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Daniela�Rus: „We�kunnen�blijven�anticiperen�op�dingen�die�zullen�verdwijnen.�Maar�het�is�moeilijk�anticiperen�op�wat�er�voor�in�de�plaats�komt.”
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‘Robots naar Mars sturen
is makkelijker dan robots
de was laten vouwen’

Killer robots die mensen
overbodig maken? Daniela
Rus, hoogleraar informatica
aan MIT, gelooft er niets van.
‘Machines kunnen van elke
dokter een topexpert maken.’
Tekst�Liza�van�Lonkhuyzen�en�Wouter�van�Noort
Fo�t�o’sMerlijn�Doomernik

DANIELA�RUS

D
e Russische president Poetin
sprak vorige week van „moei-
lijk te voorspellen dreigin-
ge n”. De Amerikaanse miljar-
dair Elon Musk vreest het ein-
de van de mensheid. Anderen

schetsen een toekomst met hoge werkloos-
heid en minder autonomie. De angstbeelden
zijn nooit ver weg als het om robots en
kunstmatige intelligentie gaat.

Tegen al die sceptici zou Daniela Rus wil-
len zeggen: kom eens een kijkje nemen in de
meest geavanceerde robotlaboratoria van de
we re ld . „Daar zullen ze zien dat er nog veel
werk verzet moet worden voordat robots en
kunstmatige intelligentie zo’n hoog n ive a u
hebben bereikt. En dat technologie ons gaat
helpen in plaats van tegenwerken.”

Rus (54) kan het weten. Zij is hoogleraar
informatica aan de Amerikaanse universiteit
MIT en directeur van het Computer Science
and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL)
van dezelfde universiteit. Ze geeft leiding
aan honderdtwintig topwetenschappers,
van wie velen leidend zijn in hun vakgebied.

Ze is kort in Amsterdam, waar ze op een
ietwat fris dakterras ruim de tijd neemt voor
een zeldzaam interview.

Veel van de doemscenario’s zijn irreëel,
zegt Rus. Ze gelooft niet zo in killer robots en
singular it y, het theoretische moment dat
computers slimmer worden dan mensen.
Het is makkelijker, zegt zij, om een robot
naar Mars te sturen, dan een robot je tafel te
laten opruimen of de was op te laten vou-
wen. „Een robot naar Mars sturen vergt
vooral heel veel ruw rekenwerk, en het laten
bewegen van een object door vrije ruimte.
Dát kunnen robots wel.”

Ze wijst naar het tafeltje voor haar, waarop
een waterkan en drie halfvolle glazen staan.
Stel, zegt zij, dat je die wilt opruimen. „D at
vereist veel perceptie, redenering, interactie
tussen objecten en machines. Stel je voor
hoe moeilijk dat is voor een robot: hij moet
inschatten hoe vol het glas is en waar het
precies staat. Moet hij hard of zacht knijpen

om het vast te houden? Hoe beweegt hij zijn
hand door de ruimte om het glas te verplaat-
sen? Ik zou graag zien dat robots ons helpen
met fysiek werk op dezelfde manier als
smartphones ons helpen met computer-
werk. Maar zover zijn we echt nog lang niet.”

Rus is in Amsterdam om zelfvarende bo-
ten te testen. „Roboats, noemen we ze: drij-
vende platforms van twee bij vier meter die
zich aan elkaar kunnen verbinden om leef-
ruimtes te maken. De boten zie ik als pixels
die samen kunnen komen om structuren te

vormen. Stel je voor dat zelfstandig rondva-
rende platforms afwisselend een brug, een
podium voor een concert, een platform voor
een feest of een markt kunnen vormen. Een
deel van het leven van de stad kan dan,
dankzij robots, op het water plaatsvinden.”

Rus werkt aan het Roboat-project voor het
Amsterdamse technologiecentrum AMS In-
stitute. Dat is bezig met de toekomst van de
stad, samen met onder meer MIT, de ge-
meente Amsterdam, bedrijven en een aantal
technische universiteiten in Nederland. Het
project zit nog in de vroege fase. Vorige week
deed Rus een eerste test in Amsterdam.

Groot avontuur
De hoofdstad wordt gezien als ideale proef-
tuin. Amsterdam heeft de kenmerken van
een wereldstad, maar is niet al te groot.
„Amsterdam loopt met autonome boten
voorop in de wereld”, zegt Rus. „In steden
als Venetië, Shanghai – plekken met veel wa-
terwegen – kunnen we dezelfde ideeën ge-
br uiken.” Rus droomt graag over wat er alle-
maal nog meer mogelijk is. Misschien kun-
nen deze robots niet alleen zelfstandig door
de grachten varen, maar ook flexibele ruimte
bieden aan wonen, tuinen, voedselproduc-
tie. „Het feit dat ze zichzelf kunnen voortbe-
wegen, maakt al het verschil: als je deze plat-

forms met mensen zou moeten verplaatsen,
zou dat veel te veel werk kosten.”
Daniela Rus is The American Dream. Zij
groeide op in de jaren 70 en 80 in het Roe-
menië van de communistische dictator Nico-
lae Ceausescu. Haar vader werkte in de com-
puterwetenschappen, hij bouwde mee aan
een aantal van de eerste computers in Roe-
menië. Haar moeder is natuurkundige. „Dus
wetenschap zat er vroeg in”, zegt zij.

