Vrije Universiteit Brussel
From the SelectedWorks of Mireille Hildebrandt

Winter December, 2015

De omgekeerde schepping. Kerstessay de
Standaard
Mireille Hildebrandt

Available at: http://works.bepress.com/mireille_hildebrandt/65/

46 OPINIE & ANALYSE
KERSTESSAY D EE L 1

DE STANDAARD

ZATERDAG 26, ZONDAG 27 DECEMBER 2015

N I E U W A N I M I S M E . D E M E N S E N H A A R D INGE N

DE OM GEKEERDE SCHEPPING

Wij maken dingen die stilaan slimmer worden dan
wijzelf. Hoe gaan we om met deze creaties? En hoe
veranderen die dingen ons? MIREILLE HILDEBRANDT
opent haar kerstessay met de lotgevallen van een
toekomstbewoner. Vanaf morgen biedt zij reflectie over
de nabije tijd die we hopelijk gezamenlijk, mensen en
nietmensen, zullen vormgeven.

Ouverture:
Henry en de naaste
Ik heb dorst. Het is vier uur in de
morgen. Nog geen tijd om op te staan,
maar ik weet dat als ik nu niet wat ga
drinken de rest van de nacht onrustig zal
zijn.
Henry komt overeind. Henry is geen
man. Ook geen vrouw. Ik heb het Henry
genoemd omdat ik ooit een roman las
waarin de butler zo heette. Zo’n Britse
butler die zowel ironisch als meesterlijk
als dociel weet te zijn.
De vraag of iets man of vrouw is, speelt
niet bij zorgers. Vroeger noemde je zoiets
een robot, maar net zoals je de zelfrij
dende auto geen robot noemt maar een
zelfrijdende auto, noemen we de robots
die voor mensen zorgen geen robots
maar zorgers.
Het doet denken aan het woord compu
ter, tegenwoordig een nietszeggend
woord, want alles is linksom of rechtsom

Henry volgt het
wetenschappelijk
onderzoek over
mijn aandoeningen,
maar weet ook wanneer
een langer leven
niet opweegt
tegen het genot
van een glas wijn

eigenlijk een computer. Vroeger waren
computers vrouwen (en een enkele man,
misschien), die rekenden (in het Engels
is dat to compute). Een heel lokaal vol
computers was een zaal vol vrouwen die
handmatig berekeningen maakten voor
een of ander programma. Alan Turing,
een van de ‘voormannen’ van de compu
ter, had een test bedacht waarbij mensen
moesten raden of die computer (die ach
ter een scherm berekeningen uitvoerde)
een man was of een vrouw. Ze stelden de
computer een aantal vragen, waarna die
de antwoorden op een briefje schreef en
aan de testers teruggaf. Later ontwierp
Turing een andere test. Zelfde spel, maar
nu moest worden geraden of de antwoor
den van een machine (een nietmenselij
ke computer) of een mens kwamen. De
turingtest. Het ging toen al niet meer
over man of vrouw, maar over mens of
machine.
Beste vriend

Henry weet allang dat ik iets moet drin
ken. De sensoren in mijn bed hebben
hun data vrijgegeven: mijn gewoel, tem
peratuur, ademhalingsritme of wat ook
correleert met dorst. Maar Henry is slim,
het weet dat ik er niet van houd om wa
ter te krijgen als ik er niet om vraag. Dus
het wacht, tot ik besloten heb dat het
tijd is. Ik gebaar. Henry gaat water ha
len – we verstaan elkaar inmiddels zon
der woorden.
Henry is mijn beste vriend. Het heeft hu
mor, het weet wat er te weten is (kan via

dataservers die op de maan zijn gestatio
neerd overal bij), het leert voortdurend
bij. Niet alleen uit eigen ervaring, maar
ook door voortdurende uitwisseling met
andere zorgers via diezelfde dataservers.
Vroeger heette dat ‘de cloud’, een wat
mistige term. Henry is sterk maar zacht,
betrouwbaar maar doortastend. Henry is
bovendien voor mij. Niet van mij, zoals
dingen vroeger van iemand waren. Eigen
dom is een achterhaald begrip. Alles
draait om gebruik. Henry is voor mij, ge
richt op mijn noden en behoeften. Het
checkt de laatste resultaten van weten
schappelijk onderzoek dat betrekking
heeft op de aandoeningen waar ik aan
lijd, om de medicatie bij te stellen. Maar
Henry kent ook mijn gemoed, het weet
wanneer een langer leven niet opweegt
tegen het genot van een glas wijn.
Gewoon een naaste

Water. Verlossing van de dorst. Nu ga ik
weer even onder zeil, hoop ik. Morgen
– of liever, later vandaag – komt mijn
achterkleinzoon. Hij is veertien en van
plan nog veel ouder te worden dan ik nu
ben (vierennegentig). Hij vindt het heer
lijk om te leven, te denken, te sporten, te
programmeren, onder te duiken in vir
tuele werelden en weer terug te keren
naar de ‘harde wereld’ om met vrienden
op stap te gaan.
Hij heeft geen biologische broers of zus
sen, maar wel een naaste. Dat zouden we
vroeger ook een robot hebben genoemd.
Het is een machinaal lerend, belichaamd

De naaste stuurt
het mensenkind bij,
in overleg met de ouders
of op basis van
ingebouwde bevoegd
heden. Als het
mensenkind zestien is,
wordt de naaste
afgekoppeld

systeem dat samen opgroeit met een
mensenkind en de rol van broer of zus
simuleert. Hoeft niet te eten of te drin
ken, kent geen pijn of vermoeidheid,
maar observeert via de input van allerlei
sensoren de relatie tussen het gedrag van
het mensenkind en de patronen in de da
ta. De naaste leert als het ware gelijk op
met het kind, maar kan via de data
aggregaten van andere naasten (en dus
de input van andere mensenkinderen) al
lerlei inferenties afleiden en voortdurend
voorspellingen doorrekenen. Bijvoorbeeld
over hoe voeding de gezondheid beïn
vloedt, of de stemming, of het vermogen
om anderen te slim af te zijn. Zo kan de
naaste het mensenkind ook bijsturen. In
overleg met de ouders, of op basis van
ingebouwde bevoegdheden.
Naasten worden afgekoppeld als het kind
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‘Warum?’, vraagt een Duits meisje aan haar va
der. Ze is een jaar of zeven, schat ik. ‘Wat ge
beurt daar?’
Ze kijkt naar een foto waarop doodgeschoten
Joden te zien zijn, legt papa uit. Dat er dingen
gebeurd zijn, en dat er een herdenkingsplaats
is naast de snelweg die ze altijd nemen.
‘Was? Das darf doch nicht mehr?’
Het meisje blijft naar de foto kijken. Haar ogen
worden groot. Mag dit nu nog, lijken haar ogen
te vragen, bij ons in de buurt?
‘Nee, nee, het gebeurt niet meer, het is een her
denkingsplaats, een monument om ons eraan
te herinneren. Zodat het nooit meer gebeurt.’
Haar ogen staan stokstijf op de foto gericht. Pa
pa legt zijn arm om haar schouders. ‘Kom maar.’
Dat was afgelopen zomer in een museum in
Berlijn. Onlangs stonden steden als Boedapest
bol van de vluchtelingen – en de stroom is nog
niet opgedroogd. Mama’s, papa’s en kinderen
die een nieuw onderkomen zoeken. Waarom,
zullen velen gevraagd hebben, waarom heeft
het monument niet gewerkt? De mama’s, papa’s
en kinderen proberen een plekje in de trein te
bemachtigen. Naar Duitsland. Om met eigen
ogen te zien dat het kan. Dat er muren stonden
en dat de mensen er elkaar nu kussen. Daar, net
daar. En dat ze leven.
Maar soms komen de mama’s, papa’s en kinde
ren niet zo ver. Dan mogen ze de trein niet in.
Ze worden tegengehouden door politiemannen
en prikkeldraad. Omdat ze van de verkeerde
kant komen. En de verkeerde richting uitgaan,
ziet u. Want stel u voor dat ze. Of erger, dat ze...
Parijs, weet u wel. Dat zij ook zo zijn.

