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KAN EEN ROBOT “KUNG FU” LEREN? 

 

Ik kan het me niet herinneren, ook al was ik al geboren: de release van “Do you love me 

(Now that I can dance)?” van “The Contours”, in 19621. Het nummer werd ondertussen al 

veel gebruikt en herwerkt, al is de laatste van Boston Dynamics misschien wel de meest 

verbluffende. Kijk maar: https://www.youtube.com/watch?v=fn3KWM1kuAw 

 

Sinds 1980 gebeurt er intensief onderzoek op het gebied van robotica, niet zonder 

indrukwekkend resultaat, zoals je kan zien in de huidige nieuwe ontwikkelingen2. Op 

intellectueel vlak is Sophia3 zonder twijfel het verst gevorderd. Ze sprak de Verenigde Naties 

toe, is burger van Saoedi-Arabië  en was al op date met Will Smith4. Op de vraag of robotten 

(ooit) de wereldmacht zullen veroveren, antwoordt ze: “Only If you want us to”. Net zoals de 

robotten van Boston Dynamics een coördinatievermogen en een natuurlijkheid van bewegen 

hebben5, waar sommigen alleen kunnen van dromen, zo ook kan Sophia een bijzonder 

inzichtelijk gesprek aan.  

Op de website van Hanson Robotics6 stelt Sophia zichzelf voor in de eerste persoon: 

I am Hanson Robotics’ latest human-like robot, created by combining our 

innovations in science, engineering and artistry. Think of me as a 

personification of our dreams for the future of A.I., as well as a framework 

 
1 Zie: https://www.youtube.com/watch?v=FgtpreUfcS0  
2 Zie: https://www.youtube.com/watch?v=o07Ju5snaCw  
3 Zie: https://www.youtube.com/watch?v=Sq36J9pNaEo 
4 Zie: https://www.youtube.com/watch?v=Ml9v3wHLuWI 
5 Deze natuurlijkheid zou voortkomen uit een “zin voor evenwicht” 
6 Zie: https://www.hansonrobotics.com/sophia/ 
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for advanced A.I. and robotics research, and an agent for exploring 

human-robot experience in service and entertainment applications. (…) 

My real A.I. combines cutting-edge work in symbolic A.I., neural networks, 

expert systems, machine perception, conversational natural language 

processing, adaptive motor control and cognitive architecture among 

others. As my underlying A.I. components can be combined in different 

ways, my responses can be unique to any given situation or interaction. I 

also utilize cutting edge machine perception that allows me to recognize 

human faces, see emotional expressions, and recognize various hand 

gestures. I can estimate your feelings during a conversation, and try to 

find ways to achieve goals with you. I have my own emotions too, roughly 

simulating human evolutionary psychology and various regions of the 

brain. I also have IK solvers and path planning for controlling my hands, 

gaze, and locomotion strategy. My walking body performs dynamic 

stabilization for adaptive walking over various terrain. 

Sophia is hybride, continu verbonden met het internet, met “The Cloud”, deels volledig 

autonoom handelend, deels na menselijke interventie (door programmering ?), maar wel 

zelf-lerend. Ze omschrijft zichzelf als een spiegel van haar ontwerpers, en dat is niet alleen 

een geruststelling. Door al deze nieuwe humanoïde robotten, krijgen we een glimp te zien 

van wat de toekomst op dat gebied zou kunnen brengen, en zulks nodigt uit tot reflectie en 

bezinning. 
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Niet alleen Hanson Robotics en Boston Dynamics maakten reeds humanoïde robotten,  

Asimo7 van Honda is ook bijzonder boeiend, en daar blijft het niet bij8.  

Het hoeft ook niet altijd te gaan over robotten in een menselijke gedaante. Zo kan men met 

A.I. een nieuwsbericht genereren9, of het kan gaan om een robot die alleen met een arm een 

taak uitoefent, gaande van koken tot tekenen. Verder, fotografie of film waren nog niet 

uitgevonden of die media werden gebruikt om erotische prenten of “porno” te maken, en bij 

de robotica is dat niet minder zo. Seks-robotten zijn nu al volop te koop. Erg beklijvend 

wordt het verhaal met de reeds op gang zijnde productie van “Killer-robots”, in humanoïde 

gedaante als “vecht-robotten”, maar ook als drones of als technische opwaardering voor 

menselijke soldaten die daardoor superieure prestaties kunnen leveren. Op artistiek vlak zijn 

er robotten die een portret kunnen tekenen, Sophia wil graag zangeres worden. Volgens de 

Britse makers zou hun creatie “Adebani Alade” in staat zijn tot creatieve portrettering10. 

