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Sciencefictionfilm. Duitse Maria Schrader over ‘Ich bin dein Mensch’

Op hotel op
de maan en andere
van de pot gerukte
ideeën

‘Een robot als
liefdesslaaf,
dat is waar we
naartoe gaan’

Ronald Meeus zet de blik op oneindig.
Vandaag: docureeks The Future Of
Of.

© NETFLIX

Haar hitreeks Unorthodox bezorgde Maria
Schrader een ticket naar Hollywood, waar ze
een film over Harvey Weinstein afwerkt. Maar
eerst is er Ich bin dein Mensch, haar spitse
romcom over de iets te perfecte liefde tussen
een Berlijnse vrouw en een robot.

E

en internet voor honden,
waarmee de mens inmiddels heeft leren communiceren via feromonen. Een armband die twee volslagen
onbekenden op de metro aangeeft dat ze – op basis van miljoenen onweerlegbare data
points – de ware voor elkaar
zijn. Een bril of zelfs een contactlens die u toelaat om uzelf
op straat te zien in de kleren
die uw personage in Grand
Theft Auto draagt. Op hotel in
een van de permanente bases
die de toekomstige mens zal
hebben neergepoot op de
maan. Gelooft u daar allemaal
in? Netflix-docureeks The Future Of wel.
Voorspellen hoe technologie
zal evolueren is op zich al een
onbegonnen zaak. Als kind in
de vroege jaren tachtig, een
periode van ongebreideld technologie-optimisme dankzij de
doorbraak van de microprocessor, droomde ondergetekende
over vliegende auto’s tegen het
jaar 2000. Ondertussen zijn we
22 jaar voorbij dat magische
jaartal en is de hemeltergend
saaie smartphone het summum
van consumententechnologie.
Om maar te zeggen: de soep
wordt nooit zo heet gegeten als
ze wordt opgediend, zeker niet
wanneer er vermicelli in de
vorm van hexadecimale karakters in drijven. Een technologie
kan ook zoveel verschillende
kanten uit dat het moeilijk te
voorzien is hoe ze over een decennium of twee zal worden
gebruikt.
U kunt er dus donder op zeggen dat het merendeel van wat
in The Future Of wordt voorspeld, zeker in de verre toe-

komst waarvan op het laatst van
iedere episode een tipje van de
sluier wordt opgelicht, gewoon
niet zal gebeuren. Maar u kunt
ook niet ontkennen dat het
soms boeiend is om gewoon die
oefening eens te maken. En net
omdat de resultaten van zo’n
etude op het eerste gezicht
enorm ridicuul klinken, vergt
het ook wel wat intellectuele
branie om dat te doen.
Die durf is wel iets waarvan u
The Verge, dat Amerikaanse
instituut in de techjournalistiek
dat met The Future Of haar eigen Netflix-reeks aan haar riem
heeft hangen, kunt verdenken.
Net als het bijna drie keer oudere Wired en nieuwkomers als
Inverse durft die website onverdroten verder te kijken dan de
neus van de huidige consument
lang is, tot aan de momenteel
compleet van de pot gerukte
ideeën die in The Future Of passeren toe.
Wat aanvankelijk ook al niet
veel vertrouwen schept voor
The Future Of is dat de reeks de
onuitstaanbare snedigheid van
de mindere Netflix-docuseries
– zie Explained of The Movies
That Made Us – vertoont. Maar
ze duikt diep genoeg in implicaties en complicaties. In hoe
ruimtetoerisme een ecologische ramp kan betekenen, bijvoorbeeld. Of in hoe dat metaverse-idee ons kan dissociëren
van de realiteit, en hoe technologie alle magie uit de liefde
kan halen. En misschien, zoals
in de eerste aflevering, wilt u
gewoon niet weten wat uw
hond over u denkt.
The Future Of is te zien op
Netflix.
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lade Runner, A.I. Artificial Intelligence,
Westworld, Ex Machina… Aan films en series over androïden geen gebrek. Een hyperintelligente robot die nauwelijks van
een mens te onderscheiden is: het is nu
eenmaal een prikkelend concept dat artiesten de mogelijkheid geeft om de menselijke natuur onder de microscoop te leggen en vanuit eindeloos veel verschillende
invalshoeken te bestuderen.
In Ich bin dein Mensch werpt de Duitse
filmmaakster Maria Schrader (56) de
vraag op: wat als je jezelf de lijdensweg
van het datingcircuit kon besparen door
simpelweg een artificieel intelligente robot te bestellen die geprogrammeerd is
om al je wensen en verlangens te vervullen? Zou dat ons per se gelukkiger maken?
Schrader, bekend van de Netflix-hitserie
Unorthodox, vond het idee in een kortverhaal en was meteen geïntrigeerd. “Het is
een verhaal dat vragen opwerpt waarvoor
we eigenlijk nog niet klaar zijn”, zegt ze tijdens een videogesprek vanuit Berlijn. De
romance tussen archeologe Alma en de galante androïde Tom mag dan nog pure sciencefiction lijken, het zou weleens dichterbij kunnen zijn dan we vermoeden, denkt
Schrader. “Ik was onlangs uitgenodigd voor