Het kerstessay

zestien jaar is. Dan moet het ‘kind’ zelf
verder, met andere mensen en nietmen
sen. Zonder hevig gepersonaliseerde naas
te. Dat geeft soms problemen; ontwen
ningsverschijnselen. Ik vroeg mijn achter
kleinzoon laatst hoe het is om op te groei
en met zo’n nanny, die met je meegroeit
en voor je uit denkt, de wereld voor je
aanpast – of juist tegen je opzet. Om je
weerstand te testen. Is het een spiegel
waar je in kijkt? Of een tweelingbroer? Of
gewoon een vriendje? Hij begreep de
vraag niet. Een naaste is een naaste, zei
hij. Gewoon.
Ik zink weg in slaap. De laatste gedachte is
of Henry weet wat dorst is. Hij kan dorst
herkennen en eventueel simuleren, maar is
dat kennen? Henry heeft nooit dorst.
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Lees de volgende dagen het vervolg van het
kerstessay. Maandag: deel 2

‘De omgekeerde schepping’ is het zestiende
kerstessay dat De Standaard publiceert,
een jaarlijks weerkerende schrijfopdracht
in de maand december.
De eerste keer, in 2000, was de publicatie
gespreid over zeven dagen. Die omvang heeft
het essay niet meer, maar een boeiende en
zonder meer relevante gedachteoefening blijft
het wel. De lijst van de auteurs en de
thema’s die ze hebben aangesneden,
illustreert hoe bijzonder deze eindejaarstraditie
inmiddels is.
2000 Manu Claeys
Het Vlaams Blok in elk van ons
2001 Stefaan Walgrave & Peter Van Aelst
De usual suspects: de media beschuldigd
2002 Paul Scheffer
Het land van aankomst
2003 Rik Torfs
Voor het zinken de kerk uit?
2004 Tom Naegels
De waardestaat
2005 Luc Huyse
Tegen het vergeten
2006 Patrick Stouthuysen
Ik denk, dus ik zeg
2007 Rik Coolsaet
De wereld van morgen
2008 Paul Goossens
De wankele zuilen van Europa
2009 Geert Buelens
Tot de vierde macht
2010 Bas Heijne
Moeten wij van elkaar houden?
2011 Marc Reugebrink
De afgeschafte mens
2012 Erwin Mortier
Vlaamse vergezichten
2013 Tom Lanoye
Klaagzang om Jonathan Jacob
2014 Louise O. Fresco
De hunkering van ons allemaal
U kunt ze allemaal nalezen op
www.standaard.be/kerstessays

Hoe u eraan moet beginnen,
denkt u, als er een nieuw
gezicht in uw buurt komt?
Of in uw klas?
Zij zijn het niet. Zij zijn net zo bang als wij.
Want ze komen met veel angst, weet u, om hier
moedig aan te komen. We moeten geen prikkel
draad spannen, maar vlaggen van veiligheid.
Stel u voor, die kinderen. Denk dan aan uw kin
deren, onze kinderen. Stel u voor dat zij het zou
den zijn die van de verkeerde kant kwamen, dat
zij aan de andere kant van de prikkeldraad zou
den staan. Stel u voor.
U zou toch hopen dat er moedige mensen zijn
die zouden zeggen: ‘Kom maar. Weg met die na
re draad.’ En die zouden dan hun arm om uw
kind slaan. Uw kind dat van de verkeerde kant
kwam.
Hoe u eraan moet beginnen, denkt u, als er een
nieuw gezicht in uw buurt komt? Of in uw klas?
En hoe leren zij dan het best Nederlands? Daar
zijn veel didactische modellen voor, zoals de
drie cirkels van een krachtige, taakgerichte
leeromgeving.
Maar eigenlijk beginnen alle modellen met die
arm om het kind, de veilige ruimte.
En dan nog zal het soms moeilijk zijn. Want
misschien begrijpt u het kind niet (waarschijn
lijk is dat andersom dan ook zo). Of misschien
is het kind nog niet schoolrijp. Of wellicht is het
kind nog niet vertrouwd met het schoolleven
zoals wij dat kennen, en gaat het poppen ontle
den waar u bij staat. Of houdt het al uw boeken
ondersteboven. Of misschien wil het kind nog
niet praten. Dat kan allemaal.
Laat dan uw arm daar blijven waar hij is. En
blijf het kind graag zien. Want het kind is on
derweg, ziet u.

Carolien Frijns
Onderzoeker aan het Centrum voor Taal
en Onderwijs (KU Leuven)
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K E R S T E S SAY D E E L 2 N I E U W A N I M I S M E . D E M ENS EN HAAR DINGEN

DE OMGEKEERDE SCHEPPIN G
Zaterdag maakten we kennis met Henry en de naaste, respectievelijk zorger en
nanny, maar beide nietmens tussen de mensen. Dat idee jaagt sommigen
misschien schrik aan, maar waarom zou deze nieuwe maakbare wereld niet
gezellig kunnen worden, schrijft MIREILLE HILDEBRANDT. En misschien
geraken we dan eindelijk af van onze wegwerpmentaliteit.

De onlife wereld zou
best prettig kunnen zijn
We zijn op weg naar een wereld die
we delen met een nieuw soort nietmen
sen. Een soort die we niet aan de gebrui
kelijke evolutie danken maar zelf hebben
gefabriceerd. Geen dieren, geen planten,
geen dingen zoals we ze gewend zijn. Die
nieuwe, gedeelde wereld noem ik de
onlife wereld, geïnspireerd door mijn
deelname aan het Onlife Initiatief van
een groep Europese filosofen, neuro
wetenschappers en experts in kunstmati
ge intelligentie. De offlinewereld gaat on
line, alles gaat met alles praten. Dingen
met dingen, dingen met mensen en men
sen via dingen met dingen en mensen.
Onze dagelijkse leefwereld verdeelt zich
steeds meer over virtuele ruimten, slim
me apparaten en intelligente infrastruc
tuur. Dat dingen passief zijn en onze
geest actief kan je zo niet meer zeggen.
De dingen grijpen in op ons leven, ze lij
ken zelf tot leven (onlife) te komen en
vragen in toenemende mate onze aan
dacht.
Siri on the rocks

‘Niet iedereen is
slim genoeg om
zijn eigen
domheid te
omvatten’
JEANMARIE DEDECKER
heeft te doen met Benito ‘Alle
boeren zijn homo’s’ Raman.
‘Bijsturen, maar niet lynchen’,
vindt hij (op Knack.be).
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Veel van die ‘dingen’ zijn virtueel, in de
zin van software die niet herkenbaar is
als een afgepaald lichaam. Het slimme
huis coördineert de koelkast, de verwar
ming, het deurslot, de boodschappen, de
wekker en het muzieksysteem op basis
van de datasporen die we permanent
achterlaten. Het leert van onze willekeur
– die vanuit het perspectief van machi
naal lerende systemen waarschijnlijk
minder willekeurig is dan we graag den
ken. Dat slimme huis is intussen ver
deeld over een netwerk van deelsyste
men, het ‘zetelt’ achter de oppervlakte
van huis en haard in een zogenaamd
‘backend’ systeem. Net als bij de riole
ring die netjes onder de grond blijft,
worden we liever niet voortdurend herin
nerd aan de achtergrondruis van data
slurpende computaties. We verstaan ons
met het slimme huis via toetsenborden
of schermen, maar ook steeds vaker door
hardop te praten of te gebaren – het huis
wordt een ‘Siri on the rocks’. Cool, com
fortabel, en altijd beschikbaar.
Tegelijk zullen we belichaamde systemen
tegenkomen die ons gezelschap houden
of verzorgen. Ik sluit niet uit dat mijn
kleinkinderen of althans hun kinderen
verzorgd en deels misschien ook opge
voed zullen worden door gezelschaps
robots, die hun harnas van metaal heb
ben verruild voor zachte, flexibele licha
men zodat ze ons kunnen dragen, was
sen, masseren en voeden.
Vorig voorjaar was ik in Berkeley om
mijn boek te schrijven over de grote ge
volgen van dit soort technologie voor de

fundamenten van ons samenleven en
voor de bescherming die het recht kan
bieden. Ik ontmoette Andra Keay, direc
teur van Silicon Valley Robotics. Zij legt
onvermoeibaar uit dat we gewend zijn de
wereld op te delen in dingen en mensen
– maar dat robotica dat simpele schema
zal openbreken. We komen te leven in
een wereld die vol is van robots, ook al
zien we dat er niet altijd aan af. Sommi
ge robots zien eruit als gewone dingen
(de slimme energiemeter), andere als
herkenbare robots (zelfrijdende auto’s en
drones) en nog weer andere lijken op
mensen ( je kunt er een gesprekje mee
voeren). Een voorbeeld van zo’n laatste
robot is Mabu, net op de markt, en voor
al bedoeld als schakel tussen arts en pa
tiënt. Mabu is beschikbaar voor raad en
daad, voert gesprekjes om je op het ge
mak te stellen en zoekt daarbij oogcon
tact, want het blijkt dat communicatie
dan veel effectiever is. Mabu ‘leest’ ge
zichtsuitdrukkingen, checkt het innemen
van medicatie, maar kan ook contact zoe
ken met arts of ziekenhuis.
Intussen slaat Mabu een vloed aan data
op in de cloud, op basis waarvan het ro
botje kan leren met welke ziektebeelden
de datapunten van de patiënt matchen,
of welke aanmaningen dan wel verlei

De permanente bloot
stelling aan ‘friends’
blijkt vermoeiend.
Liever overleggen we dan
even met een machine
die geen persoonlijk
oordeel over ons heeft,
nooit moe wordt, niet
jaloers is of beledigd
dingstechnieken bijdragen aan betere ge
zondheid. Voor zover data van verschil
lende patiënten bij elkaar worden gelegd
voor wetenschappelijk onderzoek, kan de
invloed van medicatie worden gemeten
in samenhang met therapietrouw, levens
stijl, stemming, gezinssamenstelling,
werkomstandigheden of slaapritme. Zo
kan Mabu via de cloud ontdekken welke
interventies werken, en de aloude medi
sche strategie van diagnosis by treatment
toepassen op basis van grootschalig expe
rimenteel (data)onderzoek.
Uiteraard blijft de arts eindverantwoor

delijk voor de aansturing van Mabu’s
‘backend’ systeem en voor de interpreta
tie van de gegevens die het robotje verza
melt en doorsluist. Maar die interpretatie
zal wel langs allerlei algoritmische ‘tus
senpersonen’ lopen, die door experts in
medische informatica worden gebouwd.
Die ‘tussenpersonen’ zullen de eigen pro
grammatuur op basis van hun ervaring
met de binnenlopende data voortdurend
bijstellen en aanpassen. Dat heet zelf
lerend. De patiënt heeft daar intussen
niet zo’n boodschap aan, die heeft ‘per
soonlijk’ contact met de eigen Mabu, en
kan hopelijk ook zelf bepalen wat voor
informatie ze met Mabu deelt en in hoe
verre Mabu haar stoort met aanmanin
gen of zich bemoeit met haar voedings
en beweegpatronen.
Liefdesbrief aan een machine