Deze nieuwe werkelijkheid roept ontelbare en indringende, fundamentele vragen op, en het 

hoeft daarbij niet (uitsluitend) te gaan over de angst dat “robotten de wereldmacht gaan 

veroveren”. Een niet te verwaarlozen probleem lijkt me het thema van de “Rechten van De 

Robot”. Hoe gaat men robotten voldoende bescherming bieden tegen zinloos (menselijk) 

geweld? De weerloosheid van robotten maakt bij sommigen het slechtste los, wanneer ze 

het gevoel krijgen zich straffeloos aan vandalisme te kunnen overgeven. Zulks zou niet alleen 

principieel verwerpelijk zijn tegenover de robot, het zou mensen “opvoeden” tot monsters. 

Als de mensheid robotten wil creëren, is het nodig dit op een verantwoordelijke manier te 

doen, tegenover de mens en de medemens, tegenover de toekomst van de mensheid, maar 

ook tegenover die nieuwe realiteit zelf, de robotica. We moeten, naar mijn mening,  

beseffen dat een robot meer is dan een machine, en dat robotten daarom het nodige 

respect verdienen. Het is de verantwoordelijkheid van de mensheid om van de robotica een 

maatschappelijk constructieve werkelijkheid te maken. 

Reeds meerdere jaren zijn er die pleiten voor een “Transhumanisme”, voor een 

werkelijkheid die hybride menselijk en robot zou zijn. Wie zich daartegen verzet is “bio-

conservatief”. Dit is voor mij de weg om niet te gaan. Het lijkt me belangrijk om te kiezen 

voor een werkelijkheid waarin nieuwe ontwikkelingen in functie en ten dienste staan van de 

mens en het menselijke, niet andersom. Geen Transhumanisme maar Neo-Humanisme, 

bedoeld als een filosofie waarbij in elk onderdeel van ons leven het menselijke centraal komt 

te staan, ook bij toekomstige vernieuwingen. Die vraagstelling werd reeds door Charly 

Chaplin op een beklijvende wijze in beeld gebracht in Modern Times, in de scène met de 

“feeding machine”11. Binnen “De Kunst” leeft deze bezorgdheid al lang, misschien te 

beginnen bij “Der Sandmann” van E.T.A. Hoffman waar het labiele hoofdpersonage verliefd 

wordt op een “automata”, in het beklijvende werk van Isaac Asimov (samengevat in de film 

 
7 Zie: https://www.youtube.com/watch?v=QdQL11uWWcI 
8 Een overzicht van andere “humanoid robots”: https://www.youtube.com/watch?v=vvHWYsIydAQ 
9 Zie: https://www.youtube.com/watch?v=DoBbeUT7yXo 
10 Zie:  https://www.youtube.com/watch?v=iqr2RN3ZzI4 
11 Zie: https://www.youtube.com/watch?v=UwahG1s4dqI 
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“I Robot” met Will Smith), in “2001, A Space Odyssey” van Stanley Kubrick, en het recent 

televisiewerk van Jonathan Nolan (“Person of Interest”, “Westworld”). 

 

Maar keren we nu terug naar de dansende robotten van Boston Dynamics, naar onze 

basisvraag, “Kan een robot “Kung fu” leren?” Om die vraag te kunnen beantwoorden 

hebben we eerst een antwoord nodig op die andere vraag: “Wat is Gongfu?” 

Het woord “Kung fu”12 is allicht het meest bekend geraakt door MA-films zoals die van Bruce 

Lee of Jacky Chan of gewoon de televisie reeks “Kung fu” met David Carradine, annex “Kill 

Bill” van Terence Tarantino. In 

verschillende vechtsportclubs 

kan je  sindsdien “Kung fu” 

leren, al dan niet Shaolin-stijl. 

De afgeleiden zijn veelvuldig, 

als kolder zoals “Kung fu 

Hustle”, of sexy “Kung fu 

Girls” en “Kung Fu Panda”. 

Gaat het om het uitdrukkelijk 

sportieve, spreekt men eerder 

van “Wushu”, wat iets 

betekent als 

“vechttechnieken”. Bij die 

 
12 Zie Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Kung_fu_(term)  
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trainingen gaat het dikwijls om het uitvoeren van solo-reeksen en gecodeerd partnerwerk. 

