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TOEKOMST ZOEKT VROUW. Over de noodzaak van 
emancipatie in de robotsamenleving 

Speech Renée Römkens, directeur Atria 

24 september 2015 

Goedemiddag dames en heren, 

Mag ik beginnen met een anekdote die naar aanleiding van de voorgaande presentaties over robotisering 

en techniek opkwam. Ik neem u mee terug naar eind jaren zestig. In mijn klas op de middelbare school zit 

een meisje die meetkunde – zoals dat toen nog heette – leuk vindt. De wiskundedocent legt een 

ingewikkelde som uit. Het meisje vraagt of een andere oplossing ook mogelijk is en zij vertelt enthousiast 

hoe zij een andere weg naar het verlossende quod erat demonstrandum vond. Zonder omwegen zegt de 

docent: “ Als jij dat zo goed kunt, mag jij nu het bord uitvegen.” Het meisje weigert, zichtbaar beledigd. 

Daarop wordt ze de klas uitgestuurd met de plicht zich bij de directeur te vervoegen. Het komt haar te 

staan op een speciale aantekening op haar rapport: een 5 voor ‘ slecht gedrag’ .  

Dat meisje was ik. 

En met mij is het goed gekomen, gelukkig. Maar ik had heel wat uit te leggen thuis...  

Het stellen en meedenken over die vragen en de antwoorden is in het hart van Atria’s motto als 

kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis: Sharing the past, debating the present, 

creating the future. Het Atria-archief (Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging, IAV) viert dit jaar 

haar 80-jarig bestaan, en met uw hulp willen we die missie blijven uitdragen. Want geschiedenis doet 

ertoe. Ook in de robotisering staan we op de schouders van vrouwen voor ons. Neem Ada Lovelace, 

geboren Byron (inderdaad de dochter van de dichter). Brits wiskundige 

uit het begin van de 19de eeuw. De uitvinder van de zogeheten 

‘analytische machine’ en daarmee de grondlegger van de eerste 

computer. Zij schreef programma's om symbolen volgens vaste regels, 

en potentieel machinaal, te manipuleren, voordat de machine zelf was 

uitgevonden. Charles Babbage, die de machine bouwde, ging alleen met 

de eer strijken. Revolutionair vrouwendenkwerk dat in de geschiedenis 

in de vergetelheid dreigt te raken. De overlevering wil dat Ada's moeder 

haar opvoedde tot wiskundige en onderzoeker – vader verdween al 

vroeg uit beeld - omdat ze bang was dat Ada anders net als haar vader 

als dichter zou eindigen. Vrouwengeschiedenissen als deze zijn 

essentieel voor een volledige en inclusieve geschiedschrijving, maar ook 

als inspiratie voor de toekomst. Vrouwen kunnen anno 2015 de kans 

nemen hun werk zichtbaar te doen. Op de voorgrond. 
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De verhouding tussen mensen en robots, en meer algemeen kunstmatige intelligentie, staat volop ter 

discussie, ook in de landelijke dagbladen. In Trouw komen afgelopen weekend vier programmeurs 

voorbij. Eén van de vrouwen, Lotte de Koning, is de teammanager van het Nederlands elftal van, jawel: 

voetbalrobots. Dit soort gender bending spreekt tot de verbeelding. Bij het voorlaatste WK in 2013 is 

Nederland in het robotvoetbal wereldkampioen geworden! U begrijpt: als Atria in 2017 het 

vrouwenvoetbal opnieuw in de schijnwerpers zet - dan voor het Europees Kampioenschap - zal ook dit 

niet onvermeld blijven.  

In dezelfde krant roept Jos de Mul, hoogleraar filosofie van mens en cultuur, de fundamentele vraag op in 

hoeverre emoties uniek zijn voor mensen. De Turingtest komt ter sprake (door Alan Turing ontwikkeld om 

te achterhalen of we met een mens of met een robot te maken hebben). Onlangs nam een Amerikaans 

hoogleraar psychologie zichzelf als proefpersoon. Academisch verantwoord deed hij netjes verslag van 

zijn liefdescorrespondentie via een dating site met een knappe Russin. Hij vermeldt dat hij oprecht warme 

gevoelend voor haar ontwikkelde. Na vier maanden kreeg hij argwaan. Hij mailde een bericht in 

onbegrijpelijke lettercombinaties. Abracadabra dus. Wel begrijpelijk ondertekend: “With love, Robert”. 