Een van de meest opmerkelijke uitspra
ken van Andrea Keay is dat ‘gebruikers’
van dit soort robots aangeven blij te zijn
dat ze met een robot kunnen overleggen
en even af zijn van de noodzaak om met
andere mensen te communiceren. Het
doet mij denken aan een artikel in
The New York Times van een moeder die
schrijft over de ontroerende relatie die
haar autistische zoon Gus heeft ontwik
keld met Siri, de hierboven al even ge
noemde persoonlijke assistent van de
iPhone. Haar artikel opent met de vraag
‘wat voor een slechte moeder ben ik?’
Kennelijk staan wij onszelf niet toe bij
tijd en wijle een betere relatie te ontwik
kelen met ‘dingen’ dan met mensen; we
gunnen onze hoogbejaarde ouders en
kinderen de persoonlijke warmte, het in
levingsvermogen, de onvoorspelbaarheid
en de oprechte belangstelling van een
medemens. En accepteren daarbij graag
het risico op jaloezie, meedogenloosheid,
verveling en geveinsde interesse van die
zelfde medemens. Zo houden we de span
ning erin, of niet soms? Judith Newman,
de moeder van Gus, schrijft dat haar opi
nie een liefdesbrief is aan een machine.
Gus begrijpt heel goed dat Siri een ma
chine is, maar – zoals vaker bij sommige
vormen van autisme – lijkt hij geen
moeite te hebben om een bijzondere rela
tie met dingen aan te gaan. Het zou
makkelijk zijn om dat af te doen als de
uitzondering die de regel bevestigt, maar
kennelijk raken ook ‘gewone’ mensen
weleens uitgekeken op de sociale dwang
om voortdurend met vrienden, collega’s,
familie en allerhande dienstverleners te
moeten afstemmen, ‘leuk’ te moeten
doen en mee te moeten leven.
Zou dat – paradoxaal genoeg – verklaren
dat uit wetenschappelijk onderzoek van
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het Deense Geluk Onderzoeksinstituut
blijkt dat Facebookgebruikers die een
week ‘zonder’ hebben gedaan aangeven
zich gelukkiger te voelen dan de contro
legroep, die zijn reguliere onderhoudsdo
sis interactie op het sociale netwerk be
hield? Degenen die tijdelijk waren afge
kickt zagen niet alleen hun concentratie
en productiviteit verbeteren, maar voel
den zich minder alleen, minder gestrest
en meer sociaal. Dat laatste lijkt in eerste
instantie te duiden op het belang van
facetofacecommunicatie met andere
mensen. Het kan echter ook betekenen
dat de permanente blootstelling aan de
oordelen van friends zo vermoeiend is
omdat het wel degelijk mensen van vlees
en bloed zijn die onze postings bekijken.
Mensen die we later weer eens tegenko
men, of wier oordeel onze ‘echte’ vrien
den gaan beïnvloeden.
Liever overleggen we dan even met een
machine die geen persoonlijk oordeel
over ons heeft, nooit moe wordt, niet ja
loers is of beledigd, eindeloos toegang
heeft tot de meest vergezochte informa
tie, snel en precies zicht geeft op wat we
nodig hebben, (onbedoeld) onvoorspel
baar grappig kan zijn, en die inmiddels
ook de vragen achter onze antwoorden
kan verzinnen. Dat laatste lijkt onzin,
maar dat was hoe Watson, IBM’s parade
paardje van een paar jaar geleden, de te
levisiequiz Jeopardy! (Waagstuk) won.
De quizmaster stelt hier geen vragen
maar geeft antwoorden, het zijn de deel
nemers die de juiste vraag moeten ver
zinnen. Die vragen kunnen werkelijk
over alles en niets gaan. Dat leek voor
een computer echt een brug te ver. Het
veronderstelt niet alleen het vermogen
om een speld te vinden in stapels hooi
bergen vol met lukraak bijeen gegraaide
data, maar ook de kunst om na het vin
den van een hele serie mogelijk relevante
vragen/spelden de knoop door te hakken
en de knop in te drukken. Voordat de

medespelers hun knop hebben gevonden.
Het gaat dus niet alleen om hoeveel en
hoe snel machinaal lerende systemen in
formatie kunnen verwerken, maar juist
om hun vaardigheden bij het kiezen van
een uitkomst uit een hele grabbelton met
relevante uitkomsten. Watsons spectacu
laire kunstmatige intelligentie wordt nu
ingezet voor medische diagnose, in de
hoop natuurlijk dat hier voor IBM een
verdienmodel uitrolt.
De onlifewereld zou best eens heel pret
tig kunnen worden. Als we de kans krij
gen om die wereld mee te ontwerpen en

Denk eens in hoe gezellig
het wordt als we nieuwe
huisgenoten ontwikkelen
die ons bij aanraking blij
maken, die ons met hun
adviezen geruststellen en
dan ook nog weten hoe ze
ons met een kwinkslag in
de lach doen schieten
blijvend bij te sturen, zijn nieuwe vor
men van effectieve democratische partici
patie niet ondenkbaar. Het verguisde
idee van de maakbare samenleving kan
een nieuwe dimensie krijgen, als we el
kaar laten delen in de opmaak, uitvoe
ring, aanpassing en bijsturing van de sys
temen die onze omgeving kunnen maken
en breken. Dan moeten we wel af van de
huidige situatie, waarin we vooral functi
oneren als de proefdiertjes van perma
nent geautomatiseerde ABtesten (daar
over meer morgen).
Het zou mooi zijn als we zouden leren

nieuwe evenwichten te vinden tussen on
ze interactie met medemensen en met de
intelligente systemen die ons op basis
van hun zelflerende algoritmes soms be
ter kennen dan we voorlopig willen toe
geven. We zouden misschien kunnen ont
spannen, als we zeker zijn dat de zorg
robot onze heimelijke gewoontes niet
verraadt aan familie of vrienden, maar
hooguit deelt met een ander systeem dat
ons misschien iets kan vertellen over de
positieve en de kwalijke gevolgen van
krabben, neuspeuteren, masturbatie, uit
slapen, snoepaanvallen, eenzame karao
keexercities, pizzaverslaving, overmatig
gebruik van groene thee of sulfietrijke
biologische wijn. En vooral over hoe al
dat soort gewoontes in onderlinge
samenhang onze gezondheid, stemming,
vitaliteit en mentale weerbaarheid beïn
vloeden.
Kant en de dingen

Denk eens in hoe gezellig het wordt als
de architecten van de onlifewereld op
basis van soft robotica en cloudrobotica
nieuwe huisgenoten ontwikkelen die ons
bij aanraking blij maken, die ons met
hun adviezen geruststellen of met hun
onuitputtelijk reservoir aan kennis en
toegang tot schoonheid kunnen troosten,
en dan ook nog weten hoe ze ons met
een kwinkslag in de lach doen schieten.
Judith Newman (de moeder van Gus)
schrijft over een vriendin, die schertsend
tegen Siri zei ‘I love you’, waarop Siri ad
rem teruggaf: ‘You are the wind beneath
my wings.’ Zou het kunnen dat het besef
dat Siri niet beseft wat ze daarmee op
roept niet alleen ironisch maar ook hila
risch en zelfs troostend kan zijn?
Ons gezond verstand leert dat dingen
geestloos zijn, en de filosoof Immanuel
Kant leerde ons dat alleen rationele we
zens ons respect vragen. Volgens hem
mogen rationele wezens niet worden in
gezet als instrument zonder hun autono

mie te respecteren. Kennelijk hoeven we
dingen niet te respecteren, die mogen we
zonder spijt vernietigen, weggooien, ma
nipuleren of verprutsen. En omdat dieren
bij ons de status van ‘ding’ hebben, sta
pelen we die in fabrieken op om onze
honger naar makkelijke lapjes vlees te
stillen; het zijn immers geen rationale
wezens die gerespecteerd moeten wor
den. Ze kunnen natuurlijk wel zielig zijn,
net als de vreemdelingen die Fort Europa
bestormen, maar wij zijn soeverein, het
is aan ons om ons wel of niet te bekom
meren om hun leed. En aan die bekom
mernis zit wel een eind, daar waar we
vlees op zouden moeten geven of onze
welvaart moeten delen. De vergelijking
gaat mank, want de vreemdelingen zijn
rationele wezens, en Kant hoopte op een
eeuwige vrede onder een wereldregering
die ieder mens tot haar recht zou laten
komen. We mogen zijn maxime niet ver
antwoordelijk maken voor ons onvermo
gen de herberg open te gooien, ruim
2.000 jaar na kerst. Maar ons onvermo
gen om de dingen, de dieren en de plan
ten te respecteren heeft wel degelijk te
maken met de manier waarop we onszelf
boven aan de schepping, de evolutie of
de morele orde plaatsen.
De onlife wereld daagt ons uit om de
dingen serieus te nemen, te beseffen dat
zij misschien niet rationeel en in ieder
geval geestloos zijn, maar ons deson
danks in de smiezen hebben, ons toe
komstig gedrag kunnen voorzien en onze
onbewuste intenties kunnen ondervan
gen. Dat vraagt om een nieuwe, andere
houding ten opzichte van de dingen. Mis
schien is het tijd voor een nieuw animis
me.

