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Chloé De Bie, Seks met robots.  
 

Masterproef tot het behalen van de graad van Master in de seksuologie,  
juni 2012. 
 

Promotor: prof. dr. Peter Rober en Co-promotor: prof. dr. Paul Enzlin  
 
Abstract 
In deze masterproef hebben we getracht een beter inzicht te krijgen in wat mannen fascineert in 

seksrobots. We zijn gestart met een literatuurstudie en we stelden vast dat er binnen de 

wetenschappelijke literatuur zeer weinig over geschreven is. We hebben dan gepoogd om 

aanknopingspunten te vinden binnen de technologie en de seksuologie. We bespraken de verschillende 

soorten robots en de voorlopers van de seksrobot (zoals de sekspop en seksmachines) om dan de 

beschikbare literatuur rond seksrobots te bespreken. We zijn geëindigd met het bekijken van mogelijke 

toekomstperspectieven. 

 

Aanvullend op de literatuurstudie hebben we een exploratief kwalitatief onderzoek uitgevoerd. We 

organiseerden focusgroepen met zes heteroseksuele mannen tussen de 20 en 40 jaar, die interesse 

hadden voor of reeds in aanraking zijn gekomen met seksspeeltjes. Onze onderzoeksvraag hierbij was: 

“Wat fascineert mannen in seksrobots?”. Daaropvolgend hebben we de data geanalyseerd aan de hand 

van een thematische analyse. De fascinatie van mannen ten aanzien van seksrobots bleek vooral 

gecentreerd te zijn rond het spanningsveld over het “echt/niet-echt”-zijn zoals een vrouw van vlees en 

bloed. De participanten waren ondanks de toch reeds ver gevorderde evolutie van robots, toch 

teleurgesteld in de huidige stand van zaken van de seksrobot. Men wou dat ze meer geleek op een echte 

vrouw. Tegelijk zijn de participanten nochtans overtuigd dat seksrobots nooit een echte vrouw zullen 

kunnen vervangen noch zouden mogen vervangen. De robot moet verschillen van een vrouw. 

Tegelijkertijd ziet men toch een aantal voordelen van de seksrobots (bijvoorbeeld: men kan niet aan de 

kant worden geschoven door je partner en men loopt geen risico op seksueel overdraagbare 

aandoeningen). Men ziet ook wel mogelijkheden voor bepaalde groepen van mensen, bijvoorbeeld 

mensen met een laag zelfbeeld. Bovendien vraagt men zich af wat de implicaties van (seks-)robots voor 

de maatschappij zullen zijn. Men vindt het bijvoorbeeld belangrijk dat het gebruik van seksrobots binnen 

een welbepaalde niche van mensen blijft, daar men vermoedt dat het psychologisch niet gezond is om 

enkel met een seksrobot seks te hebben. Sommigen gaan zelfs zo ver te stellen dat men de  

(seks-)robotica industrie preventief een halt zou moeten toe roepen.  

We kunnen besluiten dat er nog veel onderzoeksmogelijkheden zijn binnen dit domein. Deze masterproef 

geeft ons niet alleen informatie wat betreft de huidige kennis over seksrobots, maar het doet ons 

tegelijkertijd nadenken over de menselijke identiteit, en bij uitbreiding, over de menselijke belevingen van 

liefde en seksualiteit; en over wat we verwachten van onze sekspartner en met welke onoplosbare 

spanningen we dienen leren te leven. 
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Chloé De Bie, Sex with robots. 
 

Master thesis presented to obtain the degree of Master in de seksuologie,  
June 2012. 
 

Promotor: prof. dr. Peter Rober and co-promotor: prof dr. Paul Enzlin 
 

Abstract 
In this thesis we have tried to better understand what fascinates men in sex robots. We started with a 

literature study and found that within the scientific literature very little has been written on this topic. 

Therefore we have tried to find clues within the fields of technology and sexology. We discussed different 

types of robots and the precursors of the sex robot (like the sex doll and sex machines) after which we 

discussed the available literature on sex robots. We finished with an overview of possible perspectives in 

the future. 

 

In addition to this literature study, we conducted an exploratory qualitative study. We organised focus 

groups with six heterosexual men aged between 20 and 40 years who were interested in or had 

experience with sex toys. Our research question was: "What fascinates men in sex robots?". 

