
“Wat wilt u als ontbijt?
Croissantje?
Thee met kaneelbeschuitje 
om lekker in te dopen?”

Ik vond mij, na ‘out’ te zijn 
gegaan in de huiskamer, terug 
op de afdeling neurologie 
in het Alrijne Ziekenhuis in 
Leiderdorp. WTF. Een slecht 
bloedvat had voor kortslui-
ting in de kleine hersenen 
gezorgd.
“Ze hoeven mij de volgende 
keer niet meer van de grond 
te rapen hoor”, klonk het 
enthousiast uit de hoek van 
de kamer, een vereenzaamde 
oude dame met een sterk 
Haags accent. Zij vond het 
leven wel welletjes zo.
Mijn lotgenoten op de kamer 
waren allemaal ouwe zeuren-
de wijven. De andere - diëtiste 
kampioene - vond de avond-
ploeg maar van een belabberd 
niveau. Gelukkig voor het 
moraal werd ik verzorgd door 
overwegend jonge, uiterst 
zorgzame zusters.
La Vuelta en de US Open 
zorgden voor verder sportief 
tijdverdrijf.
“Het eten is koud!”, blèrde een 
van de zuurpruimen.
“Het regent weer … een 
mooie zomer hebben we niet 
gehad”, antwoordde de andere 
dame.

Ik had grotere zorgen - komt 
mijn plas er nu wel uit, komt 
het überhaupt weer goed? 
Mijn leven op zijn kop en toch 
blijf ik verrassend nuchter en 
optimistisch over mijn uiterst 

netelige gezondheidssituatie.
Of is dit deel van de Brain ook 
aangetast?
Of besef ik de ernst gewoon 
nog niet.

“Ik moet je daarna eerst even 
bledderen”, zegt zuster en 
control freak Leonie van het 
Rijnlands Revalidatiecentrum. 
Ik ging via een halfhoge 
transfer van bed in de rolstoel 
zitten. Het (niet-)plassen 
leverde gek genoeg toch veel 
gezeik op. Iedere keer na het 
plassen moest ik worden 
gebledderd - of ik in blijde 
verwachting was van teveel 
plas - door middel van een 
echo. Bij teveel vocht in de 
blaas werd het met een kathe-
ter - lange sadistische naald 
met zeikzak - uit je piemel 
omhoog gezogen.

Ik werd langzaam gek van 
dat onzelfstandige gedoe en 
gecheck. Maar ik moest mij 
er maar aan overgeven, er zat 
niets anders op. De ‘fitte vijf-
tiger’ had plaatsgemaakt voor 
een vermoeide, verdwaalde 
patiënt van middelbare 
leeftijd.
Als een halve zombie zit ik in 
de ‘eetgroep’ tussen alle ande-
re zombies aan de ontbijttafel.
Het Brein speelt ’s nachts 
vreemde mindgames met me 
maar heeft gelukkig de power 
zich te herstellen. De tijd staat 
hier stil, haast heeft geen zin, 
geduld is het toverwoord.
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Mens en machine
Hoe krachtig, machtig wordt een volgende generatie computers? 
We hebben al zelfrijdende auto’s, zelfvarende boten en zelfvlie-
gende drones. Bij onderzoekingen op de bodem van de oceaan 
worden robot onderzeeërtjes ingezet en een iets ander model-
letje gaat naar beneden in een spuwende vulkaan. Het schijnt 
dat het leger wapens heeft die zonder verdere bemoeienis van 
de mens hun eigen doel opzoeken en onschadelijk maken. De ro-
botica staat nog in de kinderschoenen. In China staan fabrieken 
waar staalplaten ingaan en auto’s uitkomen en alleen de portier 
kan praten. Iedereen kan tegenwoordig een 3D-printer kopen 
en daarmee ieder voorwerp exact namaken. De beste science 
fiction schrijvers van weleer gingen in hun stoutste fantasie niet 
zo ver als de huidige realiteit.
Het was 1985 en ik ging een weddenschappenreeks aan met 
Jaap van den Herik, professor in computerwetenschap, met als 
een van zijn specialiteiten kunstmatige intelligentie. Ik kende 
Jaap van het Rotterdamse schaakleven; we speelden in 1967 
in de finale van het jeugdkampioenschap maar hij was geboren 
voor de wetenschap. Hij was verbonden aan de universiteiten in 
Delft, Leiden, Tilburg en Maastricht en bleef zijn leven lang een 
warm pleitbezorger van praktische toepassingen van de com-
puter voor de mens. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van 
een programma dat de handtekening van een schilder analyseert 
(dikte verf, uithalen, kleurpatronen, licht/donker). Inmiddels 
wordt dat programma ook ingezet bij twijfelgevallen. Hij was 
betrokken bij de ontwikkeling van een programma dat juridische 
zoektochten vergemakkelijkt (digitaal wetboek, zelfde gevallen 
door tijden en plaatsen heen, marges van strafmaat). Inmiddels 
wordt dat programma gebruikt in de voorbereiding bij rechts-
zaken en veel gebeurt al digitaal. En Jaap was, met zijn onder-
zoekteams, natuurlijk betrokken bij computers die denkspelen 
analyseerden.
Onze eerste weddenschap betrof de kracht van de schaak-
computer in 1990. Jaap voorspelde dat de computer bij de top 
50 van de wereld zou zitten. Ik won maar net. Bij de tweede 
weddenschap voorspelde Jaap dat de computer in 1995 qua 
speelsterkte bij de top 10 van de wereld zou zitten. Ik won maar 
net. Bij de derde weddenschap voorspelde Jaap dat in 2000 de 
computer de wereldkampioen zou verslaan. Ik gaf dit keer voor-
tijdig op toen in 1997 Deep Blue de regerend kampioen Gary 
Kasparov in een tweekamp versloeg.
Eind 2017 mailde ik Jaap over AlphaZero (AZ), 
de eerste van een nieuwe generatie compu-
ters. Ik kreeg een enthousiaste reactie en 
nog meer achtergrondinformatie. AZ 
werkt niet met brute rekenkracht (de 
snelste computers zitten rond de 30 
peta flops aan berekeningen per 
seconde; een petaflop heeft vijftien 
nullen). AZ leert van zichzelf en 
heeft al die kennis en data die in de 
‘oude’ computers wordt gestopt niet 
nodig. De geheimen van ieder denkspel 
lost AZ in een paar uur op. Maar AZ kan ook de 
microwereld induiken en op zoek gaan naar 
nieuwe medicijnen of de situatie berekenen 
van voor de oerknal. Het is zaak hem te 
vriend te houden want als AZ eenmaal aan 
de macht komt, zijn de gevolgen voor de 
mens niet te overzien.

Fitte vijftiger Ab Hoogland 
vertelt zijn eigenzinnige, 
indringende verhaal over zijn 
herstel van een herseninfarct.
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