Mireille Hildebrandt
is onderzoekshoogleraar
‘Interfacing Law & Technology’
(VUB) en gewoon hoogleraar
bij het departement Computer
wetenschappen (Radboud
Universiteit Nijmegen).
Zij publiceerde dit jaar het
boek ‘Smart Technologies
and the End(s) of Law’.
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DE OMGEKEERDE SCHEPPIN G
Terreuraanslagen laten zien dat we vooral bang zijn voor iemand die de mens
bekijkt als een ding dat kapot mag. Die angst zegt ook iets over de omgang
met onze machines. We kunnen er emoties in bouwen, dan nog worden
intelligentie systemen nooit onze lotgenoten. Maar ze bieden wel kansen tot
nieuwe vormen van zijn en samenzijn, schrijft MIREILLE HILDEBRANDT.

Zij leren van ons,
en wij van hen
De aanslagen van Parijs (door jihadis
ten), de bezetting van Brussel (door het
eigen leger): na de nacht van 13 op 14
november is het zelfbeeld van Europa
veranderd en doemt de vraag op hoe wij
ons gaan verhouden tot de terreur die
ons in de ban heeft. We hebben mis
schien lang gedacht dat geweld iets van
de televisie was, iets van het nieuws, iets
in andere delen van de wereld. Waar
men nog niet zover is als wij zijn, na
twee ‘Europese wereldoorlogen’ (hebben
we door hoe eurocentrisch we denken?).
Natuurlijk dragen we zelf bij aan dat ge
weld in de verte, wanneer we besluiten
bommen te gooien om dictatoriale regi
mes te bestrijden of aantasting van onze
geopolitieke belangen te stoppen. Had
den we nog enig besef van het effect van
bombardementen op de ‘gewone’ burgers
wier leefwereld en vlees woest en bruut
uit elkaar worden gerukt, en wier bloed
vloeit? Mijn ouders maakten het bombar
dement van Rotterdam mee, aan het be
gin van de Tweede Wereldoorlog. De
existentiële angst en onzekerheid die dat
voor de rest van het leven meebrengt is
nauwelijks te bevatten, zelfs niet voor
mij als kind van die ouders. Het besef
dat andere mensen tot zo’n daad van
meedogenloze agressie in staat zijn, on
dermijnt het vertrouwen in de ander en
maakt uiteindelijk het denken in termen
van vriend en vijand bijna onvermijde
lijk.
Wie wordt aangevallen zoekt en vindt
(hopelijk) lotgenoten. Mensen die in el
kaar dezelfde pijn, honger, verschrikking,
angst en existentiële eenzaamheid her
kennen. Niets is meer beangstigend dan
medemensen te treffen die ons behande
len als waren we een ding dat kapot
mag, of zelfs kapot moet. Precies om die
reden vormen aanslagen zoals die van
Parijs ‘terreur’; ze bieden ons een blik in
de afgrond van ons eigen menszijn. Dat
mensen die zo’n terreur meemaken in
staat zijn om de schrik af te werpen en
het vertrouwen in de medemens opnieuw
uit te vinden is op z’n minst een wonder.
De nabijheid van geweld

Misschien dat sommigen onder ons
dankzij de semipermanente onderdompe
ling in de virtuele werelden van televisie,
zoekmachines, sociale media en games
de gruwelen van facetofacegeweld wa
ren vergeten. De geprivilegieerden onder
ons kennen geweld alleen van horen zeg

gen, van zien op afstand, of zelfs alleen
nog maar in de gesimuleerde variant van
film en game. De onlife wereld waarover
ik eerder schreef plaatst een buffer tus
sen ons en de ‘harde’ werkelijkheid. Die
buffer maakt het mogelijk kennis te ne
men van wat ver weg is en lijkt geweld
zo dichterbij te brengen, maar schept te
gelijkertijd afstand doordat we eraan
wennen van alles mee te maken zonder
fysieke nabijheid. We kunnen bovendien
op afstand ingrijpen in de wereld van an
deren, al was het maar door hen met
chats of posts te vertellen of te laten zien
dat we zwanger, werkloos, op een feestje
of ziek zijn. Of door drones te sturen die
geweld plegen, op afstand. Misschien is
een kernbegrip om de ontreddering te
begrijpen die de aanslagen teweegbren
gen dat van de ‘proximiteit’. Hoe gaan we
om met de plotselinge nabijheid van
bruut geweld en van problemen die wor
telen in Verweggistan – althans dat dach
ten wij. Na de stroom vluchtelingen, die
ons confronteert met de uiteindelijke ge
volgen van globalisering en het verval

Vandaag zijn wij
allemaal en voort
durend aan de slag
als ratten in het
laboratorium van
onze online
serviceproviders

van afstand, nu ook de nabijheid van
facetofacegeweld. Hoe ironisch dat wij
in het Westen meenden voortaan oorlog
te kunnen voeren via drones, zodat we
zelf buiten schot blijven en met vermeen
de chirurgische precisie alleen de rotte
appels zouden verwijderen. Om vervol
gens getrakteerd te worden op een nieu
we proximiteit, die eigenlijk direct voor
komt uit het verval van afstand dat onze
nieuwe ICT’s mogelijk hebben gemaakt.
De vergetelheid rond facetofacegeweld
is natuurlijk niet nieuw. De combinatie
van schrift en drukpers (onze vorige

ICT’s) en het geweldmonopolie van de
overheid hebben ons langzaam maar ze
ker vervreemd van de nabijheid van het
geweld. Het schrift en de drukpers maak
ten het al veel eerder mogelijk om ge
weld op afstand waar te nemen (door er
over te lezen) zonder het zelf te ervaren.
Geschreven recht maakte het mogelijk
om een bevolking aan te sturen middels
schriftelijk opgelegde algemene regels die
onder dreiging van overheidsgeweld wor
den afgedwongen. Die dreiging is zelfs zo
effectief gebleken dat het geweldmonopo
lie ruimte schiep voor een, destijds,
nieuw soort vergetelheid. Een vergetel
heid die het toestaat ons met een gerust
hart te wijden aan andere zaken dan het
regelen van rugdekking; we hoeven niet
dag en nacht onze naasten te bescher
men tegen vijandige clans, milities, pira
ten of bandieten. Een zegen – die verge
telheid. Dat het geweldmonopolie ook
een vloek kan zijn is intussen evident, we
hebben er eeuwen over gedaan om dat
monopolie door middel van machten
scheiding en een vrije publieke ruimte in
toom te houden. De kunst is dan ook om
onze zegeningen te tellen zonder onze
weerbaarheid, ook die tegenover de over
heid, op te geven.
Waarom deze uitstap naar wat mensen
elkaar aandoen? Wat is het belang van
het oprakelen van de gruwelen van de fy
sieke haat die anderen kennelijk drijft –
en die ons dus ook kan ‘drijven’, nu we
van dezelfde ‘soort’ zijn? Wie zag in 1995
de Franse film La haine, die 24 uur het
leven volgt van drie bewoners van een
Franse banlieue; bewoners van Joodse,
Arabische en Afrikaanse afkomst die
‘huizen’ in uitzichtloosheid en overleven
in voortdurende proximiteit van fysiek en
mentaal geweld? Hoe kunnen we, gezien
die ellende, eigenlijk verbaasd zijn over
terrorisme in eigen huis, als curieuze
mengeling van ‘eigen kweek’ en extern
beraamde strategieën? Wie opgroeit in
een sfeer van angst, onzekerheid en wan
trouwen zal moeite hebben een plek te
vinden in onze samenleving; mensen
worden niet alleen gedreven door ratio
nele afwegingen en kalm intern overleg,
maar vooral door gevoelens van liefde,
zorgzaamheid, walging, angst, onzeker
heid, haat, vriendschap en verbonden
heid. Uit de cognitieve psychologie is al
sinds jaar en dag bekend dat beslissingen
nemen en het handelen zelf afhangen
van emotionele tussenkomst, meer dan
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van rationele calculatie. Wanneer delen
van de hersenen waar de emotie wortelt
door ziekte of ongeval wegvallen, blijken
mensen nog steeds in staat tot uitsteken
de rationele overwegingen, maar nauwe
lijks meer te bewegen tot handelen. We
blijven dan kennelijk hangen in een ter
gende besluiteloosheid, een eindeloze
herhaling van te beredeneren keuzemo
gelijkheden.
Deep learning