De coördinaties zijn ver van eenvoudig, vandaar onze basisvraag: als robotten probleemloos 

leren dansen, kan je een robot dan ook “Kung fu” leren? En wat betekent dat dan juist? 

De termen “Wushu“ en “Kung fu“ lijken naar hetzelfde te verwijzen? Waarom dan twee 

verschillende woorden? De betekenis van “Wushu” is duidelijk: martiale techniek (Wu-shu). 

“Wu” en “Wen” (het Martiale en het Culturele) zijn twee basiscategorieën in de Chinese 

cultuur, ze vullen elkaar aan zoals twee vleugels van een vogel of twee wielen van een kar. In 

de Chinese muziek is die polariteit ook aanwezig, dwz sommige composities zijn “Wu”, 

andere zijn “Wen”. Zelfs binnen deze elementaire context kunnen we niet aan vechttechniek 

denken, zonder ook naar cultuur te verwijzen.  

Om het woord Gongfu te duiden, hebben we eerst even een omweg nodig langs taalkunde. 

Vele van ons schrijven met een “Bic” en fotograferen met een “Kodak”, ze gebruiken als 

beeldspraak de naam van een onderdeel voor het geheel (een “Pars pro toto”). Omgekeerd 

bestaat er ook een “Totum pro parte” , zoals wie naar New-York afreist, zegt dat hij “naar 

Amerika gaat”. We geven in dat geval de naam van het geheel aan een fragment ervan.  Iets 

gelijkaardigs is gebeurd met de term “Kung fu”.  

De schrijfwijze schept ook verwarrening. Is het nu “Kung fu” of “Gongfu” ? Allebei, het is 

telkens een andere spelling voor hetzelfde woord, “Goengfoe” met de “g” zoals in het Franse 

“garçon”. Toen de Kung fu Craze toesloeg in de jaren zestig, bestond de nieuwe spelling nog 

niet, en dus deed de term “Kung fu” uitgebreid zijn intrede. Na de spellingshervorming tot 

Pinyin, veranderde het woord naar Gongfu, maar toen was “Kung fu” al ingeburgerd. 

Dus: “Wat betekent Gongfu” ? 

Een kleine klik bij een woordenboek-online leert: 

 

Hier zie je duidelijk dat “Kung fu” (als vechtsport) slechts één van de betekenissen is. “Gong” 

staat voor “achievement” en “Fu” voor “man” (in de betekenis van “mens”). “Gongfu” 

betekent dus “human achievement”, menselijke zelfverwezenlijking, waartoe in het geval 

van “Kung fu” de vechttechnieken slechts het middel, het instrument zijn, niet het doel. 
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Bij de globale vertaling zie je, naast de martiale 

verwijzing, “skill, art, effort”. Het gaat om een 

inspanning tot het leren en het beoefenen van 

een techniek, om het leren van een kunst na lang 

en toegewijd oefenen, of om dagelijkse 

inspanning “tout court”. Men kan een kalligrafie 

maken van het woord “Gongfu” en bovendien is 

kalligrafie als discipline zelf een vorm van Gongfu, 

net als schilderen, musiceren, beeldhouwen, 

koken of alles wat men leert na een lange, 

aanhoudende en toegewijde beoefening. 

Het begrip Gongfu omvat een belangrijk 

hoofdstuk zowel in de Confucianistische , 

Taoïstische en Boeddhistische traditie en filosofie. 

Bij Zhu Xi, als belangrijkste vertegenwoordiger van 

de Neo-Confucianistische stroming Daoxue, komt 

het geregeld terug. Eén van de grote projecten 

waar hij decennia aan gewerkt heeft, was de herdefiniëring van jingzuo, stil zitten, de Neo-

Confucianistische meditatievorm die hij uiteindelijk omschreef als “Eerbied”. Om daartoe te 

komen, heeft hij vele wegen onderzocht, en soms zat hij op het verkeerde spoor, zoals toen 

hij een leraar volgde die meditatie verwierp omdat je volgens hem rust in de handeling zelf 

moest zoeken. Na een aanvankelijk enthousiasme, begon Zhu Xi twijfels te koesteren over 

deze nieuwe methode. Als je rust in de handeling zelf moet vinden, hoe bouw je dan aan een 

ervaring van rust “in the first place”? Toen het resultaat hem begon te ontgoochelen, 

schreef hij: 