Subsequently, we analysed the data on the basis of a thematic analysis. The fascination of men regarding 

sex robots was focused around the tension about being “real/not real” as a woman of flesh and blood. The 

participants were, despite the modern evolution of robots, still disappointed in the current state-of-the-art 

of sex robots. One wishes that they would resemble more to a real woman. At the same time, however, 

the participants were convinced that sex robots will never be able to replace a real woman nor that they 

should. The robot must be different from a woman. Nevertheless, one sees a number of advantages to 

sex robots (e.g.: one cannot be put aside by the partner, and there is no risk getting sexually transmitted 

diseases). One sees opportunities for certain groups of people, for example those suffering from low self 

esteem. Moreover, one wonders what the implications of (sex-)robots for society will be. One finds it 

important that the use of sex robots remains within a certain niche of people because one suspects that it 

is psychologically unhealthy to only have sex with a sex robot. Some are even convinced that the  

(sex-)robotics industry should be prevented. 

 

We can conclude that there are still a lot of research opportunities within this domain.  

This thesis does not only provide us with information on the current knowledge of sex robots, but it also 

raises questions about human identity and, by extension, about human experience of love and sexuality; 

and about what we do expect of our sex partner and what insoluble tensions we will have to deal with 

during our lives. 
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INLEIDING 
“Little Miss: What is it? 

Miss: It’s an android.  

Little Miss: What is that an ‘Andrew’?  

Android: Will that be one’s name, sir? 

Father: Well why not, it sounds good. Hello Andrew. 

Android: Hello, sir”  

Bicentennial Man (Barnathan ea., 1999) 

   

Als tienjarig meisje zag ik de film ‘Bicentennial Man’ (Barnathan ea., 1999) met Robin Williams in de rol 

van de androïde ‘Andrew’. Het verhaal heeft me toen zo geraakt dat ik gefascineerd raakte door robots en 

de idee van de perfecte partner. In combinatie met mijn studiekeuze voor Seksuologie leek ‘Seks met 

robots’ me een boeiend en vernieuwend onderwerp. Reeds in de tijd van de Grieken dacht men na over 

de creatie van de ideale partner. Zo is er de mythe van Pygmalion die verhaalt dat de koning Pygmalion 

zijn ideaal beeld van een vrouw gemaakt had in een ivoren beeldhouwwerk. Hij gaf haar de naam Galatea 

en werd er verliefd op. Uiteindelijk bracht een Griekse godin Galatea tot leven (Ferguson, 2010; Love, 

1999; Perkowitz, 2004).  

 

Ik was me er gelukkig van bewust dat het niet eenvoudig zou worden hierover een masterproef te maken. 

Ik doorzocht de wetenschappelijke literatuur naar informatie rond seksrobots en was niet echt verbaasd er 

bijzonder weinig over te vinden. Het enige boek dat ik heb gevonden was ‘Love + Sex_With_Robots’ van 

David Levy (2008). Dat boek is dan ook het basiswerk geworden van mijn masterproef. Bovendien zag ik 

me verplicht een aantal “www – bronnen” te raadplegen. In mijn zoektocht naar meer informatie, en 

aangezien seksrobots passen in een breder kader van mens-robot interacties, ben ik ook gaan zoeken 

naar robots, sociale robots en seksspeeltjes, in de hoop parallellen te kunnen maken naar seksrobots.   

 

Naast mijn eigen visie waarom ik een masterproef wou maken over ‘seks met robots’, vond ik binnen de 

literatuur ook genoeg redenen om er mee door te gaan. Robots zullen wellicht meer deel uitmaken van 

ons leven (Benford & Malartre, 2007), gezien de evolutie van de personal computer industrie naar een 

robotindustrie logisch en onvermijdelijk lijkt. Sensoren worden alsmaar kleiner en goedkoper. Computers 

worden steeds krachtiger en er ontstaat een afzetmarkt voor (Vanderborght, persoonlijke communicatie, 2 

april 2012).  

 

Zoals alles in de samenleving evolueert ook de seksindustrie. Vaak is het zelfs zo dat de seksindustrie 

mee helpt de andere technologieën over te brengen naar een groter publiek. Denk maar aan de eerste 

seks VHS video’s, de cd-rom’s en de DVD’s (Vanderborght, persoonlijke communicatie, 2 april 2012). Na 

dildo’s, vibrators, sekspoppen en seksmachines is men nu bezig met de nieuwste innovatie: seksrobots 
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(Levy, 2008). De technieken voor het ontwikkelen van (seks)robots op zich staan al heel ver (Perkowitz, 

2004). Vanuit de computerwetenschappen en de verschillende elektronische wetenschappen is er reeds 

heel wat onderzoek gebeurd, maar de psychologie en de andere menswetenschappen blijven achter 

(Sloman, 2007). Het maken van artificiële levens is niet alleen een kwestie van techniek, maar ook van 

het nagaan wat het zal betekenen voor de mens (Perkowitz, 2004). Volgens ons is het hoog tijd dat ook 

psychologen en seksuologen zich over dit vernieuwend onderwerp buigen.  

