“En de robot brak het brood...”1
Op 11 mei 2005 woonde ik, in het kader van het landelijk symposium “Digitainment”2, een
lezing bij van de Japanse professor Ryohei Nakatsu; hierin vertelde hij over zijn onderzoek
naar humanoide robots, die onder andere een rituele dans kunnen uitvoeren. Op de vraag of
men geen aanstoot neemt aan robots die religieuze dansen uitvoeren, voorspelde Nakatsu dat
over een jaar of (toen) tien robots voor zullen gaan bij het Heilig Avondmaal c.q. de
Eucharistie: zijn mening deelde ik toen niet en heb daar ook over gepubliceerd ([DIJ05-1],
[DIJ05-2])
In mei van dit jaar is er, wederom in Japan, een werkneemster van een robotfabriek getrouwd
door een robot [NU10]: na wat onderzoek bleek in 2007 een robot ook al eens ‘master of
ceremony’ voor een bruiloft te zijn geweest in Zuid-Korea [REG07]. Dat bracht het verhaal
van Ryohei terug in mijn herinnering: zou het ooit gebeuren wat hij voorspelde? Is het
kerkrechtelijk überhaupt mogelijk? Wat is er tegenin te brengen? Genoeg, bleek na enig
zoekwerk... Naar analogie van de oproep van Van Riessen [RIE52, pp. 12-14] om ons bezig
te houden met de toekomst teneinde de tekenen van die toekomst als waarschuwingen te zien
op terrein, waar onze verantwoordelijkheid wel ligt, nl. in de eigen tijd [RIE52, p. 13], is dit
artikel bedoeld als een beschouwing op de toekomst van de robot in de kerk.

Robot?
Laat ik eerst proberen duidelijk te maken wat ik bedoel met een robot: wat ik niet bedoel is
een ‘verbouwde’ mens, een cyborg, zoals Donna Haraway in [HAR85] heeft beschreven. Ik
denk meer aan een robot zoals Isaac Asimov die voor zich zag: een volledig technisch
artefact, gemodelleerd naar de mens (maar niet per sé met een menselijk uiterlijk, hoewel dat
wel preferabel is voor eventuele ‘bonding’). Kort gezegd: geen Borg Locutus, maar een C3PO; geen Robocop, maar een Data.3 Geen Luke Skywalker (sorry, Gert Jan :-), maar de
Terminator wel: hoewel hij heel vaak een cyborg genoemd wordt, is dat strikt gezien niet
correct: “Although frequently referred to onscreen as a cyborg, The Terminator might be
more properly an android. While it has skin and blood (cellular organic systems), these serve
mainly as a disguise and are not symbiotic with the machine components, a trait of true
cyborgs. The endoskeletons beneath are fully functional robots and have been seen operating
independently, especially during the future segments of the Terminator movies. The T-1000
(which is said to be made completely of a liquid metal) of Terminator 2: Judgement Day is
definitely an android. The Terminator Cameron Phillips seen in the TV series Terminator:
The Sarah Connor Chronicles is of a previously unseen model, and is once again referred to
on screen (including once by another Terminator) as a cyborg.” [WIK10-2]
Toegegeven, de scheiding wordt na een tijd wat lastig: als een menselijk persoon zo
gemodificeerd is dat er geen stukje menselijk wezen over is, is het dan nog een cyborg of
toch echt een robot in mijn definitie? Sterker nog, wanneer is een mens geen mens meer maar
een cyborg? Ben ik dat al omdat ik een bril draag? Mijn grootvader, omdat hij een pacemaker
heeft? Een kennis, omdat hij een bovenbeen vol met pinnen heeft na een ongelukkig
neerkomen bij volleybal? Strikt gezien: ja, mijn grootvader en de kennis zijn cyborgs, omdat
zij niet-lichaamseigen apparaten in zich meedragen. Mijzelf zou ik geen cyborg willen
noemen, enkel omdat ik een bril draag (iemand met vullingen wel? Genoeg stof tot
delibereren, lijkt me, wat dan ook gebeurt: kijk bijvoorbeeld maar naar [BAA07]).