een panelgesprek met AI-wetenschappers,
en zij waren er heel zeker van: wat je in
deze film ziet, dat is waar we ook in het
echt naartoe gaan. We weten niet precies
wanneer, maar overal ter wereld zijn er labo’s waar aan zoiets wordt gewerkt.”
Technologie en algoritmes spelen nu al
een belangrijke rol in ons liefdesleven;
steeds meer mensen vinden een partner via datingapps als Tinder. Dacht u
daar ook aan toen u deze film schreef?
Schrader: “Zeker. Tinder en co. zijn de
eerste stapjes naar het bestaan van androiden als Tom. Het effect van die apps is…
complex. Er is minder plaats voor het onverwachte. We proberen nu zelf te sturen
en te manipuleren wat we vroeger ‘toeval’
of ‘het lot’ noemden. Mijn hoofdpersonage Alma worstelt daarmee wanneer ze
Tom in huis haalt, want eigenlijk hunkert
ze nog steeds naar het romantische ideaal
van de liefde als een soort geschenk van
het leven, dat sommigen gegund is en anderen niet. Wanneer je gewoon een soort
liefdesslaaf kunt kopen – want dat is hoe
Alma het bekijkt – laat je dat romantische
idee los. En toch wordt Alma verliefd op
Tom. Het is complex, zei ik al.”

Mag een Belgische architect de omgeving
rond de Notre-Dame in Parijs herinrichten?
Drie jaar na de verwoestende brand in
de Notre-Dame blikt Parijs vooruit.
Niet alleen de iconische kathedraal
moet een update krijgen, ook de omgeving zal helemaal worden heringericht. Vandaag maakt de stad bekend
welke van de vier kandidaturen het
uiteindelijk zal halen. Een van de
projecten wordt geleid door landschapsarchitect Bas Smets, die een
bureau in Brussel heeft.
Smets kan voorlopig weinig kwijt
over zijn plannen. De wedstrijdorganisatie is bijzonder streng: details op
voorhand lekken is uit den boze. Eerder raakte wel al bekend dat Smets de
omgeving, zoals het plein voor de ka-

thedraal, beter wil uitrusten tegen de
effecten van de klimaatopwarming.
“Voor corona stonden de bezoekers
daar vaak in de verschroeiende hitte
te wachten. Zij moeten dus in de toekomst op een betere manier kunnen
wachten om binnen te gaan.”

‘Voor corona stonden
bezoekers vaak
in de hitte te wachten.
Dat moet beter’
BAS SMETS
ARCHITECT

Behalve Smets dingen nog drie
Fransen mee naar de opdracht. Zij
werkten de voorbije negen maanden
hun plannen uit. De heraanleg van de
site, in totaal vier hectare, is een prestigieus project. Het gaat om een van
de meest bezochte toeristische plekken ter wereld, met miljoenen bezoekers per jaar. Ook het domein achter
de kathedraal, tot aan de Seine, wordt
helemaal in het nieuw gestoken.
Bedoeling is dat de werkzaamheden in 2025 worden gestart. In
2024 al moet de kathedraal opnieuw
opengaan voor het publiek, al zijn er
twijfels of die deadline gehaald kan
worden. (SKE)
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Tom (Dan Stevens)
en archeologe Alma
(Maren Eggert) in
Ich bin dein Mensch.
‘Zij hunkert nog
steeds naar het
romantische ideaal
van de liefde.’
© SEPTEMBERFILM

Op een bepaald moment zegt Alma dat
het misschien niet gezond is voor een
mens om al zijn wensen in vervulling te
zien gaan. Gelooft u ook dat de mens
altijd iets onbereikbaars nodig heeft
om naar te verlangen?
“Ik herken mezelf wel in Alma’s ouderwetse kantje. Vandaag ligt onze focus heel
erg op persoonlijk geluk bereiken, maar
er was een tijd waarin dat niet het enige
doel was. Tom zegt op een bepaald moment: ‘Als je wat liever zou zijn voor mij
zou ik je gelukkig kunnen maken.’ Waarop zij antwoordt: ‘En wat dan?’ (lacht)
Daarop blokkeert Tom, want hij is
geprogrammeerd met het idee
dat gelukkig zijn het ultieme
doel van de mens is. Terwijl de mens volgens mij
ook nog een andere belangrijke drijfveer heeft:
nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang. Het mysterie van ons eigen bestaan
doorgronden, is dat niet wat
ons drijft? Of nog een andere drijfveer: iets nalaten,
en onze kinderen veiligstellen.