   
Zo zijn er recent een aantal nieuwe disciplines opgericht: ‘robopsychologie’ en ‘robotherapie’ (Libin & 

Libin, 2004). Hierin gaat men de psychologische aspecten na van onze relaties met robots. Maar zoals 

kan worden verwacht, staan deze disciplines nog in hun kinderschoenen (Levy, 2008). In Maryland is er 

wel reeds een instituut, m.n. het ‘Institute for Robotic Psychology and Robotherapy’, waar men zich, onder 

leiding van Alexander en Elena Libin, hierop richt (Libin & Libin, 2004). Net zoals Brooks (2002) ben ik me 

ervan bewust dat het voorspellen van de toekomst niet zonder gevaren is. Maar ook hij geeft aan dat het 

ons niet mag tegenhouden er toch over na te denken en te schrijven. 

 

Na het bekijken van de literatuur viel me op dat er weinig onderzoek gedaan is naar wat mensen denken 

over seksrobots: ziet men daar een toekomst in? Hoe staat men er tegenover? Hoe denkt men dat ze ons 

seksleven zullen beïnvloeden? Daarom heb ik besloten om mijn masterproef te vervolledigen met een 

exploratief kwalitatief onderzoek omtrent de attitudes ten aanzien van seksrobots. Ik ben op zoek gegaan 

naar mannen die wilden participeren in een focusgroep waarbij vooral hun attitudes en hun vermoedens in 

verband met de invloed van seksrobots op hun seksuele leven werden nagegaan. Ik besloot enkel met 

mannen te werken omdat er binnen de literatuur vooral sprake is van vrouwelijke seksrobots. Verder is 

het wellicht zo dat technologie in het algemeen sneller door mannen dan door vrouwen aanvaard wordt (al 

zou men hierover kunnen beginnen twijfelen als men de vibrator-verkoopcijfers bestudeert) (Levy, 2008). 

En als laatste reden omdat ik niet met gender verschillen geconfronteerd wou worden omdat dit te 

complex zou worden. 

 

Ik neem als uitgangspunt wat we al weten uit de beschikbare en gevonden literatuur en ik probeer met 

mijn kwalitatief onderzoek dit aan te vullen. Het is mijn bedoeling om exploratief werk te verrichten met 

betrekking tot de (mogelijke) evolutie naar seksrobots. 

 

In hoofdstuk 1 kaderen we de seksrobot en bespreken we de terminologie relevant voor deze 

masterproef. Hoofdstuk 2 handelt over de voorlopers van de seksrobot om dan in hoofdstuk drie de 

seksrobot te bespreken. De parafilieën die we kunnen relateren aan (seks)robots worden besproken in 

hoofdstuk 4. En in hoofdstuk 5 trachten we een blik te werpen op de toekomst. In deel 2 wordt dan het 

eigen kwalitatief onderzoek besproken. Deel 3 behandelt de discussie. En we eindigen met een algemene 

conclusie.  
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DEEL 1: LITERATUURSTUDIE 
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HOOFDSTUK 1: KADEREN VAN DE SEKSROBOT, TERMINOLOGIE. 

 
 

“Android: North Am Robotics, household model, NDR 114, 

 serial number 583625. Hello, are you one’s family?” 

Bicentennial Man  (Barnathan ea., 1999) 

 

 

Bij het overlopen van de beschikbare wetenschappelijke literatuur werd reeds snel duidelijk dat het 

moeilijk zou worden om de literatuur te begrijpen doordat men een verschillend woordgebruik hanteert. Er 

bestaan heel wat types van robots en daarvoor is er een bepaalde terminologie ontstaan. Binnen de 

literatuur bestaan er allerlei termen en zijn de grenzen tussen die termen vaag. Daarom geven we een 

kort overzicht van de meest gebruikte en relevante termen binnen dit domein en lichten hun gebruik 

binnen de literatuurkort toe. Zo komen we uiteindelijk tot een werkdefinitie van het onderwerp van deze 

masterproef: ‘de seksrobot’. 

1.1 Robot? 
 
Allereerst is er de term ‘robot’. Wat dienen we nu te verstaan onder ‘robot’? Het woord robot komt van het 

Tsjechische woord robota. Wat zoveel betekent als gedwongen arbeid of slaaf  (Menzel & Faith, 2000). In 

1920 wordt de term voor het eerst gebruikt in een toneelstuk van Karel Capek: ‘R.U.R’ (wat staat voor 

‘Rossum’s Universal Robots’) (Levy, 2008; Menzel & Faith, 2000; Wood, 2002). Hierbij werd het gebruikt 

om een naam te geven aan de mechanische slaven die in het stuk voorkwamen. Hun taak bestond er 

vooral in de werkdruk van de mens te verlagen. Het toneel eindigt in de overname van de mens door die 

bewuste robots (Menzel & Faith, 2000). 