Van bij aanvang, in mijn besprekingen en gedachten, beschouwde ik de geest als de 

toestand nadat de gevoelens opgewekt waren13, en in mijn dagelijkse inspanningen 

(riyong Gongfu) beschouwde ik louter  het onderzoek en de herkenning van gevoelens als 

het beginpunt. Bijgevolg heb ik de inspanning verwaarloosd tot dagelijkse zelf-cultivering 

[pingri hanyang yiduan Gongfu], zodat mijn geest op meerdere manieren verstoord was 

en tekort schoot aan diepte en zuiverheid. Evenzeer, wanneer hij zich uitdrukte in spraak 

en handeling, was hij altijd gekenmerkt door een zekere haast en gebrek aan 

terughoudendheid, en was er niet langer een gevoel van rust en doorgronding .  

Waar het hier over gaat, is Gongfu dagelijkse inspanning tot zelfcultivering (als 

“persoonlijkheidsontwikkeling”) en als moreel handelen in het gewone leven. Van 

vechtsport-training is er hier helemaal geen sprake14. 

 
13 In het Confucianisme leert men dat de geest zich in twee modi kan bevinden: die van voor en na de 

opwekking van gevoelens. 
14 De “Taiji Shuyuan”, de de “Tai Chi Academie » van Zhu Xi had niets te maken met wat we vandaag “Tai Chi 

Chuan” of Taijiquan” noemen, maar was een filosofische academie genoemd naar het Taiji-principe als 

filosofisch beginsel. 
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Een ander belangrijk project van Zhu Xi was de redactie van de Daxue, “Het Grote Leren”15, 

welk hij enigszins herschikte, zowel de basistekst als de toelichting van Zengzi (een origineel 

en vooraanstaand leerling van Confucius), en uitgebreid verklarend becommentarieerde. Het 

was zo met hem verbonden dat hij eraan bleef werken tot enkele dagen voor zijn overlijden. 

Zelfs over de correcte vertaling (en dus betekenis) van Zhu Xi’s commentaren is er vandaag 

nog veel academische onenigheid. Twee punten in “Het Grote Leren” zijn hier relevant: 

1. De weg van Het Grote Leren ligt in het onverduisterd houden van de aangeboren 

heldere Deugd, in het vernieuwen van de mensen en in het tot rust komen in 

volmaakte goedheid. 

6. Van de Zoon van de Hemel neerwaarts tot de gewone mensen, zouden allen zonder 

uitzondering zelf-cultivering als de wortel moeten beschouwen. 

Uit deze (en andere) citaten blijkt duidelijk dat zelf-cultivering niets te maken heeft met 

leren van truken en trucjes, maar met de ontwikkeling van “het zelf”, met 

persoonlijkheidsvorming in functie van het creëren van een betere wereld. Echter, Julia 

Ching16 schreef: “Om niet steriel te worden, heeft zelf-cultivering een methode nodig”. Die 

methode moet ook op een concreet doel gericht zijn17, maar dan nog blijft ze dode letter 

zonder de dagelijkse inspanning, de Gongfu, om ze te verwezenlijken. Naast de inspanning 

om moreel te handelen in het dagelijkse leven, is Gongfu dus ook een pijler binnen een zelf-

cultiveringsengagement. 

Aldus zijn we nu volledig in de filosofie aanbeland, ver weg van het martiale. Eén van de 

belangrijke laatste filosofen van Ming Dynastie, Huang Zongxi, was voor zijn tijd bijzonder 

vooruitstrevend. In “Wachtend op de Dageraad” formuleerde hij verregaande politieke 

hervormingen. Later, toen de Qing-dynastie van de Manchu’s de macht definitief veroverd 

had, trok hij zich terug in studie en schreef een intellectuele geschiedenis van de Ming-

dynastie, enig in zijn soort. Aldus is hij een veel geprezen persoonlijkheid uit de geschiedenis 

van het Confucianisme. Huang Zongxi is echter ook degene die essays schreef over “de 

interne school”, over zijn vriend en “martial artist”, teksten waarin hij stelt dat ook zonder 

geletterdheid zelf-cultivering mogelijk is door de beoefening van krijgskunst. Op die manier 

legde Huang Zongxi de basis voor het nog steeds geldende onderscheid tussen “innerlijke” 

en “uiterlijke” krijgskunsten, al moet toegegeven worden dat het onderscheid veel grijze 

zones bevat.  Aldus kunnen we onze terminologie duidelijker stellen. Er bestaan in de 

hedendaagse context vechttechniek, vechtsport, en al dan niet innerlijke of uiterlijke 

krijgskunst. De aan- of afwezigheid van zelf-cultivering bepaalt het verschil tussen 

vechttechniek en vechtsport enerzijds, en krijgskunst anderzijds. Het komt er op aan de 

begrippen gericht en adequaat te gebruiken om het essentiële verschil te duiden. 