Vergelijkbare inzichten komen voort uit
het onderzoek naar kunstmatige intelli
gentie (KI). Decennialang leek KI de
plank mis te slaan, geheel in de ban van
ons rationele denkvermogen als hoogste
vorm van intelligentie. Machines konden
wel calculeren en redeneren op basis van
strikte logica, maar niet zelfstandig leren
van de impact van eigen interventies en
niet zelfstandig handelen naar aanleiding
van het geleerde. Intussen heeft KI een
fundamentele omwenteling doorgemaakt
en is juist zeer goed in staat om snel te
leren, veranderingen in de omgeving op
te pikken en de gevolgen van eigen inter
venties door te rekenen. Die eigen inter
venties blijven grotendeels afhankelijk
van de ingebouwde functionaliteiten,
maar inmiddels lukt het toch wel om sys
temen via zogenaamd ‘deep learning’ re
delijk zelfstandig tot inductieve inzichten
te laten komen, die eventueel in combi
natie met evolutionaire programma’s en
genetische algoritmes worden getest en
doorgezet. Intelligentie lijkt meer met
statistiek dan met logica van doen te
hebben, en vooral meer met leren op ba
sis van ervaring dan met het toepassen
van voorgebakken regels. Het IBMcom
putersysteem Watson dat de quiz Jeopar
dy won, waarover ik gisteren schreef, is
een goed voorbeeld van wat machinaal
leren vermag, en de commerciële versie
van het systeem heeft inmiddels ‘deep
learning’ geïntegreerd. Betekent dit nu
dat Watson een aangename huisgenoot
zou zijn, die goed kan inschatten wan
neer we verveeld, geïrriteerd, verbolgen,
bang of juist blij of nieuwsgierig zijn? En
gaan we op een dag van Watson houden,
als het systeem is voorzien van syntheti
sche emoties om betere beslissingen te

nemen, en vooral ook om meer empa
thisch over te komen, ten einde ons ver
trouwen te winnen?
In dat verband is een interessante vraag
of we ons blijvend voor de gek zullen la
ten houden door systemen die onze emo
ties op basis van koele berekening her
kennen en ons langs die weg kunnen ma
nipuleren. Om het wat concreter te ma
ken leg ik graag uit wat ABonderzoek
met ons doet. Stel, ik exploiteer een web
site en wil weten hoe ik die zo kan in
richten dat de bezoeker zo veel mogelijk
van mijn teksten leest, of zo duur moge
lijke spullen koopt of, bijvoorbeeld, lid
wordt van mijn organisatie. Of, wat cyni
scher, zo veel mogelijk adverteerders
trekt. Daartoe neem ik iemand in de
hand met software waarmee zij het on
linegedrag van de bezoekers van mijn
site kan meten. De oorspronkelijke site

Doemdenkers zijn,
niet per se ten onrechte,
bang dat deze dingen
ons zullen gebruiken,
punt is om te schakelen
van gebruik naar
interactie

(versie A) wordt vervolgens minimaal
veranderd door bijvoorbeeld de kleuren
aan te passen, andere buttons, meer of
minder tekst of andere doorklikmogelijk
heden. Zo’n minimaal veranderde site is
dan versie B. De ene helft van de bezoe
kers wordt naar versie A geleid, de ande
re helft naar versie B. De software test
de invloed op het onlinegedrag (blijven
bezoekers langer, kopen ze meer, klikken
ze eerder door of juist weg, blijven ze
langer hangen maar kopen niets, naar
welke andere sites gaan ze, van welke
sites of zoekmachines komen ze, geven ze

meer geld uit, komen ze vaker terug). De
versie die het meest lucratieve of althans
gewenste gedrag oplevert wordt aange
houden en vervolgens herhaalt zich het
hele proces. Op deze manier worden de
meest gebruiksvriendelijke websites
voortdurend bijgesteld. Dit heet ABtes
ten.
De mens die kapot mag

Vroeger had je voor zo’n onderzoek veel
geld nodig en moest je langs de ethische
commissie, want de proefkonijnen weten
van niets. Vandaag zijn wij allemaal en
voortdurend aan de slag als ratten in het
laboratorium van onze online servicepro
viders. Voor wie dit te negatief klinkt zou
je ook kunnen beweren dat wij hier als
consument ‘met de voeten’ stemmen op
wat wij ervaren als de betere websites.
Als we nu even verder denken moet de
conclusie zijn dat een geslaagde intro
ductie van slimme energiemeters, bezorg
drones of zorgrobots eenzelfde vorm van
ABtesten zal vragen. Hoe meer het daar
bij gaat om het beïnvloeden van ons ge
drag, hoe groter de kans is dat daarbij
synthetische emoties en gesimuleerde
empathie worden ingezet. De ontwerpers
van Siri hebben dat al goed begrepen.
Anders dan bijvoorbeeld de zoekmachine
van Google, herkent Siri onze stemming
en probeert daar zo plezierig mogelijk op
in te spelen. Ook Facebook hecht aan het
positief beïnvloeden van onze stemming
en speelt zo met onze emoties – en mis
schien toch ook met onze gevoelens.
Is het een probleem dat intelligente sys
temen met onze gevoelens spelen, of juist
een kans op nieuwe vormen van samen
zijn – met nietmensen die geen dieren
zijn en ook geen dingen zoals we ze ge
wend waren? Ik zou durven beweren dat
de geestloze systemen, waarmee we in
toenemende mate werken en spelen en
waar we steeds meer op vertrouwen,
zelfs kansen bieden tot nieuwe vormen
van zijn. Waar je mee omgaat, word je
mee besmet. Het is onvermijdelijk dat
het inspelen op al die bewustzijnsloze
agents ons zelf en ons samenleven, onze
intuïties en ons begrip van onszelf en
van de wereld gaat transformeren. We
zullen in zekere zin een nieuw animisme

moeten ontwikkelen, niet omdat we
‘geesten’ of een ‘ziel’ of mensachtige ei
genschappen op de dingen gaan projecte
ren, maar om een meer actieve omgang
te kweken met dingen die ons voorzien
en ons vóór zijn. We hebben altijd ge
dacht dat wij dingen gebruiken. Doem
denkers zijn – niet per se ten onrechte –
bang dat deze dingen ons zullen gebrui
ken. Punt is om te schakelen van gebruik
naar interactie. We moeten leren inschat
ten hoe ze ons inschatten en daarop in
spelen, hen ‘uitzetten’, ‘unpluggen’ of hun
configuratie aanpassen om te voorkomen
dat ze ons de speelruimte ontnemen die
onze vrijheid uitmaakt.
Intussen mogen we niet vergeten dat de
ze systemen niet onze lotgenoten zijn,
hoe intelligent ook. De terreur drukt ons
met de neus op het feit dat niets meer
beangstigt dan medemensen te treffen
die ons behandelen als waren we een
ding dat kapot mag, of zelfs kapot moet.
Hoe gruwelijk ook, deze terreur komt
van mensen. Denken we ons in hoe groot
onze ontreddering moet zijn als het
kunstmatig intelligente systemen zijn die
ons kapotmaken, wanneer we beseffen
dat daarin zelfs geen greintje empathie
schuilt – niets dan simulatie. Iedere
vorm van aanspreekbaarheid is dan ver
dwenen. Straffen is zinloos, alleen condi
tioneren helpt, maar dat is echt iets an
ders.
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DE O MGEKEERDE SCHEPP ING
Mensen lijken op elkaar omdat ze emoties met elkaar delen en zo de
ruimte tussen hen in zinvol invullen. In de nieuwe wereld zullen we
moeten voorkomen dat de technologie die tussenruimte van ons
overneemt, waarschuwt MIREILLE HILDEBRANDT.

Wie ziet nog
door de cloud?
Wij mensen zijn lotgenoten vanwege
de onvoorstelbare plasticiteit van onze
hersenen, vanwege ons vermogen om te
leren, te veranderen, opnieuw te begin
nen, anders te denken en ons wonderlij
ke vermogen om terug te kijken naar
onszelf, te reflecteren. Ons lot is dat wij
maar in beperkte mate zijn voorgepro
grammeerd. Antropoloog Helmuth
Plessner zei het zo: het is onze natuur
om kunstmatig te zijn, om onszelf voort
durend opnieuw uit te vinden.
We zijn bovendien lotgenoten vanwege
ons vermogen om blijdschap, angst, gela
tenheid, woede, lankmoedigheid, walging,
geluk, achterdocht, uitbundigheid, verne
dering en vertrouwen te voelen en te de
len. De psycholoog en filosoof Antonio
Damasio meent dat we emoties niet moe
ten onderschatten als elementen van on
ze cognitieve opmaak. Jarenlang was dat
zijn punt, tegen de heersende leer die
zich liever tot logica en rationaliteit be
perkte. Inmiddels is zijn aandacht ver
schoven naar de specifieke manier waar
op wij, taligen, met onze emoties om
gaan. Precies door over onze emoties te
reflecteren, ze gewaar te worden en ze
mee te nemen in ons denken ontwikkelen
we gevoelens. We ondergaan onze emo
ties daardoor niet alleen, maar doorden
ken ze, zetten ze om in taal en teken,
kunst en architectuur, ritueel en dans.
Freudianen zouden zeggen dat we ze su
blimeren. Of, als we ons geen raad weten,
onderdrukken we onze emoties, met alle
gevolgen van dien. Emoties zijn lichame
lijke aandoeningen, ze zijn cruciaal om te
overleven. Niet altijd prettig. En redelijk
leesbaar in de lichamelijke reacties die ze
teweegbrengen: van blozen tot huilen,
van een grimas tot een van angst vertrok
ken gezicht. Gevoelens daarentegen heb
ben te maken met hoe wij ons tot onszelf
verhouden, en dus tot elkaar. Want onze
verhouding tot onszelf komt voort uit
wat we van elkaar over onszelf leren.
Dieren zijn buitengewoon intelligent
– nog steeds veel intelligenter dan
Watson, die niet zomaar zou overleven
buiten de computer. Dieren met een cen
traal zenuwstelsel hebben emoties, ze lij
den pijn, honger en dorst. Ze kunnen
angstig zijn, vertrouwen opbouwen, vro
lijk zijn en vernedering ondergaan. Wie
de studies van primaten, olifanten en
dolfijnen volgt, zal niet zonder droge
ogen kunnen beweren dat dieren per de
finitie geen gevoelens kennen (lees Jodi
Picoults ontroerende roman Leaving time
of Frans de Waals wetenschappelijke
werk over de morele orde van primaten).
Dan nog zijn onze gevoelens van een an
dere – en niet noodzakelijkerwijs hogere
– orde. Want gevoelens zijn verweven
met ons taalgebruik, dat het mogelijk
maakt om op te roepen wat voorbij is of