Het gezin verliet Roemenië in de jaren 80,
toen Ceausescu nog aan de macht was. „E en
groot avontuur. Ik ging computerweten-
schappen, wiskunde en sterrenkunde stude-
ren aan de universiteit van Iowa. Het was
cool om daar ’s nachts naar sterren te kijken
en weg te dromen. Ik heb het altijd mooi ge-
vonden om te bedenken hoe de wereld er in
de toekomst uit zal zien en wat we moeten
doen om daar te komen.”

We komen terug op haar uitspraak dat het
makkelijker is om een robot naar Mars te stu-
ren, dan een robot je tafel te laten opruimen.
Waar gaat het volgens Rus heen met robots
en kunstmatige intelligentie? „Ik ben ve r r a s t
door de snelle ontwikkeling van zelfrijdende
a u to’s”, zegt zij. „Daarbij is het niet de vraag
óf ze er komen, maar wannéér.”

Zelf doet Rus ook experimenten met zelf-
rijdende auto’s. Ze leidt onder meer een pro-

ject in Singapore. In die stadstaat rijden zelf-
rijdende golfkarretjes rond als geautomati-
seerde straattaxi’s.

Als Rus mag fantaseren over de toekomst,
gaat zij telkens wat rechter op zitten. „Ik ver-
w a c ht ”, zegt zij, „dat robots net zo normaal
worden als smartphones. Ik laat me daarbij
inspireren door wat er met computers is ge-
beurd. Twintig jaar geleden klonken visies
over ‘computers overal’ nog als science ficti-
on. Maar kijk eens waar we nu staan.”

Die wereld van morgen probeert Rus ook
thuis te creëren. In een van haar huizen
staan robots die op het werk werden ge-
bouwd. „We hebben een huis dat helemaal
off the grid is. Dat huis krijgt zijn stroom van
zonnecellen, vangt zijn eigen regenwater op,
en heeft een planningsysteem om ons te hel-
pen beslissen wanneer de oven, de droger en
de zwembadpomp aan kunnen.”

Voor de planningsystemen gebruikt Rus
algoritmes die in het lab zijn ontwikkeld.
„En we hebben een sensornetwerk aange-
legd dat alles meet, bijvoorbeeld hoeveel re-
gen er in de tank zit. Zo kan technologie hel-
pen met het leven van alledag.”

Ze vertelt vol enthousiasme over haar stof-
zuigrobots en de huiskamerspeaker die zij
op basis van kunstmatige intelligentie elke
ochtend drie vragen stelt: hoe is het weer,
hoe is het verkeer en wil je een grap vertel-
len. „Meestal is die grap nog goed ook.”

Als robots al grappen vertellen en take n
uitvoeren die mensen voorheen als puur
menselijk zagen; wordt het dan geen tijd om
goed na te denken over de gevolgen voor
menselijke arbeid?
„Ik denk dat het belangrijk is om te beseffen
dat zelfs met de buitengewone vooruitgang
die nu in kunstmatige intelligentie en roboti-
ca wordt gemaakt, machines op de meeste
vlakken niet eens in de búúrt komen van
mensen. In hoe ze de wereld begrijpen en
waarnemen, hoe ze kunnen leren, creëren,
hoe ze abstracties en generalisaties kunnen
maken over de wereld.

„Maar machines kunnen wél heel goed reke-
nen en voorspelbaar fysiek werk doen. Ze
kunnen beter data crunchen dan jij en ik, ze
kunnen beter dan wij patronen vinden of
zware dingen tillen. Tegenwoordig kunnen
ze een hele bibliotheek aan boeken lezen en
al die informatie opnemen.

„Machines kunnen van elke dokter een
topexpert maken. Als dokters die te weinig
tijd hebben om zelf alle studies in hun vakge-
bied te lezen, zich afvragen wat de beste be-
handeling is voor een specifieke patiënt;

Ik verwacht dat robots net zo
normaal worden als
smartphones

Kunstmatige intelligentie zal
vooral taken automatiseren,
niet hele beroepen

»
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A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e

DANIELA�RUS

Daniela�Rus�(54)�is�de�eer-
ste�vrouwelijke�directeur
van�CSAIL,�een�aan�het
Massachusetts�Institute�of
Technology�(MIT)�verbon-
den�lab�voor�computerwe-
tenschappen,�robots�en
kunstmatige�intelligentie
in�de�VS.�Voordat�ze�in�2003
naar�MIT�kwam,�was�ze
hoogleraar�computerweten-
schappen�op�de�universiteit
Dartmouth�College,�waar�ze
twee�laboratoria�oprichtte:
een�voor�robots�en�een�voor
mobiel�rekenwerk.

