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logische revolutie die aangestuurd 
werd door de wiskundige Alan Tu
ring, die is blijven leven en zich niet 
in 1954 van het leven heeft beroofd 
omdat hij vernederd en vervolgd 
werd vanwege zijn homoseksualiteit. 
In dit alternatieve verleden verliest 
Margaret Thatcher de oorlog om de 
Falklands van Argentinië, vermoordt 
de IRA haar opvolger Tony Benn en 
komen The Beatles weer bij elkaar.

Opladen
Je kan Adam nauwelijks een ro

bot noemen. Hij is zo natuurgetrouw 
dat je hem voor een gewone mens 
zou aanzien als je niet weet dat hij 
een verborgen aanuitknop heeft en 
zich nu en dan op het net moet aan
sluiten om zijn batterij op te laden. 
Adam wordt aangekocht door beurs
speculant Charlie Field en wordt 
verliefd op Miranda, Charlie’s boven
buurvrouw en geliefde. De drie
hoeksverhouding is de centrale ver
haallijn, waar McEwan nog een 
handvol al even interessante neven
verhalen aan ophangt. Inzichten uit 
antropologie, wiskunde en psycholo
gie, bedenkingen over haiku’s, gen
der en ouderschap, of ethische 
vraagstukken over de rechten van 
een (kunstmatige) mens: McEwan 
houdt al die ideeën als een volleerd 
jongleur moeiteloos in de lucht.

Het leven van Adam is maar al te
menselijk. Hij leert bij, komt voor 
morele dilemma’s te staan, ervaart 
hoe gevoelens opborrelen uit zijn in
formatieverwerkende circuits, leert 
nadenken over de complexe proble
men waar je als mens voor gesteld 
wordt. Hij wordt steeds zelfstandiger 
en onafhankelijker, tot hij zichzelf 
desactiveert. Gaandeweg vervaagt de 
lijn tussen fictie en werkelijkheid. Je 
leeft helemaal mee met Adam die 
niets menselijks vreemd is, terwijl 
zijn gedachten en gevoelens toch 
door elektronische circuits veroor
zaakt worden. Maar wat is het ver
schil met de gedachten of gevoelens 
van Charlie en Miranda (of de lezer) 
die uiteindelijk toch ook maar het 
gevolg zijn van elektrische en chemi

Wie is 
eigenlijk 
de robot?

De kunst van 
de conversatie
Roman  Howard Jacobson
voert twee negentigers op
in Leef een beetje!. Hun 
liefde is allesbehalve 
conventioneel. KATHY MATHYS

Nooit zal ik de blik in Howard
Jacobsons ogen vergeten tij
dens de uitreiking van de Man

Booker Prize, in het jaar nadat hij had 
gewonnen voor De Finklerkwestie. De 
juryvoorzitter onderstreepte het be
lang van vlotheid en toegankelijkheid 
in haar speech. Jacobson keek geër
gerd. Zijn werk beantwoordt nu een
maal niet meteen aan die criteria. Ze
ker, zijn romans bevatten hilarische 
momenten, maar het zijn ook taaie 
brokken. De personages zijn weerbar
stig en de taal is barok. Het is geen 
toeval dat de Engelse schrijver in Leef 
een beetje! een vrouw opvoert die de 
kunst van de hyperbool in ere willen 
herstellen. Beryl is een negentigjarige 
met een voorliefde voor sterke vrou
wen als Cleopatra en Medea. Ze is de 
koningin van de oneliners: ‘Je kunt 
niet branden van verlangen naar ie
mand die tot je navel reikt.’ Of: ‘Wie 
zijn verleden te goed kent om zichzelf 
te verrassen, sluit zich af van de toe
komst.’

Beryl heeft een van haar zonen Pen
genoemd, naar Pentheus, een mytholo
gisch personage dat levend werd ver
slonden door zijn moeder. Zo ver dreef 
Beryl het niet, maar toch kon ze geen 
moederliefde geven aan haar drie zo
nen. De huwelijken die ze verbrak en 
de minnaars die ze verbande, zijn te 
talrijk om op te sommen. Wel doet de 
negentigjarige een poging: woorden 
beginnen haar te ontvallen, maar ze 
schrijft haar memoires.