Het agnostische hek
De Rooms-Katholieke geleerde Edmund Furse heeft in het Dominicaanse blad “New
Blackfriars” [FUR86] een artikel omtrent een robottheologie geschreven4, waarin hij betoogt
dat robots wel degelijk christen kunnen zijn. De vraag of robots kunnen liegen stelt hij gelijk
aan de vraag of robots kunnen zondigen: volgens Furse kan een robot in God geloven en is
het niet heel waarschijnlijk dat er geen poging gewaagd wordt: “Will the robot continue to sit
on the agnostic fence talking about the God that people believe in, without attempting to
communicate with God himself?” Isaac Asimov illustreert dit in zijn verhaal ‘Reason’ uit
19415. Omdat een robot in God kan geloven, moet hij eventueel ook gedoopt worden en mag
hij de Eucharistie ontvangen (eventuele fysiologisch-digestieve problemen even niet
meegenomen) en ook tot priester gewijd worden... Robert Silverberg beschrijft een conclaaf
waarin een robot misschien gekozen gaat worden als paus in Good news from the Vatican
[SIL08] en Clifford D. Simak beschrijft in Project Pope een planeet met mensen en robots
die de ‘nieuwe’ religie moeten vormgeven [SIM81], dus in de literatuur zijn er precedenten...

Categoriefout
De onderbouwing van Furse’s theologie van robots berust op naar mijn idee een vergissing.
Naast een aantal letterlijk technische argumenten als ontwikkeling in wetenschap en techniek
maakt ook hij een categoriefout van jewelste: deze categoriefout heeft helaas oude papieren
en is ook terug te vinden rond de opkomst van de anatomie zo rond de Renaissance. Het
lichaam wordt onder invloed van het inzicht dat men krijgt in zijn werking èn de opkomst van
vroege versies van machines als de stoommachine en dergelijke beschouwd als een machine,
getuige het boek L’homme machine van De La Mettrie en de ‘canard’ van Jacques de
Vaucanson. Rond de opkomst van de elektronische rekenaar halverwege de vorige eeuw
gebeurt iets dergelijks: de computer, gebaseerd op de rekenkunde van de mens, wordt
plotseling gezien niet als beeld van de hersenen van de mens, maar als vóórbeeld6. De
hersenen zijn een computer, die, als je er iets indoet, als een soort ‘black box’ steeds volgens
vaste regels dezelfde ‘output’ geeft (symbolische AI) òf een neuraal netwerk dat leert van een
aantal voorgebakken problemen met hun antwoord. Feitelijk is het een uitbreiding van het
beeld van de mens als machine: de hersenfuncties, en daarmee meestal ook het bewustzijn7
en de ziel8,9, zijn niets meer dan bio-fysisch-chemische processen, volkomen toevallig
ontstaan, zonder diepere oorzaak. Frank Tipler drukt het mooi uit door te zeggen dat de
menselijke ziel “is nothing but a program being run on a computer called the brain”10
(Overigens is niet iedereen het met Furse’s visie eens: Dreyfus gaat hard in tegen de
mogelijkheid van denkende computers [DRE99].).
Zelfs al worden de hersenen als een computer gezien, toch volgen de meeste westelijke
filosofen en techneuten de lijn die al begon met Plato: de scheiding tussen lichaam en ziel11.
Deze scheiding vind je terug in ongeveer alle (theologische) werken na de Bijbel12: de Franse
filosoof René Descartes werkt dit bijvoorbeeld ook uit in zijn Discours de la méthode13.14
Robert Geraci stelt dat die scheiding die toch gemaakt wordt te verklaren is uit het feit dat de
westerse wetenschappers beïnvloed zijn door het mono-theïstische denken van Joden- en
christendom en/of Islam, zelfs al geloven ze zelf niet [GER06]: Boeddhisme en Shinto
kennen deze scheiding niet, wat de uitspraken van Nakatsu ook in een duidelijker perspectief
zetten. Een robot kan zelfs Boeddha worden, en “The fundamental unit of the sacred in
Shinto is the kami. Kami can be the entities of mythology, the objects of shrine worship,
aspects and objects of the natural world, and even human beings. All that which stands out,
which inspires awe, is kami.” [GER06, p. 236] dus ook een robot.

