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CONCLUSIES S 

Recapitulatie Recapitulatie 

Inn dit proefschrift heb ik T HE EXPLOITS OF ELAIN E (1914-15), THE LAST MA N ON 

EARTHH (1924) en ISLAND OF LOST SOULS (1932) geanalyseerd. In deze films wordt 

technowetenschapp op verschil lende manieren gethematiseerd. In THE EXPLOITS 

OFF ELAINE worden technowetenschappeli jke middelen aangewend door de 

"scientific-detective""  professor Craig Kennedy en de crimineel The Clutching 

HandHand om de heldin Elaine respectievelijk te beschermen en te bedreigen. In 

T H EE LAST MA N ON EARTH ontwikkelt de wetenschapsbeoefenaar dr. Lulu 

Prodwelll  een serum tegen een plaag die de manneli jke bevolking - en daarmee 

uiteindelijkk de gehele mensheid - dreigt te vernietigen. In ISLAND OF LOST SOULS 

trektt dr. Moreau zich terug op een eiland om zich ongestoord te kunnen 

wijdenn aan zijn onderzoek naar mogelijkheden om evolutionaire processen te 

versnellenn en te modificeren. 

Ikk heb onderzocht hoe in deze science fiction films denkbare 

technowetenschappeli jkee ontwikkelingen gerelateerd worden aan 

vraagstukkenn van sociale orde en in het bijzonder gerelateerd wordt aan 

gender,, etniciteit en klasse. De films zijn hiertoe benaderd als 

technowetenschappeli jkee spanningvelden, als locaties waar verschillende 

elementenn in een onderlinge krachtmet ing technowetenschap tot s tand laten 

komen.. Sterke pun ten binnen dit spanningsveld zijn de plaatsen waar 

technologieënn en wetenschap ontwikkeld en beheerst worden: het forensisch 

laboratoriumm van Craig Kennedy, het microbiologisch laboratorium van dr. 

Luluu Prodwell en het experimenteel laborator ium van dr. Moreau. De zwakkere 

puntenn zijn de plaatsen waar personages geen directe invloed op 

maakprocessenn hebben en die vanuit laboratoria vaak als 'de' buitenwereld 

omschrevenn worden: de onderwereld van The Clutching Hand, de dansru imte 

waarr Prodwells "flapper daughter" zo graag vertoeft en het vasteland waarvan 

hett eiland van dr. Moreau zover verwijderd lijk t te zijn. Steeds is onderzocht 

hoee dit spanningsveld in de films gestalte krijgt, welke vertalingen er tussen 

locatiess gemaakt worden en hoe personages aan dit netwerk vormgeven. Zo 

ontstaatt een beeld van de films als onderhandel ingsterreinen waar relaties 
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tussenn denkbare technowetenschappelijke en sociale veranderingen 

uitgespeeldd worden. 

Terwijll  de wetenschapsantropoloog Latour het gereedschap heeft 

geleverdd om de sociale veranderlijkheid van dit technowetenschappelijk 

krachtenveldd te kunnen analyseren, heb ik de ideeën van de cultureel 

antropologee Mary Douglas gebruikt om onderliggende rituele patronen te 

kunnenn begrijpen. Ik heb haar opvattingen over zuiveringsrituelen gebruikt 

omm te onderzoeken wat binnen de films als "schoon" en ordelijk en wat als 

wanordelijkk of "besmet" wordt aangemerkt en hoe fricties tussen beide noties 

inn een uiteindelijk zuiveringsritueel worden beslecht. 