Jacobson wisselt de Berylhoofd
stukken af met die over Shimi Carmel
li, een van de meest begerenswaardige 
vrijgezellen in NoordLonden. Hij 
loopt zonder rollator en kan zijn gulp 
zelf dichtritsen. Shimi mag er dan on
berispelijk uitzien, hij is een schim, 
heeft nooit durven te leven. Als zoon 
van een joodse moeder die overal ge
varen zag, geraakte hij in een nerveu
ze kramp. Jacobson werkt met zwart

Het is genieten van 
Jacobsons lange, 
sierlijke zinnen en van 
zijn absurde observaties

Roman  In de roman Machines zoals ik 
verwerkt Ian McEwan alle filosofische en 
neurobiologische vragen die de jongste vijftig
jaar gesteld zijn over artificiële intelligentie.
Met robots in de hoofdrol. GEERDT MAGIELS
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Howard Jacobson 
Leef een beetje! 
Vertaald door Peter Abelsen,
Prometheus, 360 blz., 25 €
(eboek 14,99 €).Oorspron
kelijke titel: ‘Live a little’.

witcontrasten. Tegenover zijn larger 
than life weduwe plaatst hij een man 
die nooit is getrouwd en zich het liefst 
zou verstoppen voor de wereld.

Dwalingen
De schrijver wacht tot bladzijde 

tweehonderd voor hij de twee laat 
kennismaken. Ze houden lange con
versaties in Regent’s Park. Beryl heeft 
Ephraim gekend, Shimi’s enige, inmid
dels overleden broer, met wie hij een 
moeilijke band had.

De titel van het boek suggereert dat
dit een verhaal wordt over liefde op 
latere leeftijd en in zekere zin is dat 
ook zo. Toch is Jacobson meer geïnte
resseerd in het verleden van zijn per
sonages. Ze zitten het eindeloos om te 
ploegen. Tot uitspattingen komt het 
niet tussen de twee – Shimi is er het 
type niet voor. Danig getraumatiseerd 
is hij door een incident uit zijn kin
dertijd dat hij geen frivoliteit aan de 
dag kan leggen. Beryl, voor wie man
nen altijd in zwijm vielen, vindt dat 
juist interessant aan hem.

Het is genieten van Jacobsons lan
ge, sierlijke zinnen en van zijn absur
de observaties. De auteur schrijft met 
scherpte over ouderdomskwalen en de 
dwalingen van het geheugen. Minder 
aantrekkelijk zijn de portretten van 
Beryls buitenlandse hulpjes – dat Be
ryl vooroordelen heeft tegenover de 
twee past bij haar karakter, maar een 
scène waarin de hulpjes buiten Beryls 
hoorafstand kibbelen is al te flauw.

De toon van Leef een beetje! is bit
terzoet. De hoofdpersonen lonken 
naar een verleden waarin sprankelen
de conversatie belangrijk was – van de 
jeugd met hun gebrekkige gevoel voor 
ironie moeten ze niets weten. In de 
tweede helft van het boek wijden de 
negentigers zich dan ook volop aan 
die kunst van het converseren. Ze tas
ten naar herinneringen. Shimi, die 
zich meer kan herinneren dan hij wil, 
moet er geen moeite voor doen. Beryl 
vindt langzaam toegang tot de beelden 
uit haar kindertijd.

Na Pussy, zijn matige Trumpparo
die, is dit boek vintage Jacobson: ge
detailleerd, excentriek, met weinig ver
wikkelingen. Op vlotheid en toeganke
lijkheid zullen we deze schrijver nooit 
kunnen betrappen en dat is maar goed
ook.
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Een roman kan een gedachte
experiment zijn, waarin de
schrijver een wereld bedenkt

waarin mogelijke gedragingen of ge
voelens en ongekende perspectieven 
op mens en bestaan kunnen worden 
uitgeprobeerd. De filosofie bedient 
zich vaak van gedachteexperimen
ten: het verrukkelijk heldere Zonder 
vandaag morgen geen gisteren van 
de Zwitserse filosoof Yves Bossart uit 
2014 is een onderhoudend en origi
nele inventaris van de gereedschaps
koffer van de denkers van de jongste 
tweeduizend jaar. Daar kan nu een 
nieuw instrument aan toegevoegd 
worden: Ian McEwans Machines zo
als ik is een denkoefening in roman
vorm.

Alle filosofische of neurobiologi
sche vragen die de jongste vijf de
cennia gesteld zijn over (al dan niet 
artificiële) intelligentie of (al dan 
niet menselijk) bewustzijn zitten er
in verwerkt. Het is ook niet toevallig 
dat de Brit McEwan (71) een bijdra
ge leverde aan de eerder dit jaar ver
schenen bundel Possible minds. 
Twentyfive ways of looking at AI, 
een rondetafel met 25 onderzoekers 
en denkers over denken en intelli
gentie en wat dat betekent voor ons 
menszijn. Het getuigt van McEwans 
schrijftalent dat hij die inhoud weet 
te verpakken in een prikkelend en 
meeslepend verhaal.

Adam is een van de eerste kunst
matige mensen die in de jaren 80 tot 
leven komt. Hij komt met elf andere 
Adams en dertien Eva’s op de markt. 
Zij zijn het product van een techno

Met hun zelfdodingen 
lijken de robots zich 
af te keren van het 
‘onmenselijke’ gedrag 
van hun eigenaars van 
vlees en bloed