CSAIL�is�het�grootste�on-
derzoekslab�van�MIT�en
werkt�samen�met�meer�dan
250�bedrijven.�Onder�lei-
ding�van�Daniela�Rus�heeft
CSAIL�een�aantal�spraakma-
kende�onderzoeksprojecten
gedaan�op�gebieden�als
transport,�het�monitoren�van
de�onderwaterwereld�en
a�g�r�i�c�u�l�t�u�u�r.

dán kan kunstmatige intelligentie
helpen om tot een betere diagnose te
komen. De dokter beslist nog steeds,
maar krijgt betere informatie.”

Hetzelfde geldt voor andere be-
roepsgroepen, zegt zij. Advocaten
kunnen bijvoorbeeld deep learning,
een kunstmatige intelligentie-tech-
niek, gebruiken om bergen wetstek-
sten te doorzoeken, zodat ze betere
argumenten vinden voor hun plei-
dooien. „Maar de machines vervan-
gen mensen niet, die maken mensen
juist béter.”

Voorheen namen advocaten mede-
werkers aan voor dat doorzoek-
werk; misschien hoeft de advocaat
zich geen zorgen te maken, maar
zijn advocaat-stagiair of juridisch
assistent wel?
„Juridisch assistenten gaan echt niet
verdwijnen. Voor veel andere inter-
acties is een mens nodig: samenhan-
gende informatie vergaren, een aan-
sprekende pleitnota schrijven... dat
zijn voorlopig dingen die machines
niet kunnen. Ik zie toekomst in ma-
chines plus mensen. Voor onvoor-
spelbaar, creatief werk, of werk
waarbij veel communicatie komt kij-
ken, zijn mensen onmisbaar.”

Elon Musk en anderen waarschu-
wen vooral voor de enorme versnel-
ling die technologie doormaakt. Is
dat wel voor iedereen bij te benen?
Rus kiest zorgvuldig haar woorden
om de waarschuwingen van Musk,
die zelf geen robotica-wetenschap-

per is, te weerspreken. „Het is i nte -
ressant om de negatievelingen met
de optimisten te vergelijken. De
waarheid ligt waarschijnlijk ergens in
het midden. Nou ja; eigenlijk geloof
ik dat de waarheid veel dichter bij
het optimisme ligt dan ergens in het
midden. Neem die zelfrijdende au-
t o’s. De huidige revolutie is mogelijk
geworden dankzij de convergentie
van allerlei technologieën. Eerst wer-
den de computers snel genoeg, daar-
na werden de sensoren accuraat ge-
noeg. En tot slot waren de algorit-
men voldoende ontwikkeld. De algo-
ritmen voor autonomisch rijden ver-
eisen mapping, lokalisering, obsta-
keldetectie en planning. Mensen
werkten twintig jaar aan deze algorit-
men voordat ze het punt bereikten
waarop het echt werkte. Voordat pro-
blemen in andere onderzoeksgebie-
den zijn opgelost, zijn we echt heel
veel jaren verder. We hebben tijd.”

Hoe ziet de toekomst van arbeid er
volgens u uit?
„De vooruitgang gaat door, maar
kunstmatige intelligentie zal vooral
worden gebruikt voor het automati-
seren van enkele taken binne n b e ro e -
pen; niet van hele beroepen in één
klap. Er is tijd om je aan te passen.
Elk beroep bestaat uit diverse com-
ponenten: interactie met anderen,
expertise vergaren, dataverwerken,
er zit wat voorspelbaar fysiek werk
bij, wat onvoorspelbaar creatief
werk. Veel beroepen bestaan uit een
beetje van alles. Machines helpen

ons om dingen efficiënter te doen, in
zekere zin bevrijden ze ons van taken
die we toch al niet leuk vonden.”

Het is, zegt Rus, belangrijk voor
mensen om mee te gaan met hun
tijd. Ze moeten zichzelf constant ver-
b e te re n . Het onderwijsstelsel moet
volgens haar zo ingericht worden d at
kinderen straks klaar zijn voor een
economie waarin IT, kunstmatige in-
te l l i ge nt i e en robots wél centraal
staan.

Wat zouden kinderen moeten leren?
„Ik ben groot fan van een Ameri-
kaanse start-up: Bitsource. Een voor-
malig mijnwerker richtte dat databe-
drijf op in de Amerikaanse staat Ken-
tucky. Hij wilde mensen helpen die
hun banen kwijtraakten na het slui-
ten van kolenmijnen. De man kwam
tot het verrassende inzicht dat wer-
ken in een mijn overeenkomsten
heeft met het programmeren van
computers. Mijnwerkers werken in
een afgebakende ruimte en moeten
voortdurend problemen opdelen in
kleinere problemen. Zo los je uitda-
gingen ook op in programmeertaal.
Waarom zouden kolenmijnwerkers
geen datamijnwerkers kunnen wor-
den, vroeg hij zich af.

„Het idee pakte goed uit. Het be-
drijf groeit, mijnwerkers zijn extreem
enthousiast over hun baan. Ze mis-
sen hun oude baan niet, want de
nieuwe banen zijn veiliger, op een
bepaalde manier leuker, en de mijn-
werkers worden nu beter betaald.