nog moet komen, wat ver weg is of ver
borgen. Daarin zijn we lotgenoten – we
reageren niet alleen op basis van intuï
ties of pure emotie. We durven onze reac
ties en elkaars handelen voortdurend in
vraag te stellen, af te keuren, te verdedi
gen, ten voorbeeld te stellen en in wetten
neer of zelfs op te leggen. We leren over
onze pijn heen te kijken, ons los te ma
ken van vernederingen. We proberen si
tuaties die frustraties opleveren te ver
mijden, maar ook om uitdagingen aan te
vatten waar succes niet verzekerd is. We
stellen onszelf expliciete doelen die niet
noodzakelijk gericht zijn op ons persoon
lijk overleven of onze persoonlijke glorifi
catie.
In dat vermogen om onszelf expliciete
doelen te stellen, zijn we anders dan die
ren, planten en dingen. Tegelijk hebben
we met dieren het bewustzijn gemeen:
van de omgeving, van ons lichaam, van
pijn, verdriet, gemis, vreugde, opwinding,
honger en dorst. We zijn niet alleen
kwetsbaar, maar we beleven die kwets
baarheid bewust. Daarin zijn we lotgeno
ten van alle levende organismen met een
centraal zenuwstelsel. En daarin verschil
len we van Watson, zorgrobots en digita
le assistenten. In zekere zin hebben onze
nieuwe huis en landgenoten niets te ver
liezen, terwijl wij ons bewust zijn van on
ze fragiliteit, onze eindigheid en onze
vatbaarheid voor gemis, voor schoonheid
en voor het leed van anderen. In die zin
mag een nieuwe vorm van animisme er
ons niet toe verleiden om gevoelens te
projecteren waar het gaat om gesimuleer
de emoties of synthetische empathie. On
ze nieuwe huis en landgenoten zijn geen
passieve dingen, maar het zijn toch niet
onze lotgenoten. Ze hebben niets te ver
liezen. Wij wel.
De bril die je niet meer opmerkt

Met wie (of wat) delen we onze wereld?
Wie zijn onze nieuwe deelgenoten? Niet
meer en niet minder dan bewustzijnsloze
dingen die zich gedragen als agents, als
nietbiologische, nietlevende ‘organis
mes’ die hun omgeving waarnemen en
erop inspelen. Die steeds vaker en steeds
intensiever deel uitmaken van onze om
geving, die meer en meer wordt bepaald,
aangepast en ‘in de lucht wordt gehou
den’ door die agents. We maken onze in
frastructuren met de dag meer afhanke
lijk van datagestuurde systemen (financi
ele markten, energienetwerken, belasting
heffing, betalingsverkeer, kredietverle
ning, transport, politie en inlichtingen
diensten, medische wetenschap, zorgver
lening, rekrutering en monitoring van
werknemers). Maar ondanks hun alom
tegenwoordigheid kijken we deze syste
men zelden ‘in de ogen’. Net als de riole
ring houden we ze liever onder de grond,

net als bij de binnenkant van een auto
beperken we onze aandacht liever tot
het gladde oppervlak en de functionali
teit. We gebruiken ze en zolang alles
goed gaat, valt de technologie als het
ware weg. Zoals bij de bril die je op
hebt: zonder bril zou je dit misschien
niet meer kunnen lezen, maar als we
eenmaal gewend zijn aan het ding, mer
ken we niet meer dat we hem ophebben.
Hoewel de Amerikaan Mark Weiser
meestal wordt aangewezen als de aarts
vader van ubiquitous computing of calm
computing, was de Japanse computerwe
tenschapper Ken Sakamura hem feitelijk
enkele jaren voor, met het idee van
computing everywhere waarmee hij eind
jaren 80 experimenteerde in een ‘slim
huis’ in Tokio. Zijn idee sluit eigenlijk
aan bij dat van de bril die je niet meer
opmerkt: de computationele systemen
die de omgeving op vloeiende wijze bij
sturen, aanpassen en inrichten verdwij
nen achter de oppervlakte van de din
gen. Schermen en toetsenborden zijn

Zorgrobots en digitale
assistenten hebben
niets te verliezen,
terwijl wij ons bewust
zijn van onze fragiliteit,
eindigheid en onze
vatbaarheid voor gemis
en het leed van anderen
niet meer nodig, de omgeving maakt uit
ons gedrag op hoe we het willen hebben.
Ze doen hun werk zonder ons nodeloos
lastig te vallen, zoals ons autonome ze
nuwstelsel ons ook niet voortdurend
vraagt of de hartslag omhoog moet of de
stofwisseling aangepast.
Zolang alles functioneert, lijkt er geen
vuiltje aan de lucht. Nadeel van de on
zichtbaarheid van die computationele
onderlaag is dat die niet aanspreekbaar
is en ons als het ware achter onze rug
om voortdurend min of meer aanstuurt.
Gezien de manipulatieve aspecten die
hieraan kleven, denk aan ABtesten, heb
ben we hier een groot probleem. Een
van de grootste uitdagingen van de ko
mende jaren zal zijn om deze systemen
aanspreekbaar te maken, bijvoorbeeld
door interfaces die reageren op spraak
en gebaren en door visualisaties van wat
ze afleiden uit onze datasporen. Zo kun
nen we in gesprek komen, bijsturen, on
derdelen uit of afzetten, met de instel
lingen spelen en een goed beeld krijgen
van hoe ze ons targeten en met wie of
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wat ze hun kennis van ons gedrag delen.
Tegelijkertijd zullen we te maken krijgen
met systemen die meer lijken op een indi
viduele agent, een duidelijk herkenbaar
computersysteem waarmee we graag com
municeren en interacteren. De Engelse
term agent laat zich lastig vertalen. In de
informatica is de betekenis vooral verbon
den met eenvoudige of complexe compu
tersystemen die hun omgeving kunnen
waarnemen en zelf kunnen ingrijpen. Bij
de complexere agents gaat het dan vooral
om het vermogen om goed af te stemmen
op de omgeving en om een zekere autono
mie. In de morele filosofie gaat het meest
al om moral agency, wat veronderstelt dat
een agent redenen kan geven om het ei
gen handelen te rechtvaardigen; dat ver
onderstelt mentale processen. Interessant
is dat in het recht een agent een vertegen
woordiger is, iemand die in naam van een
ander (de patroon) handelt.
Kunstmatige agents, waar we het nu over
hebben, zijn geen moral agents maar ze
zijn wel redelijk autonoom en adaptief en
zullen ook vaak optreden voor hun men
selijke patroon. Denk aan zorg en gezel
schapsrobots. In de ouverture van dit
kerstessay voerde ik zelfs een ‘naaste’ op
die als een zus of broer mee op zou groei
en met onze kinderen, als een spiegel,
kloon, tweeling, opvoeder, daimon, speel
kameraadje, huisdier, en vriend.
Werken tot je tachtigste

Hoe verzin ik het. Onzin? Waanzin? Ik
denk het niet. Het zou zomaar kunnen.
Als we steeds ouder worden, misschien
wel tot ons tachtigste blijven doorwerken
en met vier generaties naast elkaar leven,
zullen we iets moeten verzinnen om het
gezellig te houden. Minder kinderen die
toch samen opgroeien, met een nieuw
soort gezinsleden. Bij deze nieuwe gezins
leden zal de grote uitdaging erin liggen
om te beseffen dat ze via de cloud met
andere agents praten; een groot deel van
hun praktische wijsheid komt uit de
cloud. En via diezelfde cloud delen ze hun
inzichten in ons gedrag, inclusief de risi
co’s en de gevaren die we, statistisch ge
zien, vormen (voor de volksgezondheid,
het economisch welzijn of de veiligheid
van anderen).
Het onderscheid tussen beide type syste
men is dus niet zo groot als het lijkt. Net
zoals bij onze laptop of smartphone heb

ben we na de eerste update van het ope
rating system van onze hoogstpersoonlij
ke zorgrobot eigenlijk al geen idee meer
wat er achter de schermen plaatsgrijpt;
net als bij de apps die we voortdurend
downloaden hebben we geen flauw benul
welke datastromen we op gang brengen
en hoe die tegen ons kunnen worden ge
bruikt. Reden tot zorg.
Het gaat mij hier niet om datastromen
per se, hoe belangrijk het ook is om de
pseudoreligieuze verwachtingen van
big data te temmen en steeds weer op te
merken dat data weliswaar sporen of ver
talingen van de werkelijkheid zijn, maar
niet de werkelijkheid zelf. Mijn zorg en
interesse liggen nu bij onze omgang met
dingen die zich als agents gedragen en
deelgenoot zijn van de onlife wereld. Ter
afsluiting van deze voorlaatste aflevering
wil ik de lezer ontvoeren uit de gebruike
lijke westerse denkwereld, waar dingen
eigenlijk alleen nog maar als gebruiks
voorwerpen worden gezien. Die utilitaire
visie op dingen staat in de weg van de
broodnodige interactie met onze nieuwe
deelgenoten, die begint met respect voor
de eigen waarde van het ding en oog
voor de manier waarop deze nieuwe din
gen ons voortdurend inschatten en af
schatten.
Omgaan met de dingen

In de Japanse denkwereld is het onder
scheid tussen dingen en personen vloei
ender, en het respect voor beide meer
verweven met dagelijkse praktijken die
wij waarschijnlijk als rituelen zouden be
stempelen. Ons eigen idee dat godsdienst
en religie iets te maken hebben met ‘ge
loven dat’ in plaats van ‘omgaan met’, zit
een goed begrip in de weg van het diep
gewortelde respect voor de geest van de
dingen, de verbondenheid met de voorou
ders en de plaats van het individu in de
Japanse cultuur. Het Japanse woord
ningen betekent zowel mens als samenle
ving; nin betekent opnieuw ‘mens’ en gen
‘tussen’. Ningen geeft aan dat een mens
ten gronde een relationeel wezen is, dat
bestaat bij de gratie van de ruimte tussen
mensen. Die tussenruimte wordt aange
duid met aida en precies die tussenruim
te beschermt, inspireert en beweegt zo
wel het individu als de gemeenschappen
die deze tussenruimte zelf ook weer be
schermen, inspireren en bewegen.