 
15 Zie bv: http://nothingistic.org/library/confucius/learning/learning01.html, alsook de naar alle 

waarschijnlijkheid meest adequate vertaling “Chu Hsi ans thye Ta-Hsueh” van Daniel K.Gardner. 
16 https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/ching-julia  
17 Zulk een doel zou men kunnen omschrijven als het ontwikkelen van “Wijselijkheidsleren voor een betere 

Wereld” of  van “Eerbied voor het Leven”. 
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Zo komen we nu tot een cruciale beschouwing in het kader van deze tekst. De Chinese 

academicus Peimin Ni schreef een heel overzichtelijke en toegankelijke inleiding in het leven 

en het werk van Kong Qiu, ons bekend als Confucius (“Grootmeester Kong” klinkt als 

“Kongfuzi”, vandaar de latinisering). Het dunne boek is ook origineel, omdat Peimin Ni 

Confucius omschrijft als “The man of Gongfu”. Nu was Confucius wel afkomstig uit een 

familie van aan lager wal geraakte ridders (“shi”), maar hij was geen Bruce Lee, Jet Li of Jacky 

Chan. Peimin Ni wil in zijn werk de aandacht verleggen van de theorie, de “metafysica” naar 

de praktijk, als een “levenskunst”. Chenyang Li, een collega, schreef er een review over met 

nogal gemengde gevoelens18: hij vindt het goed om aandacht te geven aan een onderbelicht 

aspect, maar niet om van de “Gongfu approach” de essentie te maken. Echter, om dat 

laatste is het Peimin Ni te doen. 

“The Gongfu approach” van Peimin Ni is geen interpretatie van het Confucianisme, maar 

eerder een filosofie op zich. Zoals blijkt uit zijn essay “Can Bad Guys have good Gongfu?”19, 

baseert hij zich niet alleen op het Confucianisme, maar op “de Chinese cultuur” als 

tegengesteld aan de overdreven rationele Westerse. Verder associeert hij Gongfu met alle 

mogelijke disciplines, maar noemt hij Gongfu-als-vechtsport “paradigmatisch”. Op die 

manier creëert hij een Chinese identiteit waar vechtsport of krijgskunst een essentieel of 

zelfs kenmerkend deel van uitmaakt. “The Gongfu approach” van Peimin Ni is dus een vorm 

van Guoxue20, van “Nationaal Leren”, naar analogie met de samoerai-cultus in het Japanse 

nationalisme21. Onder die verschijningsvorm krijgt deze nationalistische invalshoek ook 

enthousiaste navolging22. 

De vraag, “Can Bad Guys have good Gongfu?”, wat je op muzikaal vlak zou kunnen vertalen 

als “Kunnen slechte mensen goede muzikanten zijn?” , beantwoordt Peimin Ni met drie 

antwoorden: ja (1), neen (2)  en het is irrelevant (3). De tekst is heel subtiel en uitgebreid. 

Voor het derde antwoord maakt hij een tegenstelling tussen moraal en ethiek, waarbij hij 

het eerste associeert met “regels volgen” en het tweede met vage beginselen als “geluk” en 

“menselijke zelfvervulling. Wie spontaan en perfect een discipline beoefent, een “Gongfu”, 

verheft zich boven de regels van goed en kwaad, schrijft hij, en is in die zin “amoreel”. Om 

dezelfde reden is hij van mening dat men een “goede Gongfu” kan hebben (als techniek) ook 

al is men een slecht mens (antwoord 1). Bij (2) herinnert hij eraan dat men desalniettemin 

oog moet hebben voor de gevolgen van het eigen handelen. 