„We kunnen blijven anticiperen op

dingen die zullen verdwijnen. Maar
het is moeilijk anticiperen op wat er
voor in de plaats komt.”

Rus geeft een voorbeeld. Het aan-
tal banen in de landbouw zakte de af-
gelopen eeuw van 40 procent naar 2
procent in de Verenigde Staten. Al-
leen een helderziende had dat mis-
schien kunnen voorzien. Wie had in
de negentiende eeuw kunnen voor-
spellen dat de banen in de sociale
media zo’n vlucht zouden nemen?
„Tien jaar geleden hadden we nog
geen sociale media. Niemand kon in
die tijd bevroeden dat bedrijven d a ta
scie ntists zouden aannemen. Of soci-
ale media-experts. Daarvan zijn er
nu heel veel.”

Niet elke werknemer kan makke-
lijk worden omgeschoold, erkent
Rus. „Maar ik vind dat we mensen
nooit te veel kunnen trainen. In de
21ste eeuw zou iedereen moeten we-
ten hoe we problemen kunnen op-
lossen met hulp van een computer.
Net als lezen en rekenen, zouden
mensen moeten leren hoe je pro-
g r a m m e e r t .”

Maar, herhaalt Rus nog maar eens,
het is ook belangrijk om je te realise-
ren dat er nog flink wat jaren over-
heen gaan voordat het zover is. Ma-
chines zijn nog lang niet zo capabel
als sommigen denken. „Ve rge l e ke n
met twintig jaar geleden kunnen ze
geweldige dingen: het gras maaien,
de vloer schoonmaken, koeien mel-
ken. Allemaal handig. Maar ze kun-
nen op dit moment nog vooral heel
veel níet.”

»

Robotlab�in
Massachusetts
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HAAGSE�INVLOEDEN

Als Nederland een monocultuur
zonder ideeënconcurrentie wordt

Deze week: zoeken naar nieuwe politieke
gezichten nu de grote namen aan hun laatste
kunstje beginnen.
Ofwel: de slotweken van de formatie – en
Nieuw Rechts dat de toon zet.

Te�k�s�t�Tom-JanMeeus� Illustratie�Ruben�L.�Oppenheimer

D e verkiezingen hebben een
ruime zege voor rechts ge-
bracht, en elke democraat
weet: dat hoort gevolgen te

hebben.
Het regeerakkoord is voor het

grootste deel af. Als de voortekenen
niet bedriegen, gaan we inzake inte-
gratie en andere sociaal-culturele
t h e m a’s nog verrast worden.

Intussen bereiken we het stadium
van speculeren over de invulling van
kabinetsposten. De laatste loodjes
van de formatie – altijd enerverend.
Een schoolplein in de lente.

Met een partijprominent van een
van de onderhandelende partijen
kwam ik deze week uit op een kabi-
net met mogelijk alléén vrouwelijke
D66-ministers. Hierbij gingen we er-
van uit dat oud-SER-voorzitter Wiebe
Draijer, nu topman van Rabobank,
het aanbod van Pechtold zal afslaan
om de D66-minister voor Klimaat te
wo rd e n .

Dat zijn de gesprekjes die je in Den
Haag nu voert. Op een borrel hoorde
ik van pogingen ‘nieuwe VVD-ge-
z i c hte n’ te presenteren. De Christen-
Unie heeft plannen met Tweede Ka-
merlid Carola Schouten, wier dos-
sierkennis indruk maakt aan de on-
derhandelingstafel. In D66 circule-
ren de namen van de Amsterdamse
wethouder Kasja Ollongren en oud-
wethouder van Den Haag Ingrid van
Engelshoven. In het CDA de Brabant-
se Commissaris van de Koning Wim
van de Donk en McKinsey-partner
Wopke Hoekstra.

Ook buiten de ChristenUnie hopen
politici dat Arie Slob terugkeert naar
Den Haag; ook buiten D66 wordt
Thom de Graaf, de oud-D66-leider,
getipt als de nieuwe vicepresident
van de Raad van State.

Ter relativering gebruiken ze nu de
term ‘de trilstand van vandaag’. Eén
onverwachte wending en alles is an-
ders: elke kandidaat kan nog van ta-
fel trillen. De formatie als oefening in
nederigheid.

De betekenis van de kabinetsbe-
zetting is deze keer groter dan nor-
maal. De komst van Rutte III luidt een
periode van personele transitie in.

De verwachting is dat Rutte en
Pechtold aan hun laatste periode in
de landspolitiek beginnen. De positie
van Roemer is wankel. Wilders kan
niet weg, maar mede door Baudet
ontstaat ook voor hem, een van de
langst zittende Kamerleden, het ge-
vaar dat zijn uiterste gebruiksda-
tum in beeld komt.

Des te meer reden voor par-
tijen om in het kabinet ver-
rassende gezichten te pre-
senteren. Alles in de
hoop dat het nieuwe
kabinet, laag als de
verwachtingen zijn,
kan opbloeien
dankzij een aan-
trekkelijke perso-
nele bezetting.