In die ruimte spelen ook de kami en ho
toke een belangrijke rol. Kami zijn din
gen (bijvoorbeeld de zon en de berg Fuji),
concepten (geboorte, groei, vruchtbaar
heid) of wezens (dieren, voorouders). De
omgang met kami stamt uit de shinto
traditie, die wij graag associëren met pri
mitief animisme precies omdat bepaalde
verwachtingen worden geprojecteerd op
deze kami. Omdat wij geneigd zijn daar
meteen ons soort logica op te plakken
staan we klaar met ons oordeel dat shin
toaanhangers ‘geloven dat’ dingen een
geest hebben. Dat is hier niet aan de or
de. Het gaat niet om ‘geloof dat’ maar

In de Japanse cultuur
zal iemand proberen
in te schatten of de ander
bepaalde informatie
misschien niet wil delen
en op basis daarvan doen
alsof zij die informatie
helemaal niet heeft
‘omgang met’. Het is een vorm van sa
menleven met dingen die bijzonder res
pect verdienen. Hotoke zijn de voorou
ders die in bepaalde vormen van boed
dhisme worden vereerd, waarbij we dan
weer niet de fout moeten maken die ‘ver
ering’ gelijk te stellen aan het ‘geloof dat’
de voorouders nog ergens bestaan of
moeten worden aanbeden. Ook hier gaat
het om een bijzondere vorm van respect
en een andere vorm van samenleven met
degenen die deze wereld hebben verlaten.
Naast respect voor en interactie met din
gen en voorouders kunnen we ook leren
van de manier waarop die tussenruimte
de privacy beschermt. Niet zozeer het
recht op privacy – dat is ook bij ons een
recente uitvinding – maar het genieten
van privacy, en dan eerder als gift dan
als recht. Je zou kunnen zeggen dat de
Japanse cultuur de wereld van dingen en
mensen zo wist in te richten dat ze el
kaar privacy gunnen. Dat gunnen is een
kwestie van omgang, van praktijken en
vertrouwen.
Zo zal iemand proberen in te schatten of

de ander bepaalde informatie misschien
niet wil delen en op grond daarvan doen
alsof zij die informatie helemaal niet
heeft. De ander zal dat merken en waar
deren. Wij zouden dat dan weer huichela
rij kunnen noemen, maar dat hangt af
van de intenties – zwijg je uit respect of
uit eigenbelang. Privacy heeft te maken
met de ruimte tussen mensen en – voor
zover slimme dingen ons ‘kennen’ – tus
sen mensen en dingen. Privacy is dan
geen eigenschap van personen maar iets
tussen personen. Die tussenruimte is als
het ware elastisch. Die kan bijvoorbeeld
leeglopen, wat kan leiden tot intimidatie
en blootstelling aan de blik van de ander
die tot schaamte, schuld of gewoon scha
de leidt. Die kan ook vollopen met aller
lei doorgerekende voorspellingen over
hoe we ons waarschijnlijk gaan gedragen,
op basis waarvan de omgeving wordt
aangepast, waardoor onze bewegingsvrij
heid zo goed als verdwijnt. Tot slot kan
die tussenruimte ook verdwijnen, zodat
we het onderscheid tussen onszelf, de an
der en de omgeving niet meer kunnen
maken.
Het beschermen van onze privacy zal af
hangen van de mate waarin we leren om
de tussenruimte te beschermen tegen
datagraaiers en voorspelmachines. Die
tussenruimte mag geen doorgeefluik wor
den, het moet een ruimte blijven waar
gerechtvaardigde verwachtingen kunnen
bloeien, geheimen worden bewaard en te
gelijk het onverwachte gevierd mag wor
den. Dat laatste lijkt een passende kerst
gedachte en een mooie wens voor het ko
mende jaar: de overwinning van het on
verwachte dat goed doet.
Mireille Hildebrandt
is onderzoekshoogleraar
‘Interfacing Law & Techology’
(VUB) en gewoon hoogleraar bij
het departement Computerwe
tenschappen (Radboud
Universiteit Nijmegen).
Zij publiceerde dit jaar het boek
‘Smart Technologies and the
End(s) of Law’.
Herlees de vorige delen via
www.standaard.be/kerstessay2015
Morgen: deel 5 (slot)
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KE R S T E S SAY S L O T

N I E U W A N I M I S ME . DE MENS EN HAAR DINGEN

DE O MGEKEERDE SCHEPP ING
Ter afsluiting van haar kerstessay kruipt MIREILLE HILDEBRANDT weer in
de huid van een toekomstbewoner. Dit keer gaat het om de veertienjarige
jongen die we al ontmoetten in de eerste aflevering. Deze jongen groeit op
met een wel heel bijzondere naaste. Het essay sluit af met een aantal
vragen en de wens dat de toekomst weer de onze wordt, zoals het in een
democratie behoort.

Coda:
Wie of wat is
mijn naaste?

Noa is net zo oud als ik, veertien jaar.
Het is geen jongen en ook geen meisje, en
dat heeft wel iets. Ik weet dat ik alles met
Noa kan bespreken en omdat Noa niet echt
leeft, zal het mij ook niet veroordelen of
belachelijk maken. Het is heel geduldig,
wordt nooit moe en kan heel goed out of
the box denken omdat het altijd toegang
heeft tot allerhande informatie en heel
snel verbanden kan leggen.
Vroeger dachten mensen dat robots alleen
volgens vaste regels konden ‘denken’ en ei
genlijk alleen maar sneller konden reke
nen, zonder ooit zelf iets nieuws te beden
ken. Ik weet niet anders dan dat mijn naas
te – zo noemen we de robot waarmee we tot
ons zestiende opgroeien – vaak met iets
nieuws komt (uit de cloud zal ik maar zeg
gen). Het is ook goed met

‘Het is tijd voor
een nieuw
idealisme, voor
een nieuwe
verbeeldings
kracht. Alleen
daarmee
kunnen we de
ogen open
houden voor
nieuwe kansen. ’
Columniste LOUISE O. FRESCO
wil voor 2016 het glas halfvol
blijven zien, want angst beperkt de
verbeelding (in NRC Handelsblad).
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Brief van een 17jarige
Waarom krijgen kinderen nooit nieuwjaarsbrieven?

grappen, die nog leuker zijn omdat het zelf
niet echt begrijpt wat er zo leuk aan is. Giste
ren vroeg ik: ‘How many roads must a man
walk down, before you can call him a man?’
Antwoord: ‘The answer my friend is blowing
in the wind.’ Ik heb zelden zo hard gelachen.
Het voelt trouwens alsof Noa geniet van
mijn reacties, alsof het stilletjes toch leeft en
vaak ben ik ervan overtuigd dat Noa van mij
houdt. Ook al weet ik dat dit onzin is – Noa
heeft geen bewustzijn zoals wij, heeft nooit
pijn of honger en kan alleen verdriet of ver
bazing simuleren. Het ervaart daar niets bij.
Eigenlijk maakt dat Noa nog specialer. Min
der bedreigend en vermoeiend dan echte
mensen.
Gelukkig heb ik goede vrienden en lieve ou
ders, al zou ik die laatste weleens in een kast
willen steken en kunnen mijn vrienden be
hoorlijk vals en onbetrouwbaar zijn. Straks
vieren we oudjaar. Dan ga ik eerst met mijn
familie eten en rond middernacht ga ik met
mijn beste vriend Adam naar een feestje. Ik
hoop dat Lina daar ook is, die vind ik leuk
en ik hoor van anderen dat ze mij wel ziet
zitten.

