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Jitkse Jasperse

kunsthistoricus

Een wieg vraagt om een kind. Dat
vond tenminste de kunsthande-
laar die onlangs een rijkversierde
houten wieg aan het Rijksmuse-
um verkocht (Trouw, 19 decem-
ber). Hij leverde er een achttien-
de-eeuws naakt Jezuskind bij.
Volgens conservator Frits Schol-

ten krijgen bezoekers echter geen
“eerlijk beeld” als zij dit Christus-
kind in de gotische wieg zien lig-
gen en daaromwordt de wieg leeg
tentoongesteld. De wieg is in het
museum sowieso al uit zijn mid-
deleeuwse context gerukt. Wat de
bezoeker in het museum te zien
krijgt, is een geconstrueerd beeld
van de Middeleeuwen. Dit beeld
ontstaat niet alleen door een zorg-
vuldige selectie en presentatie
van objecten, maar ook door de
toevoeging van tekst en uitleg. In
hoeverre kan er dan sprake zijn
van “een eerlijk beeld”?
Het Rijksmuseum dat middels

beelden een verhaal over de Mid-
deleeuwen wil vertellen, kan deze
vraag niet afdoen met het leegla-
ten van de gotische kribbe.

Wieg vraagt
om een kind

len

D
e relatie tussen
mens en technolo-
gie is nog nooit zo
hecht en intiem
geweest. In het be-
gin van het digitale
tijdperk nam de

mainframe-computer een complete
kamer in beslag. Twee decennia later
veroverde de personal computer het
bureau om vervolgens in de vorm
van een laptop een plek op onze
schoot te bemachtigen. En nu is de
smartphone in onze broekzak of
handtas beland. Deze mobiele ver-
schijning dragen we altijd bij ons.
Het apparaat is als het ware een ver-
lengstuk van onze hand en lijkt on-
losmakelijk verbonden met ons li-
chaam. We reserveren er zelfs een
speciaal plekje voor op ons nacht-
kastje, omdat we geen moment zon-
der kunnen.
Dankzij de smartphone hebben we

altijd en overal informatie onder on-
ze vingertoppen en is alle kennis ter
wereld binnen handbereik. We beste-
den via het apparaat zelfs ons geheu-
gen uit aan de cloud. Wie onthoudt
er nog telefoonnummers? En waar
zouden we tegenwoordig zijn zonder
een navigatiesysteem? We vertrou-
wen er blindelings op en volgen ge-
dachtenloos de aanbevolen route,
ook als die volkomen onlogisch of
ronduit fout is, getuige de verhalen
die soms in de krant te lezen zijn
over onfortuinlijke bestuurders die
met de auto te water geraken omdat
de navigatie apparatuur ‘hier rechts-
af’ commandeerde.
Een nieuwe fase dient zich aan

waar technologie nog dichter op on-
ze huid komt te zitten of zelfs onder

de huid als implantaat in ons li-
chaam. Een fase waarin technologie
steeds meer persoonlijke informatie
verzamelt en een digitale context op-
bouwt teneinde ons nog beter van
dienst te zijn.

Kunstmatige intelligentie

Als zodanig slaat het begrip ‘weara-
ble computing’ dan ook niet alleen
op de reeks van digitale gadgets die
beschikbaar komen. Het heeft ook
betrekking op de kunstmatige intel-
ligentie die op de achtergrond alle
verzamelde data verwerkt en op ba-
sis daarvan ons helpt in onze dage-
lijkse bezigheden door met relevante
suggesties te komen danwel taken
van ons over te nemen. De technolo-
gie is niet alleen veel persoonlijker
maar ook veel slimmer. Denk hierbij
onder andere aan Google Glass, slim-

me kleding, de toekomstige Apple
iWatch, de FitBits, de Fuelbands, de
Pebbles en de smartwatches van Nis-
san, Samsung en Adidas, maar ook
andere persoonlijke en slimme tech-
nologieën zoals IBMWatson, Apple’s
Siri en Google Now.
Technologie wordt intelligenter, in-

tiemer, persoonlijker, intuïtiever en
meer anticiperend. Technologie
wordt hierdoor een wezenlijk onder-
deel van onze identiteit. We kunnen
niet meer zonder. Technologie is on-
ze alleskunner, onze steun en toever-
laat, het is de leraar die ons les geeft,
de coach die ons aanstuurt, de dok-
ter die ons geneest, het is de moeder
die voor ons zorgt en de vader die
ons beschermt, het is de partner die
ons liefheeft. Is zo’n toekomstscena-
rio een brug te ver? Volgens bios-
coopbezoekers niet. Begin volgend

jaar verschijnt de film ‘Her’ in de
bioscopen. Het laat een toekomstsce-
nario zien waarin de mannelijke
hoofdrolspeler een relatie aangaat
met een kunstmatige intelligentie
die letterlijk en figuurlijk in al zijn
behoeften voorziet. Stemmen gaan
al op om Scarlett Johansson de Oscar
voor de beste vrouwelijke hoofdrol
te geven, terwijl ze niet eens in beeld
te zien is; slechts haar stem is te ho-
ren. Zo overtuigend en aannemelijk
komt deze virtuele assistente over.
En laten we eerlijk zijn, wie wil niet
Scarlett als hulpje?

Menselijkemaat

Dat dit opnieuw ingrijpende gevol-
gen gaat krijgen, staat als een paal
boven water. Nieuwe vormen van in-
teractie tussen mens en machine
gaan verder dan het scherm en de
aanraking ervan. De nieuwe vorm-
factor borduurt voort op een vijftig-
jarige evolutie van technologie langs
de assen van miniaturisering, toene-
mende rekenkracht, connectiviteit
en personalisering van allerhande
apparaten, data en diensten. Draag-
bare technologie kan ons voortreffe-
lijk bedienen, versterken, zorgen
voor een verhoogde productiviteit en
zelfs helpen onze menselijke beper-
kingen te overstijgen. Slimme appa-
raten die we om, op of in ons li-
chaam dragen, gaan fungeren als een
zesde zintuig, nadat de smartphone
zich al als verlengstuk van het men-
selijk lichaam manifesteert.Voor-
waarde is wel dat we de nieuwe rela-
tie met technologie goed vormgeven.
Technologie moet de menselijke
maat bedienen, zonder dat technolo-
gie de mens een maat dicteert.

Smartphone is alleskunner
en onze beste vriend

Een activiste maakt met haar smartphone foto’s van een demonstratie in Spanje.

Bij alle acties wereldwijd spelen mobieltjes nu een hoofdrol. FOTO REUTERS
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