Dee wijze waarop ik de films heb onderzocht, is gevormd door een 

onderzoeksvraagg die door mijn specifieke, hedendaagse èn persoonlijke 

interessess is gevoed. Ik heb in dit onderzoek niet gepretendeerd dat ik als 

objectievee kracht boven mijn materiaal uit zou kunnen stijgen en dat ik geen 

invloedd zou hebben op de manier waarop de films in kaart zijn gebracht. Om 

ditt aan te geven heb ik in het inleidend hoofdstuk gesproken over een 

reflexievee benadering van de films, waarbij een besef van deze betrokken 

positiee centraal staat. De genreopvatting die in dit proefschrift wordt 

aangehangenn ligt in het verlengde van deze benadering. Ik heb geen algemene 

genredefinitiee gegeven, noch heb ik beweerd dat een benadering van science 

fictionn film als technowetenschappelijk netwerk de enige is. In navolging van 

dee filmtheoreticus Rick Altman is niet gewerkt vanuit een alomvattende 

genredefinitie,, maar vanuit een specifieke genrebenadering die toegespitst is 

opp het onderzoeken van science fiction films als technowetenschappelijke 

spanningvelden.. Als onderzoeker heb ik gestalte gegeven aan dit veld. 

InIn deze dissertatie heb ik beweerd dat science fiction films de kijker de 

ruimtee bieden om te reflecteren op de moeilijke verhouding tussen plaatsen 

waarr technowetenschap geproduceerd wordt en plaatsen waar 

technowetenschapp 'geleefd' wordt. Figuurlijk gesproken, bevindt de kijker zich 

inn een ruimte waar verschillende plekken bezocht kunnen worden. Soms 

wordtt haar of hem de mogelijkheid geboden om kritiek te leveren op ongelijke 

verhoudingenn tussen technowetenschappelijke productiecentra en gebieden 

daarbuiten.. Op andere momenten zijn de mogelijkheden hiertoe beperkt en 

wordenn feiten als "godengeboden" neergezet. Wat de kijker in de bestudeerde 

sciencee fiction films aantreft, is een wereld waarin technowetenschap haar 

verschillendee gedaantes laat zien. 
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TechnowetenschappelijkeTechnowetenschappelijke velden in kaart gebracht 

Inn alle onderzochte films fungeert een laboratoriumpraktijk als een centraal 

technowetenschappelijkk knooppunt. Daaromheen kan een web getraceerd 

wordenn dat in zwakkere of sterkere verbinding staat met dit knooppunt. 

Steedss gaat de bemiddeling tussen laboratoria en dit omringende netwerk met 

enigee frictie gepaard. Hiermee refereren de films aan de problematische en 

asymmetrischee verhouding tussen technowetenschappelijke productieplaatsen 

enn de wereld daaromheen, die met technowetenschap leeft zonder veel invloed 

opp kennisproductie uit te kunnen oefenen. 

InIn de film die in de eerste analyse centraal stond, THE EXPLOITS OF 

ELAINE,, is het privé laboratorium van de alleswetende professor Craig Kennedy 

hett centrifugale punt van het technowetenschappelijk netwerk. Al het goede en 

zuiveree van technowetenschap bevindt zich in dit domein. De geprivilegieerde 

positiee van Kennedy als beheerder van dit knooppunt, wordt in de film 

verbondenn met zijn sociaal-culturele achtergrond: als man uit een hogere laat 

Victoriaansee klasse is aan hem de oorspronkelijke en zuivere gedachte 

voorbehouden. . 

Err zijn echter ook andere mannelijke personages in de film die een 

zekeree macht over technowetenschappelijke middelen hebben: de crimineel 

TheThe Clutching Hand en zijn handlangers maken in hun strijd veelvuldig 

gebruikk van apparaten en wetenschappelijke kennis. In tegenstelling tot 

Kennedyy heeft deze als lagere klasse gekenschetste groep echter geen toegang 

tott een laboratorium. Het vermogen tot geniaal en oorspronkelijk denken is 

henn vreemd. Zoals de naam van de notoire dief al suggereert, beperkt hun 

relatiee met technowetenschap zich tot het gebruik van technologische 

artefactenn die door anderen zijn ontwikkeld. Als onderwereldfiguren wordt hen 

dee directe toegang ontzegd tot hetgeen als ware wetenschap wordt 

aangemerkt. . 