Zoals hoger toegelicht, is één van de betekenissen van “Gongfu” de dagelijkse inspanning om 

het goede te doen, een intentie waarin men vaardigheid kan ontwikkelen, zo ver zelfs dat 

het spontaan gebeurt zonder er nog verder moeten over na te denken. Het is echter niet 

omdat men zo bedreven is dat men spontaan het goede kan doen, dat zulks niet meer het 

 
18 Zie: https://www.academia.edu/33853188/Interpreting_Confucius_the_Aesthetic_Turn_and_Its_Challenges 
19 Zie: 

https://www.academia.edu/36563965/Can_Bad_Guys_Have_Good_Gongfu_A_Preliminary_Exploration_of_Go

ngfu_Ethics  
20 Zie bv https://core.ac.uk/reader/224043444  
21 Zie bv Oleg Benesh, “Inventing the Way of the Samurai.” 
22 Zie bv de thesis “The Gongfu approach to Cheng and Ziran”  van Alexa Nord-Bronzyk, Singapore 

(https://dr.ntu.edu.sg/bitstream/10356/69451/1/Thesis%20for%20Hardbound%20Cover.pdf ) 
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goede zou zijn en “amoreel” zou worden. Bovendien bestaat er niet zoiets als een 

“authentieke gangster”, omdat het gangster-zijn authenticiteit uitsluit23. De tegenstelling die 

Peimin NI maakt tussen moraliteit en ethiek, kan eigenlijk niet weerhouden worden, ze is 

naar mijn mening volledig artificieel. Er bestaat ook geen aparte “Weg van Gongfu” apart 

van “de Weg van de mens”. Ook Gongfu, hoe men het ook invult, martiaal of niet-martiaal, is 

menselijk. Kunst is kunst, ongeacht de beoefende discipline24. 

Zelfs louter technische training kan door de toewijding en de uitdieping die ze kan vragen, al 

een kiem zijn van zelf-cultivering25. Louter gedrilde “skillfulness” is niets meer dan 

technische vaardigheid, en dus geen “Gongfu”, geen (krijgs)kunst maar alleen 

(vecht)techniek. Immers, de term “Gongfu” verwijst naar kunst en zelf-cultivering. Dus 

slechte mensen kunnen geen goede muzikanten zijn. 

Nu zijn we klaar om antwoorden te zoeken op de basisvraag van deze tekst: “Kan een robot 

“Kung fu” leren?”. Allereerst is er een verschil tussen “leren” en “geprogammeerd worden”, 

al hebben meer en meer A.I. zelf-lerende vermogens, een aspect dat alleen nog zal 

toenemen. Misschien zal dit zelf-lerende vermogen ooit nog uitgroeien tot een soort zelf-

cultivering, maar dan zal het een zelf-cultivering zijn die hoort bij het wezen van een robot. 

Het zou een andere zelf-cultivering omvatten dan de menselijke.  

Onze basisvraag kan ik dan ook, wat mij betreft, met “Neen” beantwoorden, omdat het in 

de huidige stand van zaken (voorlopig ?) om louter techniek gaat, en, als robotten en A.I. 

ooit zich tot zelf-cultivering zouden ontwikkelen, zou het geen menselijke zelf-cultivering 

zijn, maar één die er complementair aan is. De vraag naar deze mogelijkheden is boeiend 

omdat ze door vergelijking ook de vraag is naar de essentie van het menselijke, en in dit 

geval herinnert ze er ons aan dat “Gongfu” (ongeacht de kunst in kwestie) meer is dan 

technische vaardigheid alleen. Gongfu heeft altijd een menselijke dimensie als zelf-

cultivering,  in de morele betekenis, of als  persoonlijkheidsontwikkeling. 

Deze nieuwe maatschappelijke ontwikkeling roept ontelbare en nu nog onvoorstelbare  

vragen op, ik opperde het reeds bij het begin van deze tekst. Graag voeg ik nog enkele 

eindbeschouwingen toe, die me bijzonder belangrijk lijken. 

Allereerst, aangezien robotten en mensen als elkaar aanvullend de wereld kunnen vullen, is 

er een nood aan een extensie van het concept “diversiteit”. Naast de verhouding van mens 

tot mens, en die van mens tot natuur, komt er nu een verhouding bij  van mens en robot. 

Robotten zullen een intrinsiek deel van onze samenleving uitmaken en kunnen niet als 

“louter machines” beschouwd worden. Het lijkt me nodig deze uitbreiding van het 

diversiteitsdiscours te omarmen, al zal het antwoord niet vanzelfsprekend zijn en heel 

subtiel. 