Scheiding Bijbels gezien logisch
De scheiding van lichaam en ziel staat vrij uitgebreid beschreven in de Kathechismus van de
Katholieke Kerk [KKK95, §§ 363 & 365]. In Mattheüs 10:28, wat ook aangehaald wordt in
de KKK, maakt Jezus een duidelijke scheiding tussen het sterfelijke lichaam en de nietsterfelijke ziel. Ook de beschrijving van de schepping van de mens in Genesis 2:7 suggereert
een zekere tweedeling: “7Ende de HEERE Godt hadde den mensche geformeert uyt het stof
der aerden, ende in sijne neusgaten geblasen den adem des levens; also wert de mensche tot
eene levendige ziele.” [BIB01, SV1637] En dàt is nu juist een van de redenen waarom ik stel
dat een robot nooit kan zijn als een mens, laat staan geloven: God heeft de mens tot Zijn
aanschijn ‘geblazen’, iets wat een mens nooit voor elkaar gaat krijgen bij een robot... God
heeft ons zoals beschreven in Psalm 8 bijna goddelijk gemaakt (of ‘een weynich hem minder
gemaeckt dan de Engelen’, wat ook een goede vertaling is voor wat er staat [BIB01,
SV1637]), maar niet zo goddelijk dat wij mensen kunnen scheppen; als we die neiging gaan
krijgen, moeten we maar weer eens aan Babels Toren denken.
Omdat God de mens bezield geschapen heeft, is de mens ook niet alleen passief maar ook
actief geroepen ter verantwoordelijkheid: H. Van Riessen schrijft in Mondigheid en de
machten “Het unieke van de mens is, dat hij op een groot gebied van zijn bestaan
antwoorden mag en moet op het unieke van Gods wet.” [RIE67, p. 104]. Egbert Schuurman
werkt dit verder uit, specifiek voor robots: hij stelt met Gödel dat binnen een consistent
logisch systeem uitspraken kunnen worden gedaan die binnen het systeem niet weerlegd of
bevestigd kunnen worden, maar wel buiten dat systeem kunnen worden beoordeeld.
Toegepast op een computersysteem betekent dat: “pas indien een transcendentale
voorwaarde voorafgaat aan een computersysteem, zal dat systeem kunnen werken.” Omdat
de mens de enige is die niet wordt voorafgegaan door een ander ‘systeem’, omdat zijn
transcendentale voorwaarde in zijn ‘ik’ ligt, is de mens de enige die zelfstandig kan denken.
“Een computer die zou zeggen ‘Ik denk’, wekt terecht de lachlust op”, aldus Schuurman
[SCH98, p. 109].
Schuurman voert nog een argument aan uit de reformatorische wijsbegeerte: de mens is de
enige die in alle zijnswijzen15 subjectief functioneert, maar de computer wordt gekwalificeerd
door de technische functie; als de technische functie als objectsfunctie wordt gezien, dan
blijft de computer ook aan de mens als subject in technische zin ondergeschikt [SCH98, pp.
109-110].

“Gij zult u geen gesneden beelden maken...”
Een ander argument dat vooral binnen de Islam een beperkende factor voor robotica is, is het
verbod op het maken van beelden: zowel de Islam als het christendom kennen het verbod op
afgodsbeelden, dat is beelden die gemaakt zijn om te aanbidden, maar de Islam is hierin nog
wat strenger: het namaken van Allahs schepping is haram en dus niet toegestaan; robots zijn
alleen toegestaan als ze niet op mens of dier of iets anders uit de schepping lijkt [ALM97]. In
het christendom hoor je vrijwel niets over dit verbod in deze context, maar het zou een
argument tegen het bouwen van robots kunnen zijn: dat betekent dus dat we nooit denkende
robots gaan krijgen, omdat dat niet mag.