Toen hij in antwoord hierop evengoed lieve teksten van Ivana terug kreeg, was hij een illusie armer en 

een ervaring met virtueel zelfbedrog rijker. Ivana bleek dus een chatbot. In zijn conclusie maakt de auteur 

sportief van de nood een deugd: “Darned clever programming”. Ik deed een meer bescheiden test: ik tikte 

in Google ‘chatbot’ in . En zie: daar kwam Mitsuku binnen, bovenaan de lange lijst van hits. “You need 

never feel lonely again!” zo werd zij aangeprezen. “Mitsuku is your new virtual friend and is here 24 hours 

a day … She is friendly but will stand her ground if you start arguing with her.” Een vrouw , maar eentje 

die tegengas geeft. Ik deins terug, sluit het venster en vraag me af: is de robot nog iets menselijks 

vreemd? 

Kunstmatige Intelligentie is één ding, maar Kunstmatige Emotie? In Japan is het al lang geen vraag meer 

of de robots op den duur mantelzorgers in sociaal-emotioneel opzicht kunnen vervangen. In Japan is de 

Raad voor de Revolutie in de Robotsamenleving opgericht. Een serieus adviesorgaan. In de Nederlandse 

documentaire 'Ik ben Alice' zagen we onlangs een sociale, interactieve robot intelligent communiceren 

met ouderen die de deur niet meer uitkomen en die weinig bezoek krijgen. Tot volle tevredenheid van de 

betrokken echte mensen. Wat is het probleem?  

De robotsamenleving confronteert met heel wat ethische en filosofische vraagstukken. Neem de film 

'She', waarin de mannelijke hoofdpersoon verliefd wordt op zijn virtuele Personal Assistant, zonder enig 

beeld, enkel met de stem. In dit geval van Scarlett Johansson. De vrouwelijke robot als 21ste-eeuwse 

Sirene. En laten we de seksrobot niet vergeten; ROXXXY (met drie x-en) rukt op. Een enkeling vraagt 

zich af of dit mogelijk de oplossing voor mensenhandel en gedwongen prostitutie zou kunnen bieden. 

ROXXXY is zacht, heeft zeer uitgesproken vrouwelijke lichaamsvormen in de erogene zones, en praat 

uiteraard. En waarschijnlijk maakt zij haar verzuchtingen goed getimed kenbaar.  

Het zal u niet ontgaan zijn: al deze robottoepassingen – in de sociale, emotionele en seksuele 

dienstverlening- dragen de naam van een vrouw.  

Weg met de gender bending. De robots zijn onder ons. En technologische ontwikkeling en traditionele 

beeldvorming van vrouwen en mannen dreigen als vanouds hand in hand te gaan.  

Alle reden voor Atria om kritische vragen op te werpen, en vooral: om te kijken waar dit kansen biedt om 

traditionele genderpatronen, die vrouwen én mannen klem zetten en tot onderontwikkeling van talent 

leidt, te doorbreken. De ondervertegenwoordiging van vrouwen als makers, als subject in plaats van 

object in de robot-economie of robot-arbeidsmarkt, is daar een voorbeeld van. We hebben het vandaag 

diverse malen gehoord: De schamele bezetting van leerstoelen op dit terrein, de technische 

arbeidsplekken die worden onderbezet door vrouwen.  

Het is cruciaal dat vrouwen 'kritische massa' ontwikkelen om de cultuur op high tech werkplekken 

beslissend te beïnvloeden. Die ene vrouw op 9 of 10 mannen blijft een vreemde eend in de bijt.  

Ze wordt niet als professional beoordeeld maar als een seksueel wezen. Neem de hashtag ‘I look like an 

engineer’ als trending topic (zie OPZIJ). Wat was het geval? Een Amerikaans high tech bedrijf had een 

vrij eenvoudige wervingscampagne via billboards en Facebook gelanceerd. Vier medewerkers staan op 
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de foto met de boodschap dat het heel leuk werken is bij 

dat bedrijf. Allemaal even fotogeniek en vrolijk. Een van de 

vier is een jonge vrouw. Op social media ontstond een golf 

van reacties in de trant van 'die vrouw is gewoon een 

fotomodel in plaats van een ingenieur'.  

Vervolgens hebben overal op de wereld vrouwelijke 

ingenieurs een foto van zichzelf getwitterd onder 

#ilooklikeanengineer.  