Voorr beide mannelijke partijen in THE EXPLOITS OF ELAINE geldt dat zij de 

beschikkingg hebben over een groot arsenaal technowetenschappelijke 

artefactenn die een vluchtig karakter hebben. Vindingen en apparaten zijn zo 

vloeibaarr dat zij verlengstukken kunnen worden van hun wensen en 

verlangens.. Hun wensen hebben echter altijd betrekking op het vrouwelijke 

personagee in de film, Elaine. Hoewel Elaine geen hands on relatie heeft met 

technologiee of wetenschap, kan zij wel gezien worden als een belangrijke 

mediatorr in het technowetenschappelijk netwerk van de film. De mannelijke 
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partijenn bestrijden elkaar immers "via" dit vrouwelijk personage. Haar 

bemiddelendee positie maakt het mogelijk dat de twee klassengebonden 

mannelijkee partijen elkaar treffen en met technowetenschappelijke middelen 

bevechten.. Elaine is in deze film het betwiste domein en middels haar kunnen 

beidee definities van mannelijkheid en technowetenschap zich manifesteren. 

Inn de analyse van THE EXPLOITS OF ELAINE is een vrouwelijk personage 

dee bemiddelaar en katalysator in een zuiveringsritueel waarin twee definities 

vann mannelijkheid en technowetenschap elkaar treffen. De zuiverende positie 

inn dit ritueel wordt waargenomen door Kennedy, die met zijn nobele en 

biologischh superieure geest Elaine voor het kwaad tracht te behoeden. Hij 

wordtt opgevoerd als de schatbewaarder van een type mannelijkheid dat zich 

kenmerktt door lichamelijke afstand en geestelijke sublimatie. In eugenetische 

termenn gesteld, vertegenwoordigt hij een Victoriaanse mannelijke klasse die 

biologischh superieur en zuiver van bloed zou zijn, maar in verfijndheid tegelijk 

kwetsbaarr en ontvankelijk. 

Dee premisse van Douglas dat zuiverheid slechts in relatie tot het begrip 

smett gedefinieerd kan worden, is in THE EXPLOITS OF ELAINE duidelijk terug te 

zien.. Kennedy definieert zijn zuivere positie door het steeds opnieuw bestrijden 

vann de bende van The Clutching Hand die Elaine van hem af tracht te pakken. 

Dezee misdadigers zijn fysiek vervormd, worden in verband gebracht met 

onreinee plaatsen en zijn de dragers van ziektekiemen. Wanneer deze positie 

vanuitt het perspectief van Mary Douglas wordt geïnterpreteerd, 

vertegenwoordigenn zij niet alleen een gevaar voor de relatie tussen 

technowetenschapp en de sociale orde die Kennedy voorstaat, maar duidt hun 

aanwezigheidd ook op een zich reeds voltrekkende verandering van die orde. In 

hett zuiveringsritueel dat wordt opgevoerd, fungeren zij als het vreemde 

lichaamm dat de positie van Kennedy met behulp van technowetenschappelijke 

middelenn bedreigt. Ze geven uitdrukking aan een angst voor een verandering, 

diee de mannelijkheid van de wetenschapsbeoefenaar Kennedy èn de exclusieve 

invullingg die hij geeft aan technowetenschap voorgoed dreigt te laten 

verdwijnen.. De last-rescue van Elaine waarmee iedere aflevering afsluit, heb ik 

opgevatt als een uitdrukking van de wankele positie van de wetenschappelijk 

gewettigdee mannelijkheid: met moeite houdt Kennedy stand en zuivert hij de 

bedreigdee positie van zijn klasse. 

Dee tweede geanalyseerde film, THE LAST MAN ON EARTH, laat een ander 

technowetenschappelijkk netwerk zien. Ook hier is het laboratorium de plek 
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waarr de meeste macht gecentreerd is. Ook in dit geval is de geleerde die dit 

gebiedd beheert van blanke gegoede afkomst. Echter, hier is de 

wetenschapsbeoefenaarr geen professor in de alles-weet-kunde, zoals Kennedy, 

maarr een specialist in de microbiologie. Wat daarenboven uitzonderlijk kan 

wordenn genoemd, is dat het wetenschappelijk hart in deze film belichaamd 

wordtt door een vrouwelijke deskundige. Dr. Lulu Prodwell kan deze 

wetenschappelijkee functie vervullen, omdat de bacteriologische ziekte 

MasculitisMasculitis bijkans alle vruchtbare mannen fataal is geworden. Desalniettemin 

