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Dit is er één voor liefhebbers van cyborg en manga. Cyborg? De samentrekking van cybernetic en 
organism. Zeg maar een samensmelting van mens en machine. Dat fenomeen is dichterbij dan je 
denkt, want in Utrecht loopt al iemand rond met een chip in z’n hand om de huisdeur te openen. 
 
Toen in de toekomst 
Door naar Ghost in the shell 2. Want er was al een deel 1? Klopt. Dat stamt uit 1995, toen The Matrix 
nog moest worden gemaakt en hacken in de kinderschoenen stond. Dat eerste deel, in een regie van 
Mamoru Oshii en gebaseerd op de manga van Masamune Shirow, was een intelligente sci-fi over de 
verhouding tussen mens en technologie. Deze veelgeprezen film zette je gedachten op scherp en 
bood je ogen een visueel spektakel. Het verhaal speelde in een tijd iets verderop in wat nu onze 
eeuw is.  
 
Later in 2004 
Maakte Oshii een vervolg dat qua verhaallijn de draad oppakt bij het einde van het eerste deel. 
Niemand weet meer wat waar en onwaar is. De vraag die dat oproept is of dat iedereen onschuldig 
maakt. De kijker van nu beleeft de montage mogelijk als traag, maar dat maakt de thematiek niet 
minder actueel en de beelden zijn, ook in 2D, nog steeds adembenemend, bijna sprookjesachtig. 
 
Nu in 2017 
Is er onder de liefhebbers nogal wat te doen om de Ghost in the shell, die officieel op 30 maart in 
première gaat. Deze versie is een live-action remake van deel 1, uit de DreamWorks studio, met 
niemand minder dan Scarlett Johansson in de hoofdrol. En daar begint meteen de controverse 
rondom vermeende  whitewashing (het Hollywood fenomeen om blanke acteurs te casten voor 
rollen die oorspronkelijk voor een niet-blanke cast waren). Mamoru Oshii zegt er geen probleem mee 
te hebben omdat het om een cyborg in een fictieve fysieke vorm gaat.  
 
Misschien kun je zeggen dat het HAFF Ghost in the shell 2: innocence vertoont als een eerbetoon aan 
Mamoru Oshii en als opmaat naar de live-action remake. Wie een liefhebber is  van de filosofische 
aanpak en beeldtaal van Mamoru Oshii en de trailer(s) van de remake bekeek, mag zich afvragen of 
hij voor het spektakel van de remake de bank af wil komen. 
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