I nt u s s e n
blijft op-
m e r ke -

lijk dat de

oppositie al een half jaar de radiostil-
te van de onderhandelende partijen
volgt. De meeste oppositieleiders
verwachten blijkbaar te scoren met
verzet tegen Rutte III, niet met eigen
ideeën: onthullend in al zijn een-
voud, en eenvoudig onthullend.

Neem GroenLinks. Los van die do-
cumentaire over Klaver vernamen
we maanden niets. De film deed me
denken aan de huis-aan-huisbladen
die ze vroeger in de bus deden: te
veel advertenties om de schaarse in-
formatie te ontdekken.

Een nominatie voor de Loden
Leeuw moet erin zitten: een film als
de irritantste reclame van het jaar.

Asscher, die in de eerste Kamerde-
batten over de formatie verrassend
uit de startblokken kwam, probeerde
als vicepremier iets met de lerarensa-
larissen, maar zoals we weten werd
ook dat geen denderend succes.

Zo ligt links nog steeds in de tou-
wen: de SP denkt ook de laatste crisis
over de eigen partijcultuur, geagen-
deerd door het boek van Sharon
Gesthuizen, dood te zwijgen. De par-
tij kampt al jaren met het vertrek van
uitstekende politici, nationaal en lo-
kaal, en blijkbaar slagen SP-gezich-
ten er niet in de logische conclusie te
trekken: het ligt niet aan de vertrek-
kers, het ligt aan de achterblijvers.

Op rechts is het beeld bepaald an-
ders. Thierry Baudet slaagde er in de
zomer met een paar tweets in een
breed mediadebat over cultuurmar-
xisme te entameren. Sybrand Buma
trok, ondanks zijn rol in de formatie,
deze week volop aandacht met zijn
H.J. Schoo-lezing, een impliciete flirt
met een sociaal-conservatief CDA.
Wie wil dat politiek over inhoud
gaat, moet blijkbaar bij rechts zijn.

In Buma’s verhaal zaten herkenba-
re elementen. De kern van zijn be-
toog, tegen overmatige individuali-
sering die de gemeenschap onder-
mijnt, verschilt amper van Rutte’s af-
keer van de Grote Dikke Ik.

Ingewikkelder was Buma’s begrip
voor de boze burger, die we volgens
hem normale Nederlanders moeten
noemen. Dan denk je wel erg licht-
vaardig over de (internet)scheldpar-
tijen en ander wangedrag waaraan
zoveel ‘boze burgers’ zich schuldig
m a ke n .

Het interessantste leek me dat in
zijn rede de fundamentele spanning
tussen conservatisme en kapitalisme
sluimerde. In Nieuw Rechts – PV V,
FvD, delen van de VVD - zie je al lan-
ger de trend dat vrije markten vooral
nog als culturele verworvenheid
worden gevierd, met de vrijheid van
meningsuiting als bekendste voor-
b e e ld .

Als economische ver wor venheid
verliezen vrije markten aanzien in
die kringen. Vrijhandel, vrij perso-
nenverkeer (in de EU), arbeidsmigra-
tie, open grenzen, globalisering – ze
zijn allemaal verdacht geworden. Vij-
anden van de burger.

Ook Buma toonde in zijn toespraak
begrip voor de bezwaren van ‘nor-
male Nederlanders’ tegen immigran-
ten en Oost-Europeanen die werk
van ze afpakken. En tegen verruwing

die door de globalisering op televisie
ve r s c h i j nt .

Evengoed komt de naoorlogse ar-
beidsmigratie (gastarbeiders), en la-
ter de vorming van interne Europese
markt, primair voort uit de verlan-
gens van de (Europese) werkgevers-
lobby. Net als de euro en het streven
naar meer vrijhandel c.q. globalise-
r i ng .

Kapitalistische verlangens waarte-
gen Nieuw Rechts nu, hoe ironisch,
bedenkingen formuleert. Dezelfde
spanning zat al in eerdere discussies
over paaseitjes en Zwarte Piet. De
Hema die het paaseitje leek op te of-
feren, kreeg de VVD op zijn dak.
RTL4 dat Zwarte Piet in de ban deed,
riep de weerzin van Wilders op. Maar
in beide gevallen ging het om bedrij-
ven die hun marktaandeel wilden
vergroten: elementair kapitalisme.

Dus dit is een vrij groot thema: wil
Nieuw Rechts, de politieke winnaars
van deze tijd, cultureel gemotiveerde
beperkingen aan de vrije markt op-
leggen? Dan kom je al snel bij de ver-
volgvraag, zou ik denken, of rechts
rechts nog wel is.

Een soortgelijk probleem zit aan
het bezwaar tegen identiteitspoli-
tiek, nog een thema van Nieuw
Rechts. Dit verzet kreeg de laatste ja-
ren in de VS vleugels door de op-
komst van steeds kleinere subgroe-
pen die vooral op universiteiten
slachtofferschap claimen en agres-
sief respect opeisen. Ook dat is over-
gewaaid naar Nederland.

Op websites als Breitbart werden
deze uitwassen gepresenteerd als ef-
fect van door Democraten geïnitieer-
de identiteitspolitiek, die kiezers niet
aanspreekt op hun ideeën maar op
hun persoonlijkheid. En Baudet, ge-
wapend met het begrip cultuurmar-
xisme, zal weinig moeite hebben ook
dit thema groot te maken.