vertolktt zij een legitieme relatie tussen vrouwelijkheid en wetenschap. Haar 

expertisee en daadkracht zijn immers aan geen kritiek onderhevig. Prodwell 

personifieertt wat Latour "het zekere gezicht van wetenschap" heeft genoemd: 

dee kennis van deze wetenschapsbeoefenaar is altijd ordelijk en gestructureerd 

enn blijf t boven enige twijfel verheven. 

Ditt klassieke beeld van rationele kennisproductie wordt in THE LAST 

MANN ON EARTH versterkt door de praktijk van Prodwell te contrasteren met de 

plaatsenn daarbuiten. Prodwells laboratorium is als uiterst sterk knooppunt 

omringdd door zeer zwakke verbindingen. In deze 'buitenwereld' ontbreekt enig 

rationeell  inzicht. Het scherpe verschil dat in de film gemaakt wordt tussen de 

wetenschappelijkee productieplaats en de domeinen daaromheen, past in een 

wetenschappelijkee opvatting waarin de wetenschapper kennis van zaken heeft 

enn de leek slechts op vage geloofsovertuigingen drijft. Vanuit het als 

onwetenschappelijkk en irrationeel gekenschetste web om Prodwells werkplaats 

heenn worden constant pogingen ondernomen om het sterke en zuivere 

laboratoriumm te bezitten, te ontkrachten en te bevuilen. Tegelijk doet Prodwell 

ookk zelf pogingen om met het domein buiten haar laboratorium te 

communiceren,, maar haar bemiddeling is geoorloofd en heeft een ordende en 

zuiverendee werking. Deze beweging tussen beide gebieden heb ik opgevat als 

eenn zuiveringsritueel waarbij het laboratorium besmet dreigt te worden door 

eenn ziekelijke lekenwereld, maar de balans uiteindelijk in het voordeel van het 

wetenschappelijkk bastion omslaat. 

Mett name Prodwells dochter Paula vervult een belangrijke rol in dit 

ritueel.. Met het binnendringen in haar moeders laboratorium dreigt zij een 

striktee scheiding tussen de moederlijk gedefinieerde wetenschap en de 

jeugdigee wereld daarbuiten te doorbreken. Deze jonge vrouwelijke overmacht 

wordtt in de film - samen met de jonge Amerikaanse man die het in zijn geheel 

heeftt laten afweten - bestempeld als een bedreiging. In plaats van te luisteren 
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naarr het "rationele" wetenschappeli jke woord van de moeder, zou de 

vrouwelijkee jeugd van hogere aikomst het huwelijk aan haar laars lappen en 

zoo de kans op een zuiver Angelsaksisch nageslacht verminderen. Jonge 

m a n n enn wordt een gebrek aan daadkracht en standvastigheid verweten. Zij 

zijnn door h un promiscue gedrag van de aardbodem verdwenen. 

Zowell  in T HE EXPLOITS OF ELAINE als in T HE LAST MA N ON EARTH wordt 

hett laborator ium als zuiverende en ordelijke kracht benoemd. In beide films 

wordenn wetenschap en orde bovendien grotendeels beheerd door de hogere 

k lasse.. Het gevaar van smet wordt echter anders gekarakteriseerd in beide 

films:: in de eerste fil m wordt een lager soort mannen als een gevaar 

beschouwdd en in de tweede fil m een jongere generatie mannen en vrouwen. 

Beidee groeperingen bedreigen de als zuiver benoemde wetenschap die in het 

zuiveringsritueell  waarmee de films eindigen op het nippertje s tandhoudt. 

