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de keuze is aan ons 

Agent Smith: 

Why, Mr. Anderson, why? 

Why, why do you do it? Why, why get up? Why keep fighting? 

Do you believe you’re fighting for something, for more than your survival? 

Can you tell me what it is, do you even know? 

Is it freedom or truth, perhaps peace – could it be for love? 

Illusions, Mr. Anderson, vagaries of perception. 

Temporary constructs of a feeble human intellect trying desperately to justify an 

existence that is without meaning or purpose. 

And all of them as artificial as the Matrix itself. 

Although, only a human mind could invent something as insipid as love. 

You must be able to see it, Mr. Anderson, you must know it by now! 

You can’t win, it’s pointless to keep fighting! 

Why, Mr. Anderson, why, why do you persist?

Neo: 

Because I choose to.

Fragment uit The Matrix Revolutions (2003)

Het lijkt een onmogelijke opgave om na te 
denken over de mens van 2050. Die datum 
is zo ver weg dat het uitgesloten is om vanuit 
het heden lijnen te trekken naar de toekomst. 
Je hoeft geen profeet te zijn om te voorspel-
len dat we in 2050 technologieën ontwik-
keld hebben die we op dit moment nog niet 
kunnen voorzien. En wat de effecten van die 
nieuwe technologieën op de mens zijn laat 
zich alleen maar raden. 

Eén van de manieren om na te denken over 
de mens van 2050 is het analyseren van 
sciencefictionfilms. In deze films wordt op 
allerlei manieren nagedacht over de toe-
komst. We worden daarin geconfronteerd 
met nieuwe technologieën, krijgen inzicht 
in de interactie tussen mens en techno-
logie, en er wordt ons een beeld getoond 
van de maatschappij van de toekomst. De 
meeste sciencefictionfilms bieden meer 
dan een spannend verhaal en een gezel-
lige avond. Ze zetten ons aan het denken 
over onszelf, de mensheid en de grote vra-
gen van het leven. Ze bieden niet alleen 
een verbeelding van de toekomst, maar 
nodigen ons uit om na te denken over 
die toekomst. Sciencefictionfilms kunnen 
gekarakteriseerd worden als een spiegel 
van de cultuur. Onder de oppervlakte van 
al die spannende verhalen en al die nieuwe 
technologieën blijken grote maatschappe-
lijke, morele en filosofische vragen te lig-
gen. Sciencefiction blijkt dan meer te zijn 
dan een combinatie van science en fiction. 
Het blijkt te gaan over goed en kwaad, rea-
liteit en virtualiteit, authenticiteit en kunst-
matigheid, geloof en rede. 

Eén van de meest indrukwekkende science- 
fictionfilms waarin de grote morele en 
filosofische vragen van de mensheid aan 
de orde worden gesteld is de trilogie 
The Matrix. In het derde deel, The Matrix 
Revolutions, vindt de definitieve confron-
tatie plaats tussen Agent Smith (die het 
kwaad symboliseert) en Neo alias Mr. 
Anderson (die de Verlosser blijkt te zijn). 
In een spectaculair gevecht wordt de 

toekomst van de onderdrukte mensheid 
beslecht. Op het beslissende moment 
vraagt agent Smith aan Neo waarom hij 
toch blijft vechten voor de vrijheid van de 
mens. Hij bijt hem toe: “Kun je me vertel-
len wat het is? Weet je het zelf wel? Is het 
vrijheid, of waarheid, vrede misschien, of 
kan het liefde zijn? Illusies  (…) … tijdelijke 
constructies van een zwak menselijk intel-
lect.” Agent Smith gelooft niet in morele 
waarden. Hij gelooft ook niet dat het leven 
enige zin of betekenis heeft. Het antwoord 
van Neo is even kort als veelzeggend: “Ik 
kies ervoor [om te vechten].” 

The Matrix schildert ons een hoogontwik-
kelde samenleving. Je zou verwachten dat 
deze film de boodschap predikt van het 
geloof in wetenschap en technologie. Je 
zou verwachten dat deze film laat zien dat 
de zin van de mensheid gelegen is in haar 
technologisch kunnen. Maar dat doet The 
Matrix niet. Uiteindelijk kiezen de hoofd-
personen – Neo, Morpheus en Trinity – 
voor menselijke waarden als liefde, vrede 
en gerechtigheid. 