D e vraag is alleen wel of het
waar is dat identiteitspolitiek
een progressief idee is. Wat

dat betreft kan ik iedereen aanraden
het stuk terug te lezen dat Mark Lilla,
politicoloog op de Columbia-univer-
siteit, vorige maand schreef in The
Chronicle of Higher Education.

Een pleidooi tegen identiteitspoli-
tiek vanuit progressief perspectief:
Lilla beredeneert dat uitgerekend
progressieve politiek nooit zal over-
leven als het kiezers op identiteit en
eigenbelang aanspreekt, en alleen als
het kiezers rekruteert op zaken die
het eigen ego ontstijgen: ideeën, ge-
meenschappen, de wereld.

Dus rechts Nederland heeft de
wind mee: het won de verkiezingen,
het zal de formatie voor een flink
deel winnen, het domineert het pu-
blieke debat.

Maar elk land heeft belang bij
evenwicht, en tegen die achtergrond
is het ook een nationaal belang dat
het linkse geluid niet verloren gaat in
Jesse-reclame, PvdA-leegte en zelf-
ontkenning bij de SP: dat we een land
van ideeënconcurrentie blijven, en
niet wegzakken in een monocultuur
waarin zelfs antikapitalisme een
rechtse invalshoek wordt.
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Wat Kim niet zint,
ruimt hij uit de weg

Door�onze�medewerker
Casper�van�der�Veen

E
r is bijna geen staatshoofd
vaker in het nieuws dan de
Noord-Koreaanse leider Kim
Jo ng - u n . En toch is er na bij-
na zes jaar heerschappij wei-
nig over hem bekend. Zelfs

de exacte geboortedatum van deze derti-
ger staat niet vast. Tot 2010 was er één
kinderfoto van hem in omloop. De foto
deed vaak dienst als schietschijf tijdens
oefeningen van Zuid-Koreaanse infante-
r i s te n .

Inmiddels is Kim uitgegroeid tot een
kernspeler in een van de grootste geopo-
litieke conflicten van het moment. Wie is
deze man, al sinds zijn aantreden ’s we-
relds jongste staatshoofd, die Zuid-Korea,
Japan en sinds kort zelfs het Amerikaanse
vasteland bedreigt met raketten en kern-
bommen? Het internet wordt nog altijd
overspoeld met gebbetjes over zijn naam,
kapsel of het Noord-Koreaanse wapenge-
kletter. Maar Kim is geen irrationele
clown. Integendeel, hij is een zeer strate-
gisch ingestelde leider die nergens voor
terugdeinst als het erom gaat zijn macht
te beschermen en te vergroten.

Door de geslotenheid van Noord-Korea
is het lastig betrouwbare informatie over
de leider te verzamelen. Ook al omdat Py-
ongyang veel propagandistische en on-
juiste informatie de wereld instuurt. Toch
valt uit de staatsmedia vaak veel af te lei-
den, bijvoorbeeld waar Kim op bezoek is
geweest en welke boodschap het regime
af wil geven. Organisaties als Daily NK,
Rimjingang en New Focus International
werken daarnaast met bronnen in Noord-
Ko re a .

Kim Jong-un werd waarschijnlijk in
1983 geboren als derde zoon van Kim
Jong-il, die van 1994 tot eind 2011 de
scepter zwaaide over het communisti-
sche land. In de jaren negentig studeerde
Kim onder een alias enkele jaren aan een
internationale privéschool bij Bern. Daar
was hij een stille, gemiddelde student.
Het enige wat opviel, was dat hij de be-
schikking had over dure sneakers, spel-
computers en een persoonlijke kok en
chauffeur. Hij speelde graag basketbal en
was fan van Chicago Bulls-legendes Mi-
chael Jordan en Dennis Rodman.

Sommige analisten hoopten dat Kim
zich in Zwitserland het liberaal-democra-
tische gedachtegoed eigen zou maken.
Maar dat zat waarschijnlijk niet in het
curriculum. Op school en daarbuiten
werd Kim Jong-un bovendien scherp in
de gaten gehouden door toezichthouders
uit zijn thuisland.

Rond zijn vijftiende begon hij met drin-
ken en roken. En hij rookt nog steeds, zo
blijkt uit foto’s van het Noord-Koreaanse
staatspersbureau KCNA. Daarop zien we
de jonge leider roken in een school, een
ziekenhuis en naast een intercontinenta-
le ballistische raket.

Na terugkeer in Noord-Korea doorliep
hij de Kim Il-sung Militaire Universiteit.
In 2009 werd duidelijk dat hij zijn vader
zou opvolgen na diens dood. Hij kreeg de
ene promotie na de andere en werd in
2010 benoemd tot ’s werelds jongste vier-
sterrengeneraal. Staatsmedia toonden
vader en zoon zij aan zij tijdens bezoeken
in het land.