Inn tegenstell ing tot in de twee bovengenoemde films wordt in ISLAND OF 

LOSTT SOULS de wetenschappeli jke werkplaats als een bedreiging van de sociale 

ordee voorgesteld. De experimenten die Moreau uitvoert op zijn eiland, zijn 

volgenss de fil m onzuiver en gevaarlijk. In de film wordt de evolutionair denker 

Moreauu bekrit iseerd omdat hij geen morele verantwoording aan de 

buitenwereldd wil afleggen. Het wetenschappeli jk knooppunt heeft volgens de 

fil mm een onevenredig en gevaarlijk aantal versterkingen naar zich 

toegetrokken.. Daartegenover wordt het overzees bezoek geplaatst, dat als 

zuiverendee kracht optreedt. In dit geval verloopt de mediatie tussen sterke en 

zwakkee knooppunten omgekeerd. De buitenwereld controleert en modificeert 

dee wetenschappel i jke prakti jk en treedt op als bemiddelaar en zuiverende 

factor,, een parcours dat in de andere twee films taboe blijft . 

Dee wetenschappeli jke praktijk op het eiland wordt in de fil m als locatie 

vann smet bestempeld. Toch kan niet gesteld worden dat deze praktijk zich 

slechtss kenmerkt door wanorde of onzuiverheid. Op het eiland van dr. Moreau 

wordenn evolutionaire experimenten uitgevoerd waarin dier en mens gemengd 

worden.. Maar achter deze mengpraktijk gaat een ordenende gedachte schuil: 

degenee die deze experimenten ten uitvoer brengt, denkt immers sterk in 

hiërarchieënn van hoog en laag, menselijk en dierlijk, goddelijk en primitief. Hij 

heeftt bovendien een duidelijk ideaalbeeld van een nieuwe evolutionaire orde, 

waar inn de mens dichter bij God zou komen te staan en dus een zuiverdere 

p laatss zou verwerven. Begaan met evolutionaire theorieën zoekt Moreau naar 

dee ontwikkeling en plaatsing van soorten, een streven dat tegelijk translat ie en 
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rangschikkingg impliceert. 

Ikk heb laten zien dat de situering van het laboratorium van Moreau in 

zichzelff  een paradox is. Dat het eiland van de bioantropoloog Moreau in een 

stillee oceaan ligt, schept mogelijkheden om technowetenschappelijke kwestie 

diee eng dichtbij komen, bespreekbaar te maken. Het eiland wordt 

gecategoriseerdd als afgezonderd, anders, onmenselijk en on-Amerikaans, 

terwijll  het tegelijk een projectiegebied is voor fricties binnen de Amerikaanse 

technowetenschappelijkee cultuur. De Amerikaanse bezoeker van het eiland, 

Parker,, komt schijnbaar per ongeluk in deze tropische hel terecht, maar heeft 

meerr met Moreau's wetenschappelijke praktijken te maken dan op het eerste 

gezichtt mag lijken. Het is Parkers missie om deze plaats met een eugenetische 

ethiekk van wanorde te ontdoen en zo een nieuwe definitie van wetenschap te 

geven,, waarin kennis met geloof verbonden wordt. 

Parkerr medieert tussen twee sferen en vergelijkt de toestand op het 

eilandd met zijn eigen opvatting over zuivere en ethische wetenschap. Zo 

wordenn kwesties over afgrenzingen van en binnen wetenschap besproken en 

eenn oordeel geveld over het verschil tussen zuivere en onzuivere wetenschap. 

Dee bemiddelende rol van Parker komt sterk naar voren in zijn relatie tot de 

pantervrouw.. Hij ervaart een dierlijke en wilde drang om Lota - die hiermee 

eveneenss een bemiddelende functie vervult - te beminnen. Hij erkent hiermee 

datt hij als mens/ man ook een dier is, en dat hij als beschaafde westerling de 

scheidslijnn tussen natuur en cultuur niet eenduidig kan trekken. Door zijn 

morelee superioriteit kan hij deze neiging om vertalingen te zoeken tussen man 

enn dier echter uiteindelijk controleren. Hoewel de film afwijkt van de THE 

EXPLOITSS OF ELAINE en THE LAST MAN ON EARTH in het openlijk tonen en 

toestaann van dierlijkheid in de man, wordt dierlijkheid uiteindelijk als een 

ondergravingg en bedreiging van een zuivere mannelijkheid gekenschetst en als 

ongewenstee overschrijding van grenzen gelaakt. 