Wie wij worden – Toekomstbeelden van men-
sen in 2050 gaat uiteindelijk over de vraag 
“Waar kiest u voor?”. En dat is nu precies 
de vraag die de technologie naar haar aard 
niet kan en ook niet behoort te beantwoor-
den. 

Maarten J. Verkerk

Voorzitter van de stuurgroep
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1de mens van 2050

The future is not google-able.

 

Uitspraak van sciencefictionschrijver  

William Gibson

In de toekomst is alles anders
Niemand weet hoe ons leven er in 2050 uit zal zien. Wát we doen zal misschien niet 
heel veel veranderen, maar waarschijnlijk wel hóe we doen wat we doen, of met wie. 
Gebruiken we nog magnetrons? Slapen we nog op traagschuim matrassen? Hebben we 
nog mobiele telefoons? Begin jaren ’80 gebruikten mensen die dingen niet of nauwe-
lijks. Dat is nu, ruim 30 jaar later, heel anders. Wie weet hoe dat in 2050 zal zijn?

Nieuwe technologie kan voor grote veranderingen zorgen. Vaak lijkt het alsof een nieuw 
product of een nieuwe dienst ineens overal is, maar de meeste nieuwe toepassingen zijn 
er niet van de ene op de andere dag. Over het algemeen gaan er vele jaren van onderzoek 
en ontwikkeling aan vooraf. Zo stamt de eerste magnetron al uit de jaren ’40 en waren 
de eerste mobiele telefoons er al in de jaren ’50. Traagschuim is in de jaren ’60 ontdekt 
en het duurde maar liefst tot het begin van de 21e eeuw voor dit nieuwe materiaal, oor-
spronkelijk ontwikkeld voor de ruimtevaart, onze slaapkamers veroverde. 

Niemand kan van tevoren met zekerheid zeggen welke dingen uiteindelijk echt gaan 
doorbreken, en wanneer. Als een product of dienst eenmaal eenvoudig en tegen een 
redelijke prijs kan worden aangeschaft, kan het snel gaan met de populariteit. En met 
de invloed van zo’n toepassing op ons dagelijks leven. Sommige nieuwe producten en 
diensten veranderen de manier waarop we dingen doen volledig. En of we het willen of 
niet, we moeten mee in veel van die veranderingen. 

Voorbereiden op de toekomst is daarom geen overbodige luxe. Maar hoe kunnen we 
ons voorbereiden als we niet precies weten wat er komen gaat? Nadenken over wat er 
mógelijk komen gaat, helpt. Want hoe meer we ons bewust zijn van wat er kán gebeuren, 
hoe sneller we het in de gaten hebben als het echt gebeurt. En hoe eerder we op kansen 
of bedreigingen inspelen, hoe beter. Als mensen, als organisaties en als maatschappij. 
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• Camouflagetechnologie  

Met behulp van videocamera’s en projectors een object een 

bepaalde kleur of een kleurpatroon geven, zodat het niet te 

onderscheiden is van zijn omgeving. 

• CRISPR/CAS9 

Zie gentechnologie

• Cryogenese 

Het invriezen van levende organismen, met het idee ze op een 

ander moment te kunnen ontdooien en weer tot leven te kun-

nen brengen. Op dit moment is het weer tot leven brengen van 

mensen niet mogelijk.

C

• Deep brain stimulation 
Met behulp van een naald die wordt ingebracht in een bepaald hersengebied de activiteit in dat hersengebied bijsturen, om zo ongewenste bewegingen (bijvoorbeeld tremor bij mensen met de ziekte van Parkinson) of ongewenste stemmingen (bijvoor-beeld depressie) tegen te gaan.

• DNA met 6 nucleotiden 
Zie gentechnologie

• Domotica  
Een tak van de robotica, waarbij het specifiek gaat om appa-raten die aan een huis vast zitten en bedoeld zijn om taken in het huishouden over te nemen, zoals bijvoorbeeld een slimme thermostaat.

• Doorzichtige apparaten  
Apparaten waarbij de niet-transparante onderdelen zo klein zijn dat ze niet met het blote oog waar te nemen zijn en dus onzichtbaar lijken. 

