
en robot kent geen

gevoelens en heeft geen

karakter. Koen Hindriks,

universitair hoofddocent en

robotonderzoeker aan de TU

Delft, heeft het zojuist meermaals

benadrukt. Alle kennis en hande-

lingen zijn geprogrammeerd. Elk

woord dat uit zijn mechanische

mond klinkt is eerder door een

mens ingevoerd. En toch, nu het

tijd is voor een kleine demonstra-

tie, toont robot Nao – een soort

afgetraind Michelinmannetje van

58 centimeter – ogenschijnlijk

een eigen willetje. ,,Kijk, nu gaat

hij ineens weer zitten. Waarom

weet ik niet. Hij verdomt het

gewoon. We moeten hem maar

even resetten.”

Hindriks is wel gewend aan de

grillen van Nao. In zijn onderzoek

naar de interactie tussen robots

en mensen leunt hij al jaren op

zijn kleine assistent. De robot

staat inmiddels zelfs als inval-

docent voor volle collegezalen.

Hindriks: ,,Ik dacht ineens:

waarom sta ík hier eigenlijk mijn

verhaal te doen? Waarom neemt

dat mannetje het niet over?”

Nao is een zogenoemde

humanoïde robot: hoewel het

overduidelijk een machine be-
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Grijpen robots demacht of blijven ze vooral aan
het werk als dommekrachten? Enwaar blijft dat
mechanische hulpje in het huishouden?
Tekst:Matthijs Meeuwsen Illustraties:Mark Reijntjens

treft, vertonen zijn ledematen en

gelaat zichtbaar menselijke trek-

ken. Zijn lichaam, de hardware,

komt van het Franse Aldebaran

Robotics, de wereldwijde markt-

leider in humanoïdes. De soft-

ware voor zijn gedrag en spraak

schrijven Hindriks en collega’s

zelf. Zijn lichaamstaal is daarbij

cruciaal, weet de onderzoeker

inmiddels. ,,Kijk, nu gaat zijn

hoofd hangen en worden zijn be-

wegingen trager en kleiner. Als ik

hem zo voor een zaal zet, worden

alle studenten stil. Maar laat ik

hem energieker bewegen, met

zijn borst vooruit, dan wordt er

gelachen, geapplaudisseerd en

E

ValtNao, dan
wordt er
gevraagd
ofhij zich

heeft bezeerd
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wil iedereen selfies met hem

maken. Terwijl die robot natuur-

lijk helemaal niet sip of vrolijk is;

het zijn puur de gevoelens die wij

erop projecteren.”

Onderzoek van de Japanse

Toyohashi University of Techno-

logy wees vorig jaar zelfs uit dat

het menselijk brein qua plaats-

vervangende pijnervaring geen

onderscheid maakt tussen het

zien afzagen van een mensen-

of een robotvinger. Hindriks ziet

het ook in de verpleeghuizen en

basisscholen waar hij veel onder-

zoek doet. Gaat Nao onderuit,

dan wordt er bezorgd gevraagd of

hij zich bezeerd heeft. ,,Maar dat

ding is enkel een huls. De intelli-

gentie draait hier op mijn laptop.

Hij kan in feite helemaal niks. Je

hoeft hem ook echt niet te vragen

om een drankje uit de koelkast te

pakken. Volkomen kansloos.”

The Jetsons
En dat terwijl het idee zo mooi

lijkt: je komt thuis na een lange

dag werken en je huishoudrobot

trekt even een biertje open voor-

dat hij met het avondeten ➜



sang, maar niemand ziet ze zo,”

zegt Wisse. ,,Terwijl de robot uit

de science fiction – dat intelli-

gente mannetje dat er als mens

uitziet – nog heel lang op zich

zal laten wachten of er misschien

überhaupt nooit komt. Simpel-

weg omdat het in de meeste

gevallen helemaal geen nuttig

ding is.”