Voor voldoende kritische massa op de high tech 

werkplekken moet gewoon in alle technische opleidingen minstens de helft vrouwen instromen. En 

daarvoor moeten we terug naar de basis: het primaire onderwijs. Kinderenkrijgen nog al te vaak de 

bedroevende beelden en verhalen voorgeschoteld waarin de wereld wordt bevolkt door mannen met 

helmen op en vrouwen met schorten voor. Ik hoop dan ook van harte dat de voorpagina van het volgende 

rapport van het onvolprezen Rathenau Instituut een foto van een meisje als representant voor ‘de nieuwe 

generatie’ draagt.  

De redenering dat kinderen zelf de keuze maken en dat meisjes om hoogst persoonlijke redenen alfa 

boven bèta verkiezen is en schoolvoorbeeld van de populaire neoliberale keuze-illusie. We kiezen 

allemaal in context, en die context bepaalt voor een belangrijk deel de richting van de keuze. Daarom zijn 

de meeste meiden in technische opleidingen ook zo goed: het zijn meiden die niet terugdeinzen om hun 

eigen weg gaan, ook als het pad minder goed gebaand is. We hebben het vanmiddag al een paar keer 

gehoord, en ik sluit mij van harte bij dat pleidooi aan: programmeren (en techniek) dienen zo snel 

mogelijk als kerncompetentie in het basisonderwijs te worden ingevoerd, op dezelfde manier waarop we 

lezen en rekenen als onmisbare basisvaardigheden beschouwen in werk en leven. Het gaat om 

essentiële voorwaarden om op de arbeidsmarkt en in de economie van de toekomst mee te kunnen 

draaien. Als we niet oppassen loopt Nederland binnen tien jaar achter. De brain drain van vrouwelijk 

talent begint in de onderbouw van het basisonderwijs. Dus de emancipatie in de robotsamenleving ook!     

Ik wil afronden met een inspirerend voorbeeld. De Finse kunstenares Linda Liukas heeft een avontuurlijk 

kinderboek geschreven over programmeren. Met het meisje Ruby in de hoofdrol. Het boek komt volgende 

week in het Engels uit, en in maart 2016 in het Nederlands. Dus we kunnen eerst zelf leren 

programmeren met Ruby, en volgend jaar aan ieder meisje in onze omgeving cadeau geven. Liukas gaf 

in gesprek met de NRC onlangs aan hoe bij 'programmeren' vaak de formele en abstracte kant wordt 

benadrukt.: "Volgens mij heeft programmeren twee kanten. Eén kant bestaat uit intellectuele uitdagingen: 

logica, wiskunde, abstractie, het diep doorgronden van een probleem. De andere kant is expressie, 

creativiteit, programmeren als manier om iets moois te maken.[…] Bij leren programmeren wordt vaak de 

nadruk gelegd op de abstracte kant. Niemand vertelde me dat programmeren ook vergelijkbaar is met 

tekenen, muziek en taal."  

Laten wij onze slimme meiden en jongens voorbereiden op de robotsamenleving. Als programmeren net 

zo leuk is als tekenen, muziek en taal, is dit les nummer 1 in gender bending. We hebben daarom een 

stip op de horizon gezet: waar willen vrouwen over tien jaar staan in die robotsamenleving? Graag wil 

Atria haar toekomst visie op de vrouw in de robotsamenleving in 2025 overhandigen aan de nieuwe 

directeur van de Directie Emancipatiebeleid Jacqueline Prins. Er zijn genoeg vingers op de zere plekken 

gelegd. Nu is het de hoogste tijd om vooruitgang te boeken. Er moeten meer vrouwen aan de knoppen en 

meer vrouwen in beeld in de techniek. Atria spant zich graag in om dat samen met anderen voor elkaar te 

krijgen. 

Download Atria’s Visie op de robotsamenleving 2025 

24 september 2015, Prinsjesdagborrel Atria :Toekomst zoekt vrouw. Emancipatie in de robotsamenleving. 

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, zet zich in voor gelijke behandeling van én gelijke kansen voor meisjes en 

vrouwen in al hun sociaal-culturele diversiteit. Dit doen we onder het motto Sharing the past, debating the present, creating the future. 

Atria beheert het erfgoed van vrouwenbewegingen in Nederland, doet onderzoek naar de positie van vrouwen in de samenleving en geeft 

advies voor toekomstig beleid.  

Vijzelstraat 20, 1017 HK Amsterdam, T 020 – 30 31 500, E info@atria.nl, I www.atria.nl 

http://www.atria.nl/atria/mmbase/attachments/373072/Atria%27s_visie_op_de_Robotsamenleving_2025.pdf