Dee vervaging van grenzen tussen man en dier vindt tevens zijn beslag in 

dee grote groep gedegenereerde mannelijke schepsels die Moreau heeft 

voortgebracht.. Hun mediatie is monsterlijk. In verschijning zijn zij vies, 

rommeligg en misvormd, terwijl de westerse bezoekers een schoon en uniform 

voorkomenn hebben. De heterogene groep mannelijke hybriden vormt op 

verschillendee wijzen een gevaar voor de gewenste homogeniteit van de 

Angelsaksischee mannelijke personages, maar biedt hen hiermee tevens de 

mogelijkheidd om deze te definiëren. De hybriden waar zij zich tegen verzetten. 
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zijnn een brandgevaarlijk mengsel van verschillende, en soms tegenstrijdige, 

kenmerken:: ze zijn van een lagere klasse, niet-Angelsaksisch, dierlijk, hetgeen 

inn de film vervloeit met het niet-westerse en het seksueel dierlijke, en hebben 

verschillendee stambomen. Als smeltkroes worden zij gecontrasteerd met de 

ordelijkheidd van de Amerikaanse Angelsaksische bezoekers. Deze tegenstelling 

hebb ik uitgelegd als een eugenetische strijd over de zuiverheid van de 

Amerikaansee cultuur. Het betreft hier wederom een paradox: als hybriden 

dreigenn de diermannen de idee te ondermijnen van een zuiver en hoger 

Amerikaanss ras, maar als melting pot zijn zij tegelijk die Amerikaanse cultuur. 

DeDe kijker draagt een witte jas 

Wanneerr nu achteraf bezien wordt welke technowetenschappelijke functies de 

driee films vervullen, springen een aantal zaken in het oog. In de films wordt op 

verschillendee manieren omgegaan met de moeilijke verhouding tussen 

plaatsenn waar technowetenschap wordt gemaakt en geleefd. In de eerste twee 

filmss is sprake van een bemoeienis van technowetenschappelijke praktijken 

mett wereldse zaken die goedgekeurd wordt, terwijl een omgekeerde beweging 

niett wordt gebillijkt. De wetenschappelijke praktijken van Craig Kennedy en 

Luluu Prodwell worden voorgesteld als locaties die moreel kunnen ingrijpen in 

dee 'buitenwereld', maar blijven zelf grotendeels afgesloten voor inbreng van 

buitenaf.. In ISLAND OF LOST SOULS wordt deze beweging omgedraaid. In deze 

fil mm wordt juist opgeroepen tot een versterking van de 'buitenwereldse' 

bemoeieniss met een technowetenschappelijke praktijk. 

Hett is opvallend dat de films zo een rijk, heterogeen en breedvoerig 

beeldd geven van technowetenschap. Er worden verschillende disciplines 

verbeeldd (evolutietheorie, microbiologie, chirurgie), er wordt een veelheid aan 

middelenn gebruikt (medicijnen, wapens, medische apparatuur, microscopen, 

operatie-instrumenten,, geluidsdragers) en er worden verschillende relaties 

tussenn technowetenschappelijke productiecentra en gebieden daarbuiten 

belichtt (onderwereld, arme wijken, politiek domein, jeugdcultuur). Mede 

doordatt de films etnografisch - en dus uitvoerig - zijn onderzocht, laten de 

analysess zien dat science fiction films een veelzijdige en intelligente bijdrage 

kunnenn leveren aan debatten over technowetenschap en sociale ordening. De 

filmss blijken de hypothese die ik heb geformuleerd in het inleidend hoofdstuk 

tee bevestigen: het zijn strijdperken waarin vragen gesteld kunnen worden over 

hett verband tussen technowetenschap en verschillende sociale vraagstukken. 
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Hoee verschillend de vraagstukken die in de films aangesneden worden 

ookk zijn, conservatieve noties over ras en mannelijkheid overwinnen in het 

zuiveringsritueell  waarmee de tilms eindigen. De wetenschappelijk 

gerechtvaardigdee mannelijkheid die overwint, wordt losgesneden van een 

mannelijkheidd die minder ver geëvolueerd zou zijn en, als onrein mengsel, de 

Amerikaansee Angelsaksische Adam uit het paradijs zou trachten te lokken. 