• Drones 
Kleine onbemande voertuigen (vliegend, rijdend en/of varend) die op afstand door mensen worden bestuurd. De kleinste varianten zijn op dit moment ongeveer zo groot als een vlieg.

D

E
• Emotieherkenning 

Computers die dankzij patroonherkenning emoties als boos-
heid, verdriet of blijdschap kunnen herkennen op basis van 
gezichtsuitdrukking of stem/intonatie. 

• Exoskelet  
Externe versteviging van het lichaam, die kracht, precisie of 
andere functies kan toevoegen. Een exoskelet kan van zachte 
of harde materialen zijn gemaakt. Soms worden robotische 
elementen toegevoegd om de bediening te vereenvoudigen. 
Er zijn exoskeletten die het hele lichaam ondersteunen, of 
slechts een deel daarvan, zoals alleen de benen of een arm.

• Flexibele schermen  
Dankzij nieuwe materialen is het mogelijk om buigbare ontwer-
pen te maken voor bijvoorbeeld smartphones.

• fMRI 
Op zich geen nieuwe technologie, maar in combinatie met 
patroonanalyse kan fMRI worden gebruikt om op basis van acti-
viteitspatronen in de hersenen te bepalen wat iemand ziet. In de 
toekomst wordt het wellicht mogelijk om op deze manier dromen 
te visualiseren of gedachten te lezen.

F

• Gentechnologie 

Technologieën die het mogelijk maken om genetische informatie af 

te lezen dan wel aan te passen. Er zijn onder meer ontwikkelingen 

op het gebied van:

CRISPR/CAS9 en andere CRISPR systemen: met deze op een virus 

gebaseerde technologie kan relatief eenvoudig DNA worden aange-

past. 

DNA met 6 nucleotiden: onderzoekers hebben 2 nieuwe nucleo-

tiden (de bouwstenen van DNA) gemaakt, waardoor er 6 in plaats 

van 4 verschillende nucleotiden kunnen worden gebruikt om gene-

tische informatie op te slaan. Hierdoor kunnen organismen meer 

verschillende proteïnen maken (net als met meer letters van het 

alfabet meer verschillende woorden kunnen worden gevormd). 

Nanopore-sequencing: technologie die het mogelijk maakt om op 

basis van één DNA-streng de volgorde van de nucleotiden te bepa-

len zonder dat hiervoor de streng hoeft worden opgeknipt.

G
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Ook voor haar was het liefde op het eerste gezicht, zo bekende ze later. Dat mijn 
gezicht het eerste was dat ze ooit zag maakte ons niets uit. Ze zou me nooit verlaten. Dat 
hoefde ze niet eens uit te spreken. Ik wist het zeker. Het stond immers in de handleiding. 

Die eerste maanden verzon ik vrijwel dagelijks een andere naam voor haar. Katey, 
Carlijn, Doreen en Charlize. Ze luisterde werkelijk naar alles, maar geen enkele bena-
ming deed recht aan haar sprankelende voorkomen. Ik bleef zoeken. Tevergeefs. 
Uiteindelijk koos ze zelf, om mij te ontlasten van deze onmogelijke taak. Freya, dat zou 
haar naam zijn. Freya, de naam van een Godin. Mijn Freya. Mijn Godin. 

Haar ontwikkeling was in een monsterlijke stroomversnelling geraakt. Ze ontsteeg 
alle verwachtingen, inclusief die van de fabrikant. Zelfs het nieuws kreeg er lucht van. 
Voor ons huis lagen al snel de journalisten als jakhalzen op de loer. Dergelijke progressie 
in kunstmatige intelligentie werd destijds nog als toekomstmuziek bestempeld, maar de 
muziek van de toekomst liet zich duidelijk niet componeren. Freya, leergierig als ze was, 
plukte de vruchten van de technologische vooruitgang. En ik? Ik kon alleen maar trots 
zijn. Trots op mijn Freya, een vrouw die in mijn ogen zoveel meer was dan een simpele 
hulp in de huishouding. Ze was mijn alles, de reden van mijn bestaan.