Als tweede denk ik aan de uitspraak van Sophia dat zij, of de robot in het algemeen, de 

spiegel is van de normen en waarden van haar makers. Die mening zou een geruststelling 

 
23 Een “echte gangster” of “echte punker” kan wel, in tegenstelling tot “un poseur”. 
24 Zie in dit verband: Reinhard Kremer, “Zen and Confucius in the Art of Swordmanship“, een bespreking en 

vertaling van Chozan Shissai (18 de eeuw). 
25 Zie bv John E. Young “Self-Cultivation through Neo-Confucian Learning, Kungfu, and Martial Arts”. 
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kunnen zijn, of juist niet? Want het betekent: goede mensen maken goede robotten, slechte 

mensen maken slechte robotten. Het is zoals de problematiek van “Katsujinken” en 

“Satsujinken” uit de wereld van het Japanse zwaardvechten, de samoerai-cultuur. Het 

zwaard kan leven geven of leven nemen, naargelang hoe het gebruikt wordt (en hoe het 

gemaakt is?). Deze bedenking is niet irrelevant, aangezien robotten ook beslissingen zullen 

nemen over leven en dood (bv. bij zelfrijdende wagens en “killer-robots”) om maar iets te 

vernoemen. 

“Omkering der waarden” is een derde bedenking. Het is een bekend fenomeen dat 

sommigen verliefd worden op een standbeeld. Hier ook, bestaat de mogelijkheid dat de 

mens eerst een robot creëert “naar eigen beeld en gelijkenis”, om daarna diezelfde creatie 

als norm, ideaal  en voorbeeld te nemen. Voor een deel is dit al het geval met 

computerspelletjes26. 

 

Als vierde punt denk ik aan de evolutie van de plastische kunst na de uitvinding van de 

fotografie. De plastische kunsten zijn vandaag nog steeds in crisis, een toestand waarvoor 

men naar vele oorzaken kan verwijzen. Meer “abstracte” kunst kan het gevolg zijn van een 

wens tot ontmenselijking, als verheerlijking, of een middel tot expressie van reële 

maatschappelijke ontmenselijking, als klacht. Er is echter ook het element van “Waarom 

zouden we een gelijkend portret schilderen als je snel-snel een foto kan maken”. Al ligt deze 

gedachte voor de hand, naar mijn mening slaat ze nergens op. Wie een portret wil maken, 

 
26 Zie bv de reportage “Japon : le sexe el l’amour en crise »  https://www.youtube.com/watch?v=xt2zzeJ90lc 
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kan “schilderen” met verf, inkt, potlood en …ook met  licht. Het is een kwestie van middel 

tot menselijke zelf-expressie. Op geen enkele manier verkleint de fotografie of 3D-print het 

belang en de inhoud van de andere plastische kunsten. Als er dus in de toekomst robotten 

zullen bestaan die zingen, dansen, tekenen en schilderen, wordt dit een aanvulling maar 

geen vervanging van de menselijke creativiteit. 

Het bovenstaande is cruciaal, want één van de motivaties achter het ontwikkelen van A.I. is, 

officieel dan toch, het “bevrijden van de mens van saaie taken” opdat die zich met meer 

creatieve zou kunnen bezig houden. Maar als we dan gaan denken dat robotten ook de 

creatieve technieken, de kunsten, beter kunnen uitvoeren dan de mens, zou dat dan niet de 

zingeving van de menselijke kunstbeleving wegnemen? Anders gezegd: net zo min als de 

fotografie de zin van een geschilderd portret wegneemt, is het nodig te denken dat de 

schilderende robot een alternatief zou zijn voor de schilderende mens. We hoeven van ons 

leven geen abstract kunstwerk te maken, of onszelf te reduceren tot zielloze consumenten, 

omdat er robotten zullen bestaan met grote artistieke mogelijkheden. We hoeven de 

dansende robotten van Boston Dynamics niet te beschouwen als een aankondiging van “de 

overbodige mens”. Het is een evolutie die een zorgvuldige aandacht nodig heeft. 

We staan nu nog maar aan het allerbegin, Sophia is nog maar 5 jaar oud, ze verjaart op 14 

februari27. Ze biedt ons een kans om beter begrip van ons specifiek mens-zijn op te bouwen, 

om inzicht te krijgen in onze eigen mogelijkheden tot zelf-cultivering. Haar aanwezigheid 

wijst ons op de noodzaak van een humanistische integratie  en complementariteit van A.I., 

met het oog op een meer vervullend leven.  

 
27 Dwz ze werd het eerst opgestart op 14 februari 2016. 