In 2011 bracht Kim Jong-il nog staatsbe-
zoeken aan China en Rusland, maar over-
leed hij tijdens een binnenlandse trein-
reis. De 28-jarige Kim Jong-un moest het
verder alleen doen.

Vals paspoort
Dat Kim als jongste van drie broers de lei-
der van Noord-Korea werd, lag deels aan
zijn oudste halfbroer Kim Jong-nam
(1971-2017). Die zou aanvankelijk troon-
opvolger worden, maar werd in 2001 met
een vals paspoort aangehouden op de
luchthaven van Tokio. Hij werd kort ge-
vangen gezet en later het land uitgezet.

Dit incident – in combinatie met zijn
opvliegende karakter – maakten hem in
de ogen van vader Kim Jong-il ongeschikt
als opvolger. Niet dat een Noord-Kore-
aans staatshoofd niet mag genieten van
de geneugten van het leven. Daar had
Kim Jong-il, die jaarlijks ruim 600.000
euro spendeerde aan Hennessy-cognac,
zelf ook geen moeite mee. Maar een lei-
der moet ook koel en berekenend zijn –
geen ongeleid projectiel.

Over de middelste broer, Kim Jong-chul
(1981), is nagenoeg niets bekend. Volgens

de Japanse sushi-kok Kenji Fujimoto, die
jaren in Pyongyang voor de Kim-familie
kookte, achtte Kim Jong-il zijn tweede
zoon te ‘ver wijfd’ voor het hoogste ambt.
Als jongen van veertien of vijftien schreef
hij een pacifistisch gedicht, waarin hij
ageerde tegen oorlog, drugs en atoom-
bommen. Hij werd geregeld gespot bij
Eric Clapton-concerten, maar wilde nooit
journalisten te woord staan.

Dus bleef Kim Jong-un over, die vol-
gens Fujimoto qua karakter het meest
lijkt op zijn gevreesde vader. De kok om-
schreef de jongste Kim als een leidersfi-
guur met sterke politieke instincten, die
het hoofd koel weet te houden. Behalve
Fujimoto zijn er, op basketbalberoemd-
heid Dennis Rodman en wat Chinese
hoogwaardigheidsbekleders na, nauwe-
lijks buitenlanders die Kim Jong-un per-
soonlijk hebben ontmoet. Overigens
werd de oudere halfbroer nog wel bedrei-
gend genoeg geacht om hem in februari
op het vliegveld van Kuala Lumpur te la-
ten vermoorden met VX-zenuwgas – ve r -
moedelijk in opdracht van Kim Jong-un.

Pe r s o o n l i j k h e i d s c u l t u s
Kim de Derde moest na de dood van zijn
vader zijn macht consolideren. Staatsme-
dia bouwden al snel een persoonlijk-
heidscultus rond de jonge leider. Maar
hoe verheerlijk je een twintiger zonder
noemenswaardige daden op zijn naam?

Precies zoals dat in absolute monar-
chieën gaat: door te focussen op zijn af-
komst uit een revolutionair en semi-god-

PROFIEL�KIM�JONG-UN

Hij wordt graag bespot in
de rest van de wereld. Maar
in eigen land heeft de
jonge Kim Jong-un zijn
sporen als wrede dictator
al ruimschoots verdiend.

delijk geslacht. Kim Jong-un nam vele ka-
raktereigenschappen en politieke overtui-
gingen over van zijn vader en grootvader.
Daarnaast had hij het voordeel dat hij fy-
siek sprekend lijkt op zijn opa, vader des
vaderlands en ‘eeuwige president’ Kim Il-
sung (1912-1994). De eerste der Kims wordt
herinnerd als een vorst onder wiens heer-
schappij het leven nog relatief aangenaam
was, met voldoende brood op de plank.

Inmiddels heeft Kim Jong-un genoeg
dadendrang getoond om serieus geno-
men te worden als leider. Toen hij het
stokje van zijn vader overnam, had het
land twee kleine kernproeven uitgevoerd,
plus een aantal weinig imposante raket-
tests. Ruim vijf jaar later zijn meerdere
mijlpalen gezet: Pyongyang heeft tal van
betrouwbare middellangeafstandsraket-
ten, enkele projectielen die met een be-
reik van ruim 10.000 kilometer vrijwel de
hele VS kunnen raken én een arsenaal
van naar schatting zestig kernwapens. Af-
gelopen zondag testte het land zijn
zwaarste atoombom ooit.

Nadat zijn vader (‘S ongun’, Leger
Eerst) en grootvader (‘Ju c h e’, zelfvoorzie-
nendheid) ieder een eigen staatsleer had-
den geïntroduceerd, kon de derde Kim
niet achterblijven. In april 2013 presen-
teerde hij op een bijeenkomst van de ar-
beiderspartij zijn byungjin-ideologie, wat
‘parallelle ontwikkeling’ betekent. Dit
houdt in dat onder Kim Jong-un gelijktij-
dig wordt gewerkt aan de verbetering van
het kernwapenprogramma én aan het op-
krikken van de economie. Hoewel onder
de huidige leider milde economische
groei is waargenomen, ligt de nadruk dui-
delijk op het eerste punt.