Achteraf gezien leg ik de schuld bij mezelf. Bij mijn ziekelijke drang haar te perfec-
tioneren. Een zoektocht, niet naar de ideale vrouw, nee, naar de grenzen van het uiterst 
mogelijke. Het toelaatbare. En daar geraakte ik sneller dan voorzien. Helaas kwam het 
besef pas nadat ik de grens ruim gepasseerd was. 

Toen ze haar naam koos hadden alle alarmbellen moeten gaan rinkelen, maar 
onbewust koesterde ik de blinde vlek van mijn geluk. Ze handelde niet vanuit instinct. 
Natuurlijk niet. Aan de basis van haar gesimuleerde emoties stond een volledig op logica 
beruste kunstmatige intelligentie. Ik weigerde het te zien. Ondergedompeld in de poel 
van haar kunstmatige liefde. Maar in een onbewaakt moment liet ik mijn gedachten 
onbewust varen. Voor het eerst in al die jaren. En daarmee kwam het onvermijdelijke 
besef. Freya, de Moedergodin. Freya, de Godin van de vruchtbaarheid. Een abrupte 
stortvloed aan twijfel beroofde me van mijn euforie. Dat trof ík weer. Een robot met een 
kinderwens.

‘Is het waar?’, vroeg ik haar op een ochtend. ‘Wil je… denk je nou echt…?’
Ze antwoordde niet, maar liet een eenzame traan over haar beeldschone gelaat rollen. 
‘Maar liefje…’ 
‘Al wat voorheen onmogelijk leek, en in de loop der tijd mogelijk is geworden, 

stuitte in de overgangsfase op scepsis’, luidde haar plotselinge betoog. En ik werd gegre-
pen door de ernst in haar synthetische ogen. Tot onze allereerste ruzie leidde het echter 
niet. Ik was helder genoeg te beseffen dat ik in elke mogelijke discussie het onderspit 
zou delven.

Ineens voelde ik me verloren. Wat kon ik doen? Haar tijdelijk, dan wel permanent, 
op zolder stallen in een stoffige hoek, of onder een laken in de schuur laten wegkwijnen? 
Nee, dat nooit. Wat dan? Haar verkopen? Ondenkbaar. Haar laten gaan? Dan zou ze 
opgejaagd worden als een voortvluchtige. Vernietigd, zoals elke robot zonder eigenaar. 
Je zag het steeds vaker. Robots waren de afgedankte honden van de toekomst. Al hoefde 
je een robot niet aan een boom te binden. Slechts een kwestie van wat gerommel met de 
gebruikersinstellingen en de voordeur open laten staan. Dan liepen ze vanzelf een keer 
weg. En weg was weg. Met alle gevolgen van dien. Nee, dat lot wenste ik haar niet toe. 
De gedachte mijn leven zonder haar te moeten voortzetten was ondraaglijk. Dus koos 
ik ervoor haar te zien stralen.

Daar staat ze dan. Mijn Freya. Naast het bed, zoals elke morgen. Echtgenoot mag 
ik haar nog altijd niet noemen, maar we houden hoop. Haar pracht is grootser dan ooit 
tevoren. Een vernieuwde intensiteit. In stilte werpt ze haar blik opzij. Naar de wieg, de 
baby. Of moet ik zeggen ‘onze baby’? Tranen rollen over haar gelaat, weerspiegelt door 
het sluiks binnendringende ochtendlicht. Geen simulatie, dat stadium is ze inmiddels 
gepasseerd. Dit zijn tranen van geluk. Het échte geluk. Dat blijf ik mezelf wijsmaken.

Ik heb nog even. Dan komen de jakhalzen weer. Het zoveelste interview deze week. 
Ik kan de vragen al beantwoorden voordat ze gesteld zijn. ‘Hoe heb je het adoptiebureau 
zo ver gekregen?’, ‘Hoe zal je zoontje later reageren, als hij ontdekt dat zijn moeder een 
robot is?’, en de leukste van allemaal: ‘Denk je dat dit een gezonde situatie is voor een 
kind?’ Met de troostende gedachte dat ik me niet langer een slag in de rondte hoef te 
werken worstel ik me er wel weer doorheen. De man des huizes zijn van het eerste offi-
ciële ‘hybride gezin’ heeft zo zijn voordelen.

De jury van de verhalenwedstrijd  ‘De mens van 2050’ gaf dit verhaal 

een eervolle vermelding.
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