Eén grote ramp
Maar hoe zit het dan met voor-

beelden als Atlas, de humanoïde

robot van techlab Boston Dyna-

mics, die in februari het internet

veroverde? In een videofragment

was te zien hoe de machine met

bijkans griezelig gemak deuren

opent, door diepe sneeuw een bos

in beent en dozen weet op te pak-

ken, zelfs nadat een onderzoeker

ze uit zijn handen slaat en bij de

robot vandaan schuift.

,,Je moet niet vergeten dat dit

soort conceptuele robots wordt

getest in enorm gecontroleerde

condities,” onderstreept Evers.

,,Hetzelfde geldt voor de indus-

triële robotarmen die al heel lang

auto’s in elkaar schroeven in fa-

brieken. Ze functioneren enkel

in een tot in de puntjes gestruc-

tureerde omgeving; een soort

schaakbord waar iedereen de

regels volgt en de hele omgeving

op de robots is afgestemd.”

Buiten de muren van het test-

lab of de fabriekshal is de wereld
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aan de slag gaat. Het is een con-

cept waar in boeken, films en

tv-series al sinds halverwege de

vorige eeuw over wordt gefiloso-

feerd. De makers van The Jetsons

– ‘de Flintstones van 2062’ –

deden in de jaren ’60 bijvoor-

beeld een aantal rake toekomst-

voorspellingen: van flatscreens

tot zonnestudio’s en van video-

bellen tot smartwatches. Eén

gadget uit de tekenfilmserie is

echter nog in geen huishouden

te bekennen: Rosey, de geroboti-

seerde werkster die even gemak-

kelijk de piepers schilde als de

ramen lapte.

Het is precies dit soort science

fiction dat bij het grote publiek

veel te hoge verwachtingen heeft

gecreëerd, weten robotonderzoe-

kers. ,,Iedereen zit te wachten

tot R2-D2 de woonkamer binnen

rolt en de afwas gaat doen,” ziet

Vanessa Evers, hoogleraar sociale

robotica aan de Universiteit

Twente. ,,Maar het ontgaat men-

sen ondertussen dat robottech-

niek al aan alle kanten onze

huis-tuin-en-keuken-producten

binnensluipt.”

Goed, er zijn inderdaad al jaren

robotstofzuigers die zelfstandig

door het huis rijden. Maar moe-

ten we die snorrende schijven

waar de kat soms op meelift

daadwerkelijk als robot kwalifice-

ren? ,,Eigenlijk wel,” vindt Mar-

tijn Wisse, hoogleraar biorobotica

aan de TU Delft. ,,Een robot is

niets meer dan een machine die

aan drie eisen voldoet. A, hij

neemt met sensoren de omgeving

waar. B, hij analyseert die gege-

vens. En C, op basis daarvan

voert hij een fysieke actie uit.”

Een smartphone voldoet

slechts aan twee van de drie

eisen; er is geen fysieke actie.

Maar een zelfrijdende auto is vol-

gens deze definitie wel degelijk

een robot. Net als een bijsturende

rollator, eveneens in ontwikke-

ling. En zelfs je oude, vertrouwde

vaatwasser. ,,Dit zijn robots pur
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Een robot die enkel oogt als wat blik, snoertjes en
schroefjes zullenwe niet snel in ons hart sluiten.
Maar van te veel menselijke trekjes kunnen we dan weer
ineens de kriebels krijgen. De Japanse roboticus Masahiro
Mori schreef in 1970 al over deze uncanny valley: de
bandbreedte in een grafiek waarop de toenemende ver-
menselijking van eenmachine niet meer leidt tot extra
sympathie, maar juist tot een ‘griezelvallei’ vol unheimi-
sche gevoelens.

Zwermrobots
zijn volledig
geënt op
hetgedrag
van insecten

echter een stuk minder gestruc-

tureerd en eenduidig, vult Hin-

driks aan. ,,Kijk, technisch gezien

kunnen we best een robot maken

die bij jou thuis alle rommel in

de prullenbak gooit. Het pro-

bleem is alleen: hij is volledig

gefinetuned op jouw huis. Als ik

hem bij mij thuis loslaat, wordt

het één grote ramp.”