Wrede tiran
Het heeft lang geduurd voor Kim en
Noord-Korea serieus genomen werden.
Dat begon in december 2013, toen de leider
zijn machtige oom Jang Song-thaek liet op-
pakken en executeren – samen met al zijn
familieleden en politieke bondgenoten.
De nummer twee in de pikorde, die eerst
nog als Kims mentor werd beschouwd,
was een voorstander van voorzichtige eco-
nomische hervormingen naar Chinees
model. Reden voor ’s lands hardliners, die
willen inzetten op repressie en wapenont-
wikkeling, om met hem af te rekenen.

Hiermee kwam ook een einde aan de il-
lusie dat Kim Jong-un door zijn schooltijd
in Zwitserland een liberale hervormer
zou zijn – of zo jong en onervaren dat hij
het regime zou doen instorten. Voor de 25
miljoen Noord-Koreaanse burgers is hij
een wrede tiran. Sinds zijn aantreden liet
hij meer dan honderd mensen op machts-
posities uit de weg ruimen. Ook scherpte
hij de grensbewaking aan om te voorko-
men dat burgers vluchten en hield hij de
goelags, waar naar schatting tachtig- tot
honderdduizend mensen vastzitten, in-
tact. Zo toonde hij dat hij geen schaap in
wolfskleren is.

Kim is getrouwd met de 28-jarige Ri
Sol-ju. Over haar is weinig meer bekend
dan dat ze graag Dior-tassen draagt en
een zachte stem heeft. Het stel heeft ten
minste drie kinderen. Hun jongste, gebo-
ren in februari van dit jaar, is de eerste
zoon. Daarmee is de vierde generatie van
de Kim-dynastie vast veiliggesteld.

Casper�van�der�Veen�doet�onderzoek�naar
Noord-Korea�en�schrijft�een�boek�over�het
land.

Op school in
Bern viel Kim
op door zijn
dure sneakers,
kok en
chauffeur
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Leve�n�s�l�o�o�p
Kim�Jong-un

19�8�3�/84
geboren�in�Noord-Korea�als
derde�zoon�van�Kim�Jong-il

Jaren�90
internationale�privéschool
in�Zwitserland

2�0�02�-2�0�07
Militaire�Universiteit

2009
definitief�aangewezen�als
t�ro�o�n�o�pvo�l�g�e�r

2010
gepromoveerd�tot�vierster-
re�n�g�e�n�e�ra�a�l

17�december�2011
volgt�zijn�vader�op�na�diens
overlijden.�Leidt�de�uitvaart-
ce�re�m�o�n�i�e

Eind�2011�tot�medio�2012
neemt�steeds�meer�officiële
titels�aan

Februari�2013
derde�Noord-Koreaanse
kernproef�en�de�eerste�on-
der�Kim�Jong-un,�met�een
geschatte�kracht�van�6�tot
16�kiloton

December�2013
Kims�machtige�oom�Jang
Song-thaek�wordt�samen
met�zijn�familie�en�politieke
bondgenoten�gedood

Februari�2014
rapport�van�VN-onder-
zoekscommissie�over�de
m�e�n�s�e�n�re�c�h�t�e�n�s�i�t�u�a�t�i�e�,
met�beschrijvingen�van
strafkampen,�brute�onder-
drukking,�folteringen�en�pu-
blieke�executies.�P�yo�n�g�-
yang�doet�het�af�als�laster

Januari�2016
vierde�kernproef,�met�een
geschatte�kracht�van�7�tot
15�kiloton

September�2016
vijfde�kernproef,�met�een
geschatte�kracht�van�10�tot
30�kiloton

Februari�2017
Kim�Jong-uns�halfbroer�Kim
Jong-nam�wordt�vermoord
op�de�luchthaven�van�Kuala
Lumpur,�vermoedelijk�in�op-
dracht�van�Pyongyang

Juli�2017
Noord-Korea�test�een�inter-
continentale�ballistische�ra-
ket�die�het�A�m�e�r�i�ka�a�n�s�e
vasteland�kan�raken

September�2017
zesde�kernproef,�met�een
kracht�van�vermoedelijk
100�– 140�kiloton

Pyongyang�in�beeld
Fotoserie�van�de�Noord-Koreaanse
hoofdstad�door�Nederlandse�fotograaf

Fotograaf�Eddo�Hartmann
maakte�de�foto’s op�deze�en
de�volgende�pagina’s�(uitge-
zonderd�die�van�Kim�Jong-un).
Half�september�verschijnt�bij
uitgeverij�Hannibal�Setting�the

stage:�North�Korea,�een�boek
met�foto’s�van�Hartmanns�rei-
zen�naar�Pyongyang.�Zijn�werk
wordt�vanaf�9�december�geëx-
poseerd�in�fotografiemuseum
Huis�Marseille�in�Amsterdam�.

Schietinstructeur�met
g�e�we�e�r�op�de�Mae-
ri-schietbaan�in�Pyon-
gyang,�waar�gasten�on-
der�meer�kunnen�schie-
ten�op�vogels,�die�ze�mee
naar�huis�mogen�nemen
om�op�te�eten.