“Er is zoveel meer dan gewoon op elk
moment van ons leven zelf gelukkig te willen zijn. Een mooie illustratie daarvan: er
zijn studies waaruit blijkt dat mensen
meer gelukshormoon aanmaken wanneer
ze iemand een cadeau geven dan wanneer ze iets voor zichzelf kopen.”
Zou het ook geen wereld vol narcisten
opleveren, als we allemaal een robot-

‘Androïde Tom is
geprogrammeerd
met het idee dat
gelukkig zijn het
ultieme doel van
de mens is. Maar
er is zoveel meer’
MARIA SCHRADER
REGISSEUSE

partner hadden die ons voortdurend
aanbad en ons nooit op onze tekortkomingen wees?
“Dat denk ik ook. Bovendien: dat het huwelijk rond liefde moet draaien, is sowieso een vrij recent concept. Een paar honderd jaar geleden was het huwelijk een
puur pragmatisch instrument, om economisch te overleven en om kinderen te krijgen die de familiebusiness konden verderzetten. Toen ik Unorthodox regisseerde,
kwam ik veel in contact met de ultraorthodoxe joodse gemeenschap, waar gearrangeerde huwelijken de regel zijn. En
wat blijkt? Het gelukspercentage ligt daar
niet lager dan in onze gemeenschap. Dat
vind ik zeer interessant.”
Hebt u veel films over androïden
bekeken als voorbereiding op Ich bin
dein Mensch?
“Ja, want ik wilde onderzoeken in welke
mate de machine zichtbaar moest zijn bij
Tom. Daarvoor heb ik vooral gekeken
naar mijn favoriete film in het genre, Blade Runner. Het personage van Sean
Young, een replicant, was het voorbeeld:
ik heb haar manier van bewegen uitvoerig
bestudeerd. Daarnaast hebben we ons af-

gevraagd met welke mannelijke rolmodellen de programmeurs Tom zouden hebben gevoed: zou dat Cary Grant zijn?
Jimmy Stewart? Daar hebben we ons goed
mee geamuseerd.”
U werkt momenteel aan een Amerikaanse film, She Said. Waarover gaat
die?
“Over de twee vrouwelijke journalisten
van The New York Times die als eersten
het nieuws over Harvey Weinstein naar
buiten hebben gebracht. Ik heb de film
opgenomen in New York en ik ga binnenkort terug naar daar om hem af te werken.”
Hebt u die Hollywood-opdracht te danken aan het succes van Unorthodox?
“Zeker. Zowat iedereen in Amerika heeft
die reeks gezien. Toen ik er een Emmy
mee won, heb ik veel producenten ontmoet en kreeg ik She Said aangeboden.
Daar moest ik geen twee keer over nadenken: nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang, weet je wel.”
Ich bin dein Mensch speelt vanaf
woensdag in de bioscoop.

Videoclips als bewijslast
in Verenigd Koninkrijk

Radio 1 zet ‘Interne keuken’ na twaalf jaar stop:
‘We hebben het met veel plezier gemaakt’

Worden er binnenkort muziekvideo’s van drillartiesten afgespeeld in de rechtbank? Het Engelse Openbaar Ministerie heeft
aangekondigd dat zulke clips
kunnen worden ingediend als
“toelaatbaar bewijs voor een
jury om te overwegen als ze
hiermee verdachten van bendes aan misdaden kunnen koppelen”, zo meldt het magazine
NME.
Drill is een subgenre binnen
de hiphop dat voornamelijk aan
bendegeweld, drugs en agressie
wordt gelinkt omdat er in de
teksten en bijhorende video-

Interne keuken, het radioprogramma
van Sven Speybrouck en Koen Fillet,
stopt ermee. Het praatprogramma,
waarin het duo telkens vier gasten uitnodigde voor gesprekken over geschiedenis, wetenschap en cultuur,
was twaalf jaar iedere zaterdagmiddag te horen op Radio 1.
“We vinden het jammer, maar het is
zo gelopen en beslist”, vertelde Speybroeck aan het begin van de allerlaatste uitzending. “Een dertiende seizoen maken zou het lot tarten zijn”,
voegde Fillet met een kwinkslag toe.
“We hebben het alleszins met veel
plezier gemaakt.” Dat beaamde Speybrouck. “Mensen zeggen: ‘jullie heb-

clips vaak gewag wordt gemaakt
van strafbare feiten.
De in 2021 opgerichte Serious
Violence, Organised Crime and
Exploitation Unit, die zich richt
op bendegerelateerde moorden, drugshandel en straatcriminaliteit, maakte vorige week
ook bekend dat ze in het verleden al in vijf rechtszaken lyrics
uit het drillgenre als bewijslast
hebben gebruikt. Voortaan zullen dus ook videoclips worden
uitgeplozen om bepaalde modi
operandi of bendeleden te kunnen ontcijferen in een gerechtelijk onderzoek. (KS)

Radiomakers Sven Speybrouck (l.) en
Koen Fillet betreuren de beslissing
van de openbare omroep. © VRT JOOST JOOSSEN

ben de leukste job ter wereld’ en dat is
ook zo. Tot vandaag dan.”
In 2014 werd het programma nog
bekroond met een Gulden Boek, een
onderscheiding voor een persoon of
instantie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het boekenvak. “Keer op keer levert Interne keuken het bewijs dat het verspreiden van
boekenwijsheid op de radio allesbehalve saai hoeft te zijn”, aldus de jury.
Waar Speybroeck en Fillet hierna
hun tanden in zullen zetten, of welk
programma Interne keuken na de zomer zal vervangen, is nog niet duidelijk. De afleveringen zijn wel te herbeluisteren als podcast. (KS)