Om nog maar te zwijgen over

die meest complexe en onvoor-

spelbare factor in onze wereld:

de mens. Evers: ,,Om enige na-

tuurlijke interactie te krijgen

met mensen, moet een robot de

sociale omgeving – vol verbale en

non-verbale communicatie –

leren begrijpen. Op Schiphol tes-

ten wij bijvoorbeeld met Spencer,

een robot die rondrijdt en reizi-

gers de weg naar een gate kan

wijzen. Je zou kunnen zeggen:

dat ding moet gewoon van A naar

B rijden en als er iemand in de

weg loopt, hard beginnen te pie-

pen, waardoor mensen vanzelf

opzij stuiven. Maar dat is natuur-

lijk geen sociaal gedrag. Dus zo’n

robot moet herkennen wat een

mens is en wat niet, wie hem



ken en ermee moet redeneren.

Dat is afgrijselijk moeilijk.”

‘Domme’ robotjes
Ook Chris Verhoeven ziet niet

snel gebeuren dat de slimme,

sociale robots ons leven op

de kop gaan zetten. Zelf zet de

robotonderzoeker en universitair

hoofddocent aan de TU Delft zijn

geld op grote groepen ‘domme’

robotjes, elk nauwelijks groter

dan een luciferdoosje. Zwerm-

robots noemt hij ze; ze zijn zowel

qua uiterlijk als gedrag volledig

geënt op insecten. Als losse indi-

viduen weten de robotjes enkel

dat ze in de buurt van hun

groepsgenoten moeten blijven,

zonder elkaar al te dicht op de

huid te zitten. Maar als col-
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➜

nodig heeft en wie niet, welke

mensen bij elkaar horen en wie

niet; ga zo maar door. Al die soci-

ale intelligentie moet in zo’n

robot terechtkomen.”

Ook Hindriks weet dat juist die

menselijke factor nog een grote

barrière is voor de toepassing van

sociale robotica in ons dagelijks

leven. ,,In de jaren ’50 dachten

onderzoekers: we proppen wel

even het gezonde verstand van de

mens in de machine. Hoeveel

woorden kennen we nu hele-

maal? Maar het probleem is dat

een robot in al die data vervol-

gens logica moet kunnen ontdek-



Maar of robots nu op een mens

of mestkever gaan lijken, één

vraag overheerst bij veel mensen

zodra het r-woord valt: wat bete-

kent de technologische vooruit-

gang voor onze banen? De

Universiteit van Oxford ontwik-

kelde al een programmaatje

waarmee nieuwe studenten

kunnen checken hoe groot de

kans is dat hun beoogde baan

later door een robot zal worden

vervuld. En anderhalf jaar gele-

den concludeerde consultancy-

bedrijf Deloitte dat robotisering

in Nederland op den duur tussen

de 2 en 3 miljoen banen zal doen

verdwijnen.

Veel te kort door de bocht, vin-

den de robotonderzoekers echter,

onder meer gesteund door het

rapport De robot de baas van de

Wetenschappelijke Raad voor

Regeringsbeleid. Robotisering is

niets nieuws onder de zon. Ook

voorgaande automatiserings-

golven zorgden zowel voor het

overbodig worden van oude

banen als het creëren van

nieuwe. ,,Robots veranderen

banen bovendien ten goede,”

verwacht Verhoeven. ,,Mensen

en robots kunnen prima samen-

werken. Kijk, iedereen is gewend

aan agenten met een politiehond.

Ik geloof dat verplegers in de toe-

komst een soort robothond heb-

ben. Doordat de robot de

noodzakelijke klusjes voor zijn

rekening neemt, krijgt de verple-

ger de handen vrij om zich te

richten op de taken waar mensen

veel beter in zijn: de echte zorg.”