Persoonlijk denk ik dat het verbod op het maken van beelden vooral bedoeld is tegen het
vereren van deze beelden, dus het lijkt me niet van toepassing op robots (tenzij mensen heel
bewust robots willen bouwen om net als God schepper te zijn, dan wordt het uiteraard weer
ìbriw van de bovenste plank)16.

Conclusie
Samenvattend wil ik stellen dat zelfs al zou een robot slagen voor de Turingtest [TUR50] er
nog steeds niet gesteld kan worden dat deze denkt, laat staan zelfstandig kan denken, en al
helemaal niet over zichzelf omdat hij geen ziel heeft. John Searle zag het met zijn
beschrijving van het Chinesekamerprobleem ([SEA80], [SEA90]) correct: zelfs al zou de
robot zinnige data of acties retourneren, van enig begrip is geen sprake. Denken over jezelf
en daar iets van begrijpen is vereist voor een gelovig leven, Joods, christelijk of
mohammedaans, en een christen zijn is weer vereist om ambtsdrager te zijn. De Katholieke
Kerk is het meest expliciet in deze eisen: een priester kan alleen een gedoopt kerklid zijn
[KKK95, §§ 1591 en 1577] en de sacramenten van de Eucharistie en het huwelijk mogen
resp. alleen en bij sterke voorkeur door priesters bediend worden [KKK95, resp. § 1411 en §§
1623 en 1630-1631]. Ds. A.J. Mol, predikant van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt),
schreef me het volgende:
“Omdat een robot een maaksel is van de mens en ik alle ambtelijke/kerkelijke
arbeid gekoppeld zie aan een mens van vlees en bloed ben ik tegen dergelijke
robot-diensten.
De mens, zie Gen. 1 en 2 en Psalm 8 is zo’n geweldig schepsel, naar Gods beeld
geschapen, en zijn positie is zo bijzonder: in relatie verkerend met zijn Maker
(Verbond), dat hij niet vervangen kan worden door een machine in zijn dienst aan
God. Als een soort middelaar is de ambtsdrager geroepen bv. het sacrament te
bedienen. Een robot zal wel woorden en formules kunnen voorlezen, maar het
ontbreken van geloof – essentieel in de omgang met God – maakt hem ( of haar,
nog beter het ) als voorganger totaal ongeschikt.”
en ik sluit me daar bij aan.
Wetgeving rond robots als zelfstandige wezens zoals in [SOS05] of problemen zoals in The
Matrix-trilogie of in het boek van De Garis ([GAR01], een samenvatting is [DIJ02]), laat
staan een mogelijke verdediging hiertegen ([WIL05]), lijken me dan ook niet aan de orde.
Over wetgeving gesproken: in de VS [BRO10] en hier in Nederland17 zijn huwelijken
gebonden aan zodanige wetten dat je een vergunning nodig hebt om een stel in de echt te
verbinden en vergunningen kunnen alleen door natuurlijke personen worden aangevraagd.
Meneer Nakatsu, met alle respect voor uw wijsheid inzake robotica, we zijn het hier in
Nederland toch met u oneens... Bent u, lezer, nog niet overtuigd, probeert u dan eens een
conversatie met ELIZA ([WEI66]) of een van haar opvolgers, dan merkt u wel wat het
probleem is...
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Anne Foerst lijkt in die val te trappen, gezien [FOE98] (en de reacties hierop: [REI98], [GER98] en [FOE982])
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In persoonlijke correspondentie vertelde Arnoud Engelfriet me het volgende:
“Om in Nederland te trouwen, moet worden voldaan aan artikel 1:63 BW [BW09].
Dit artikel vereist minstens twee getuigen en een ambtenaar van de burgerlijke stand. Een
ambtenaar is per definitie een persoon van vlees en bloed. In Nederland is het dus niet mogelijk
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Het is mogelijk om daarnaast een eigen huwelijksceremonie in te richten in een kerk of bij een
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