig cultuurpessimisme,
rijst de vraag waarom iets dat op relatief korte termijn het menselijk functioneren ingrijpend kan gaan beïnvloe-

den, tot nu toe zelden aan bod kwam in ethische discussies. Waarom gebeurt wat wél kan voor euthanasie, vruchtbaarheidsbehandelingen en
gentechnologie, in zoveel mindere mate voor de digitale uitbreiding van ons geheugen en ons denken? Voor de essentie van wat ons mens maakt, in
zekere zin.
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‘ Foer beschouwt
het geheugen als
een spinnenweb:
hoe groter het
wordt, hoe meer
het vangt’
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