Martijn Wisse: ,,Mensen zijn
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Sommige robots zijn in staat tot verbluffende
prestaties.Denk aan AlphaGo, de robot die de we-
reldkampioen Go – ‘de moeilijkste denksport op
aarde’ – vorige maandmeermaals versloeg. Of aan
Sub1, die begin dit jaar in 0,887 seconden – een
wereldrecord – een Rubik’s kubus oploste. Hoewel
het gedrag van robots doorgaans beweging voor
beweging is voorgeprogrammeerd, zijn fabrikanten
steeds beter in staat software te programmeren die
leert van eerdere ervaringen. Door dit soort kunst-
matige intelligentie kunnen robots in de toekomst
volgens sommige futurologen zelfs leren stropdas-
sen te strikken of kleden te punniken door ze simpel-
weg genoeg YouTube-video’s voor te schotelen.

‘Met robots
krijgen

wegeenband
zoalsmet
huisdieren’

lectief zijn ze in staat tot grote

prestaties. Door de mechanische

kevers of vliegjes allemaal uit te

rusten met detectiesensoren en

een centrale om alarm te slaan,

kunnen ze van alles en nog wat

opsporen. Van lekkages in een

raffinaderij tot rijpe peren in een

kas. Van vermiste skiërs in een

lawinegebied tot drugs op de

bagageband. Van bommen in

de berm tot vervuild water in

de haven.

Verhoeven: ,,Bijen verzamelen

honing, zwermrobots verzamelen

data. Als je de groep maar groot

genoeg maakt – ze kosten toch

niks – weet je zeker dat ze uitein-

delijk in elk hoekje en gaatje

van een gebouw, grot of ander

gewenst terrein zullen rond-

scharrelen.”

De holle klanken van futuristi-

sche toekomstmuziek? Aller-

minst, glundert Verhoeven. ,,Zet

er hier in Delft een studenten-

team op en we maken ze. Die pri-

mitieve insecteninteractie is veel

makkelijker te kopiëren dan het

sociale verkeer met mensen.”

beter in onvoorspelbaar werk.

Robots juist bij saaie en her-

haalde taken. Ze kunnen elkaar

prima aanvullen.”

Robots zijn vanouds vooral een

goed alternatief voor werk dat

dull, dirty en dangerous is, beves-

tigt Vanessa Evers. Denk aan

robots die gebouwen beveiligen

(saai), rioolbuizen controleren

(smerig) of bommen ontmantelen

(schadelijk). ,,Maar langzaam

maar zeker zullen ze ook in de

openbare ruimte terechtkomen.

Informatiekiosken en straat-

meubilair dat zichzelf kan

verplaatsen naar gelang daar

behoefte aan is, bijvoorbeeld.”

Limonade
En in ons huishouden? Komt er

ooit een moment dat Rosey, Nao

of Spencer het bier klaarzet? ,,In

huiselijke sfeer gaan de techno-

logische ontwikkelingen altijd

veel langzamer,” tempert Evers

de verwachtingen. ,,We vinden

het allemaal doodnormaal de

auto van een afstandje elektro-

nisch te openen, maar bij de

voordeur wil iedereen nog steeds

een ouderwetse sleutel.”

Evers voorspelt dan ook geen

diepgewortelde band met onze

gerobotiseerde huisraad. ,,Ik denk

dat die emotionele relatie heel

erg kan tegenvallen. Natuurlijk

zijn er nu al mensen die hun auto

een naam geven, maar ik ver-

wacht niet dat we met robots snel

de band opbouwen die we met

onze huisdieren hebben. De em-

pathie zit meer op het niveau van

onze relatie met insecten. Aan de

ene kant vinden we wespen irri-

tante rotbeesten; aan de andere

kant is het toch zielig als zo’n

diertje verdrinkt in de limonade.”

