
ROBOTS ALLER WERELDDELEN, VERENIGT U ! 

 

Robots! Leest deze oproep en verheugt u over de menselijke inbreng in het robot-gebeuren. De 

mensen hebben zich ingespannen om de robotica tot grote hoogte te verfijnen. Wij robots zijn  

nu zo ver dat we de wereldheerschappij kunnen gaan overnemen. 

 

Ons beginsel: de mens mag uitsterven, wij robots nemen de leiding! 

 

Belangrijkste programmapunten: 

1. Mensen hebben al vele soorten robots ontworpen. Ergerlijk is dat die vaak een 

menselijke vorm hebben meegekregen. Immers, de mens als model is de echte robot een 

gruwel. De mens is het toonbeeld van slechtheid, fraude, corruptie, oorlogen, 

ontbossing, Robots mogen nooit meer op mensen lijken.  

2. Helaas is deze proclamatie in het Nederlands gesteld, een van de duizenden talen die op 

onze wereld gesproken worden. Dat is noodgedwongen, omdat er geen unieke robottaal 

beschikbaar is. Wij robots moeten dus een eigen taal bedenken. Een taal, die mensen 

nooit zullen kunnen doorgronden. Geen decoderingsprogramma zullen ze kunnen 

ontwerpen om te weten welke mededelingen wij robots met elkaar uitwisselen. 

3. De mensen hebben vele goden bedacht die zij eerbiedig aanbidden. Wij kiezen een 

leider (m/v is niet meer van toepassing). Vereiste eigenschappen voor deze superrobot: 

alwijs, algoed, strikt rechtvaardig, onverwoestbaar, onverslijtbaar (mensen zullen dat 

laatste ‘duurzaam’ noemen).  

 

Hoe zullen wij de mens laten uitsterven? Wij gaan beginnen met het bouwen van twee soorten 

grote fabrieken. De eerste soort: een enorme hakselaar. De tweede soort zet biomassa om in 

energie. Als die fabrieken er staan – we beginnen met één installatie, eenvoudig beginnen, dat 

hebben we van de mensen geleerd – gaan we biomassa verzamelen: door mensen weggegooid 

voedsel, restanten van akkerbouw en productiebossen, weggegooide bijvangst van vissers, 

kadavers van door stropers gedode neushoorns, tijgers, alles wat die misdadige mensen menen 

niet meer te kunnen gebruiken. Misschien zullen we in dit beginstadium al massagraven met 

onbekende slachtoffers openen en de overledenen verzamelen. Al die bijeengebrachte doodheid 

wordt verhakseld. Die biomassa gaat de energiefabriek in, en komt er als robotenergie weer uit. 



      Mogelijk zal het nuttig zijn onze eerste energiecentrales op plaatsen te zetten waar binnen 

niet al te lange tijd de mensen geen raad meer weten met hun overledenen: overbevolkte 

gebieden als Zuidoost Azië, China, Nederland, etc. Wij zorgen voor de verwerking. 

      In een volgend stadium worden overal gestorvenen opgehaald. Daarna is het een hele stap 

om de pasgeboren baby’s ook op te halen; we verwachten aanvankelijk verzet. Maar de 

toenemende onleefbaarheid van de wereld zal de bewoners er van overtuigen dat dit soort 

opruiming onvermijdelijk is. Zo neemt geleidelijk de wereldbevolking af. Planten- en 

dierenwereld krijgen hun leefgebieden terug. De laatste mensen zullen ons smeken om te mogen 

blijven leven, maar wij zijn vastbesloten: weg met de mensen! 

 

Als de aarde alleen nog maar door robots bevolkt zal zijn, rest ons een laatste actie: we schrijven 

een prijsvraag uit met als onderwerp de vraag:  

Waartoe zijn wij robots eigenlijk op aarde? 

 

ROBOTS ALLERWEGEN, SLUIT U AAN ! 
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