Hett resulterende beeld van vrouwelijkheid en technowetenschap is 

genuanceerder.. Geëmancipeerd gedrag wordt niet in alle films met 

wetenschappelijkee argumenten bestreden. Zo vervult dr. Prodwell als vrouw 

eenn spilfunctie in het overwinnen van een eugenetisch geïnformeerd ideaal en 

iss de verloofde van Parker een zelfstandige en slagvaardige dame die als de 

meestt geschikte biologische partner van Parker wordt aangewezen. De 

vrouwelijkheidd die in de films uiteindelijk wetenschappelijk gewettigd wordt, 

kenmerktt zich echter wel door trouw aan het overwinnend mannelijk ideaal en 

moett de zuivere voortplanting van het Angelsaksische blanke 'ras' garanderen. 

Dee vraagstelling van dit proefschrift luidde: hoe dienen de onderzochte science 

fictionn films als culturele spanningsvelden of onderhandelingsterreinen waar 

verwachtee of denkbare technowetenschappelijke ontwikkelingen in verband 

wordenn gebracht met vraagstukken van sociale orde en zuiverheid? In THE 

EXPLOITSS OF ELAINE wordt een overweldigend aantal technowetenschappelijke 

ontwikkelingenn denkbaar geacht. Dit brengt een grote verwondering met zich 

meee over waar al deze ontwikkelingen vandaan komen en hoe zij te plaatsen 

zijnzijn in sociale structuren. De film dient vooral als onderhandelingsterrein om 

verbandenn te zoeken tussen deze golf aan technowetenschappelijke 

ontwikkelingenn en twee definities van mannelijkheid. Het vrouwelijk personage 

dientt als contested terrain om deze definities uit te kunnen spelen. In THE LAST 

MANN ON EARTH wordt slechts één technowetenschappelijke ontwikkeling 

getoond,, namelijk de 'vinding' van het serum tegen Masculitis. Anders dan in 

dee eerste film wordt technowetenschap dan ook niet als overrompelend 

fenomeenn voorgesteld. Integendeel: de ontwikkeling van het serum moet orde 

aanbrengenn in sociale categorieën van mannelijkheid en vrouwelijkheid. De 

fil mm biedt mogelijkheden om de verwarring over de afbakening van definities 

vann mannelijkheid en vrouwelijkheid aan te snijden. Door 

technowetenschappelijkk ingrijpen wordt dit sociaal turbulent veld 

gestabiliseerd.. ISLAND OF LOST SOULS dient als onderhandelingsterrein waar de 
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spanningg tussen evolutietheorieën en het denken over etnische zuiverheid en 

mannelijkheidd de belangrijkste kwestie is. Uit de film spreekt een angst dat 

evolutietheorieënn deze sociale categorieën problematiseren en wordt gezocht 

naarr oplossingen om dit probleem te neutraliseren. 

Ikk heb laten zien hoe de onderzochte films vormgeven aan de 

problematischee inpassing van techno wetenschappelijke veranderingen in 

dominantee cultuuropvattingen. De films bieden de kijker de ruimte om deel te 

nemenn aan een dynamisch spel waarin de asymmetrie tussen 

technowetenschappelijkee productiecentra en de wereld daarbuiten op een 

constructievee manier centraal gesteld wordt. Wanneer dit spel zich heeft 

voltrokken,, volgt steeds een afsluiting waarin een orde wordt geschapen die 

lijk tt op de oude dominante orde. Kwesties over verschuivingen in relaties 

tussenn technowetenschap en dominante sociale patronen en de angsten die 

doorgaanss met zulke verschuivingen gepaard gaan, kunnen zo op een veilige 

manierr aangesneden, verwerkt en geanalyseerd worden. 
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