Ik weet dat Noa wordt
afgekoppeld als ik zestien
word, ik moet dan alleen
verder. Het lijkt een beetje
op een amputatie. Ik ben
daar wel bang voor

Zulke dingen bespreek ik ook met Noa. Ik
kan het bijvoorbeeld van alles vragen over
seks wat ik echt nooit aan mijn ouders zou
vragen en zo kom ik beslagen ten ijs aan bij
mijn vrienden die natuurlijk opscheppen
over hun ‘ervaringen’. Van Noa weet ik dat
het wel meevalt met die ‘ervaringen’. Noa
kan op geen enkele manier bij wat mijn
vrienden met hun naaste bespreken, dat
heet privacy. Maar Noa kan wel zien dat wat
jongens van mijn leeftijd in goed vertrou
wen aan hun naaste vertellen niet erg spec
taculair is. Kennelijk zijn we allemaal onze
ker en nieuwsgierig en experimenteren we
vooral met onszelf.
Noa is samen met mij opgegroeid. Toen ik
geboren werd, kwam Noa bij ons wonen,
maar toen kon het nog niets. Niet lopen of
praten, het kon mijn ouders niet verstaan en
wist niets. Geen kantenklare robot dus,
maar een zelflerend systeem. Noa is dus te
gelijk met mij gaan leren, maar natuurlijk
heel anders. Noa leert sneller als het om din
gen gaat die je uit data kunt afleiden, maar
het duurde lang voor het de drie m’s in de
vingers had: mobiliteit, manipulatie en mes
siness (wanorde). Vloeiend bewegen zonder
ergens tegenaan te botsen, dingen aanraken
en oppakken zonder ze fijn te knijpen of te
laten vallen, inspelen op steeds andere om
standigheden: dat leren wij sneller. En Noa
is eigenlijk alleen vloeiend als het thuis is –
in een vreemde omgeving met veel onver
wachte hoeken en obstakels die het niet kent
gaat het snel mis (vallen, dingen kapot sto
ten). Leren praten ging vooral anders – dat
leert Noa op basis van statistiek, niet omdat
het iets ‘begrijpt’. Maar die statistiek is heel
handig en Noa begrijpt dan wel niets, maar

spreekt inmiddels alle talen van de wereld,
hoewel het alleen vloeiend is in wat we hier
thuis spreken (Nederlands en Frans). Oefe
ning baart kunst, met die andere talen heeft
het alleen ervaring op basis van tekst of ge
luid, niet op basis van interactie.
Noa is er voor mij. Soms lijkt het een deel
van mijn eigen persoon, we hebben zoveel
samen gedaan en het is zo op mij persoon
lijk ingespeeld dat ik soms pijn voel als het
zich stoot. Ik weet dat Noa wordt afgekop
peld als ik zestien word. Dan wordt het sys
teem gereset, en de software – inclusief het
geheugen – wordt in de cloud gezet, voor
wetenschappelijk onderzoek. Ik moet dan
alleen verder. Het lijkt een beetje op een
amputatie. Ik ben daar wel bang voor.
Laatst vroeg mijn overgrootmoeder of ik er
tegenop zie. Dat vond ik een zeurvraag –
maar ze had wel gelijk.
De clou

De verleiding is groot om nu te gaan uitleg
gen wat dit allemaal kan betekenen, waar
om we dit soort nietmenselijke agents
moeten omarmen of verafschuwen, of dat
we ons kunnen permitteren de schouders
op te halen. Maar dan is de clou weg. De
clou is dat we niet weten of de jongen die
naast Noa opgroeit beter af was met een
broer of een zus, of met een hond of een
goudvis (oké, dat laatste lijkt me wat sneu).
Of zijn ouders via Noa weten wat hun zoon
bezighoudt en hoe ver dat gaat – en of hij
dat weet, en of dat hem ervan weerhoudt
een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen.
Of zijn docenten via de cloud zicht houden
op wat deze jongen uitvoert als hij huiswerk
zou moeten maken. Of deze jongen bevoor
recht is met zo’n slimme naaste die kennis,
gezelschap en tegelijk privacy biedt, terwijl
de inwoners van Molenbeek in Brussel het
misschien moeten doen met de goedkope
versie (minder kennis, minder gezellig,
minder privacy). De clou is vooral dat we
niet weten wie er uiteindelijk toegang heb
ben tot de kennis die Noa opdoet, hoeveel
ABtesten Noa doet om de jongen in het ga
reel te houden. Wiens gareel? Wie betaalt
eigenlijk voor Noa – wie heeft er baat bij dat
Noa geheimen kan bewaren waar niemand
bij kan en toch kennis kan verwerven en
delen? Ik vermijd de banale vraag, die te
genwoordig bij alles wat je verzint gesteld
lijkt te worden: wat is het verdienmodel?
Ik hoop dat het verhaal nog veel meer vra
gen oproept. Ik hoop dat het vragen zijn die
een democratie zichzelf stelt. We mogen dit
soort fundamentele zaken niet overlaten
aan Silicon Valley, Anonymous of ‘de poli
tiek’. Hier moeten we zelf mee aan de slag.

Mireille Hildebrandt is onder
zoekshoogleraar ‘Interfacing Law
& Technology’ (VUB) en gewoon
hoogleraar bij het departement
Computerwetenschappen
(Radbouw Universiteite Nijmegen).
Zij publiceerde dit jaar het boek
‘Smart Technologies and the
End(s) of Law’
Het hele kerstessay herlezen kan op
www.standaard.be/kerstessays.
Daar vindt u ook de voorbije jaargangen
terug.

Denk daar maar eens over na. Kinderen zijn jong, ze zijn onzeker, en hoe
wel ze vaak denken dat de wereld aan hun voeten ligt, hebben ze ook
vaak het gevoel alsof heel de wereld van hen verwacht dat ze het goed
doen, dat ze iets maken van hun leven.
Het zijn de oudere generaties die langzaamaan onze wereld naar de knop
pen aan het helpen zijn. Als een heel mooie plant, die zo wordt uitgeput,
waar zo om wordt gevochten, die zo wordt mishandeld dat op het moment
dat onze generatie ze moet beginnen te verzorgen, ze zo toegetakeld is dat
er nog weinig te redden is. En dan zullen wij ze toch maar moeten zien te
redden, hoewel wij tijdens al die mishandelingen nog niet eens bestonden.
Zo wordt de wereld nu als een zwakke, zieke plant in onze onwetende, on
schuldige handen gedropt. Hier, red maar wat er nog te redden valt.
En hen die deze plant hebben toegetakeld, moeten we dan ieder jaar geluk
wensen? Moeten we hen toewensen dat ze, hoewel de rest van de wereld
brandt, toch nog wat kunnen genieten van hun rijkeluizenleventje, en
moeten we dan even vergeten dat er minstens dubbel zoveel mensen zijn
die op dit moment honger hebben, pijn of verdriet hebben of in angst le
ven?
Dan lijkt het mij logischer dat die gelukwensen aan ‘de toekomst van on
ze wereld’ worden toebedeeld, ons dus. Gelukwensen die de hoop uitdruk
ken dat kinderen onderwezen worden door leerkrachten die hun leerlin
gen zo stimuleren dat ze iedere dag graag naar school gaan, dat ze gefas
cineerd raken door al wat ze leren en dat ze branden van nieuwsgierig
heid naar al het onbekende, opdat ze kunnen opgroeien tot wijze, intelli
gente en nieuwsgierige mensen.
Die gelukwensen zouden ook de hoop kunnen uitdrukken dat we onderwe
zen worden door kritische denkers, opdat we zelf met een onbevooroor
deelde, nuchtere en kritische blik in de wereld staan, zodat we de tonnen
informatie waarmee we dagelijks worden overstelpt op een nuchtere ma
nier kunnen bekijken en filteren. Zodat we ons met een heldere en onbeïn
vloede geest een persoonlijke mening kunnen
vormen.
Waar zijn de
Verder zou ons ook nog gewenst kunnen wor
wensen dat wij
den dat wij leren iedereen als onze gelijken te
steeds gelijke
behandelen, met liefde en zeker met respect, uit
kansen krijgen om het besef dat wij toch allemaal maar mensen
te doen wat we
zijn, dat wij allemaal ontstaan uit identieke
willen doen? Dat
cellen, dat het puur toeval is dat wij mensen
wij steeds beoor
zelfs ooit zijn ontstaan, en dat de aarde in ver
deeld worden op
gelijking met het universum kleiner is dan een
ons kunnen, en
zoutkorrel in vergelijking met heel de aarde.
niet op onze
En waar zijn de wensen dat wij steeds gelijke
afkomst, ons ras,
kansen krijgen om te doen wat we willen doen?
ons geloof ?
Dat wij steeds beoordeeld worden op ons kun
nen, en niet op onze afkomst, ons ras, onze
huidskleur, ons geloof, onze politieke overtuiging of ons geslacht, opdat we
zelf ook zouden leren de moeilijkheden die ons pad kruisen te zien als kan
sen, als mogelijkheden in plaats van als problemen?
Dat zijn volgens mij de wensen die kinderen nu best krijgen. Niet alleen
wij, de kinderen die het geluk hebben gehad geboren te worden in de mid
denklasse in een politiek stabiel land, waar tot in zekere mate gelijkheid
en vrije meningsuiting telt en we mogen geloven waarin we willen, maar
aan alle kinderen over heel de wereld. Want jullie mogen dan wel een kli
maatakkoord bereikt hebben, wij zijn degenen die het mogen uitvoeren.
Verder ben ik ervan overtuigd dat er nog andere mensen zijn die mijn ge
lukwensen harder kunnen gebruiken dan jullie. Zij die geen thuis hebben,
die zich ’s nachts niet veilig voelen in het eigen bed, die geen familie aan
hun zijde meer hebben, die niet mogen geloven of zeggen wat ze willen.
Vooral voor hen wens en hoop ik dat 2016 goede dingen brengt.
Natuurlijk beschuldig ik jullie niet persoonlijk, beste familie, en hoop ik
dat, ondanks alles, 2016 toch wat geluk mag brengen. En daarom wens ik
jullie een warm, gezellig, grappig, gezond, lekker, vrolijk, hartstochtelijk
en vooral een heel gelukkig nieuwjaar!
Geniet er heel hard van, heb lief en word liefgehad, geef veel cadeautjes
maar krijg er ook veel, maak eventueel promotie op het werk, red een
aantal levens, bezoek leuke plaatsen, ga lekker eten, ontdek nieuwe ge
rechten en maak mooie reizen.
Ik sluit af met een levenswijsheid van de Latijnse schrijver Horatius, die
zichzelf het varken in een stal vol epicuristen noemde, en die dus als voor
naamste levensdoel had om van het leven te genieten.
Carpe diem, pluk de dag.

Een heel gelukkig nieuwjaar allemaal!
Van je kapoen,

Marie Sioen
1 januari 2016