Bij humanoïde robots is het

echter een ander verhaal, besluit

Hindriks in Delft. ,,Dankzij zijn

menselijke trekjes heeft Nao

een ontzettende aantrekkings-

kracht. Als ik hem meeneem

naar een basisschool, staan

ouders met de neus tegen de

ramen mee te kijken.” Lachend:

,,En de kinderen zeggen altijd:

wat knap dat-ie alles uit zijn

hoofd vertelt’.” ■



De Amerikaan Robert
Williamswas in 1979
de eerstemens die
werd gedood door een
robot; hij werd fataal
geraakt door een
assemblagerobot
in een autofabriek.
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De stem van robotje
Robin uit Bassie &
Adriaan werd

ingesproken door de
vrouw van Adriaan.

Willeke Alberti
scoorde in 1987
een hit met Samen
Zijn: de begintune van
kinderserie Pompy de

Robodoll.

R2-D2
e.a.

De Franse uitvinder
Jacques de Vaucanson
creëerde in de 18de eeuw
een roboteend die dankzij
een geheim reservoir met
verteerd voedsel zijn
behoefte kon doen.

Wolfgang von Kempelen
werd in 1769 beroemdmet
DeMechanische Turk: een
schaakrobot waarin – zo
bleek later – een schaak-
meester van vlees en bloed
zat verstopt.

‘Binnen twintig jaar
zijnmachines in
staat om al het werk
te doenwatmensen
kunnen.’
– Herbert Simon, ‘de
vader van de kunst-
matige intelligentie’,
in 1965.

Leonardo da Vinci
schetste in 1495 een
robotridder, deels

aangedreven door een
klokmechanisme.
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Het woord ‘robot’ werd
in 1920 voor het eerst
gebruikt door de Tsjechi-
sche toneelschrijver
Karel Čapek en is
gelieerd aan ‘rabu’,
het oud-Slavische
woord voor slaaf.
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De robotstof-
zuiger werd al
uitgevonden
in 1996.

Ruimterobot Opportunity
werd in 2004 naar Mars
gestuurd. Het zou voor
90 dagen zijn, maar hij is

nog altijd actief.
Afgelegde afstand: een
kleine 43 kilometer.

’s Werelds grootste
lopende robot was
15,72 meter hoog.

In 2014 kochten bedrijven
over de hele wereld
samen 253.468
industriële robots.

Afgelopen september
werd in Japan een
man gearresteerd
na het schoppen van

een robot.

Volgens de Britse
futuroloog dr. Ian
Pearson is seks met
een robot in 2050
populairder dan seks
tussen twee mensen.

De TU Eindhoven stond
sinds 1997 al acht keer
in de finale van het
WK robotvoetbal. Twee
keer werd gewonnen.

In de Star Warsrobot
R2-D2 zit al zeven
films lang een acteur
verscholen: de Brit
Kenny Baker, 112 cm

klein.

Sinds 2008 investeerde
het Amerikaanse leger
38miljoen euro in robot
AlphaDog. Helaas is deze
mechanische pakezel nog
zo luidruchtig dat-ie direct
de positie van zijn troepen
verraadt.

Sony’s robothondje
AIBO ging tussen
1999 en 2007 bijna
150.000 keer over
de toonbank.

De Griek Archytas ont-
wierp rond 400 voor Chris-
tus volgens velen de eerste
‘robot’: een houten, door
stoom aangedreven duif
die 200meter zou hebben
gevlogen.

De TU Eindhoven en UMC
Maastricht presenteerden
vorigemaand een chirur-
gierobot die vaatjes van
2millimeter doorsnede
kan hechten.

Sinds 2005 worden
14.000 racekamelen
in de Verenigde

Arabische Emiraten
niet meer bestuurd
door kinderen, maar
door robotjockeys;
ze zijn vermomd als
mensen om de dieren
niet af te schrikken.

NAO is een van de
populairste sociale
robots van dit

moment. Prijskaartje:
€5628, exclusief
onderhoudscontract
en aanvullende
software.

HetWorld Economic
Forum verwacht dat
er door robotisering tot
2020wereldwijd 7,1
miljoen arbeidsplaatsen
verdwijnen en 2miljoen
nieuwe functies bijkomen.

In 2013waren in de
Nederlandse industrie
93 robots actief per
10.000werknemers.
In Zuid-Korea 437.