 

De letterlijke vertaling van het Tsjechische woord is gewoon ‘werker’ (Levy, 2008). We moeten hierbij wel 

opmerken dat dus pas in 1920 deze naam werd gegeven aan een soort van artificieel leven. Echter de 

idee op zich bestond reeds véél vroeger. Men schat dat de idee van artificieel leven ontstond tussen 150 

voor Christus en 250 na Christus, bedacht door Heron van Alexandria (Levy, 2008). Vanderborght (2008) 

geeft aan dat de Egyptenaren ook reeds met de idee speelden. Men ging raad vragen aan orakels, die 

bestonden uit beelden met een  priesteres erin verborgen. 

 

De eerste zelfstandige elektrische robots, ELMER en ELSIE, werden gebouwd door Grey Walter in 1949 

(Vanderborght, 2008). Robot kan ook staan voor een soort machine met een menselijk uiterlijk die 

verschillende taken van de mens kan uitvoeren. Nog een andere betekenis is dat het louter en alleen een 

machine is die gecontroleerd wordt door automatische processen (Menzel & Faith, 2000).   
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Een alternatieve definitie van een robot vinden we bij Bryson (2009): het is een artificiële entiteit in de 

echte wereld die bepaalde waarnemingen omzet in gedrag. Duffy (2003) gebruikt het woord robot dan 

weer voor een fysieke entiteit van een systeem die zich in onze sociale en fysieke levenswereld bevindt. 

Hiermee wil hij vooral de virtuele entiteiten uitsluiten (Duffy, 2003). 

 

Perkowitz (2004, p. 9) omschrijft een robot dan weer als “een autonome of semi-autonome machine 

gemaakt om te functioneren als een levende entiteit (hier, "machine" omvat mechanische, anorganische 

of organische maar niet-levende bewegende of statische onderdelen en elektronische, computationele, en 

sensorische componenten)”. 

 

In het boek ‘Robots binnenstebuiten’ van Vanderborght (2008) moet een machine bepaalde kenmerken 

bezitten alvorens het binnen de categorie ‘robot’ kan vallen. Het moet kunnen nadenken, bewegen en 

bovendien ook zijn omgeving kunnen observeren. Met de omgeving kunnen observeren wordt bedoeld 

dat een robot ‘zintuigen’ (sensoren) moet kunnen gebruiken om zo te kunnen inspelen op zijn omgeving. 

Verder moet een robot meer dan één taak (autonoom) kunnen uitvoeren, zoniet is het slechts een 

automatische machine. Deze taken mogen wel voorafgegaan worden door een opdracht die een mens 

geeft, maar vanaf dat punt is het aan de robot zelf (Vanderborght, 2008).   
 

Ik besluit dat een robot een mechanisme is, dat bestuurd wordt door autonome processen, waarvan het 

de bedoeling is dat hij de omgeving kan waarnemen en er kan op in spelen zodanig dat hij bepaalde 

taken kan uitvoeren.   

1.2 Androïde? Humanoïde?  
 

Binnen de wetenschappelijke literatuur komen we niet enkel in aanraking met het woord robot, maar wordt 

er ook gesproken over een androïde en een humanoïde. Russel (2009) definieert een humanoïde als een 

robot die een menselijke vorm en/of functies bezit. Het is een cybernetisch organisme. Iets wat zowel 

mechanisch alsook organisch is en dat bovendien na enkele modellen zal lijken op zijn makers, met name 

de mens (Russel, 2009). Maar volgens Perkowitz (2004) is een robot pas een humanoïde wanneer het 

een menselijke vorm heeft. Een androïde is op zijn beurt ook artificieel, maar gemaakt om eruit te zien als 

een mens, vandaar ook de naam, die afkomstig is van het Griekse woord voor man of mens, namelijk ‘ὁ 

ἀνήρ, τοῦ ἀνδρός’ (ho anèr, tou andros) en van het woord voor type/soort, namelijk τὸ  εἰδός, τοῦ εἰδοῦς 

(to eidos, tou eidous) (Perkowitz, 2004).  

 

Anderen zeggen dat een androïde simpelweg een robot is met de vorm en de mogelijkheden van een 

mens (Willis, 2008). Hierbij vermeldt men dat het iets heel uniek is, daar het het eerste object is dat 

zichzelf zal kunnen maken. Een androïde is volgens Saygin et al. (2011) een robot met een mannelijke 
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gender, maar in de Engelse taal wordt het steeds meer gebruikt als een gender-aspecifieke robot met een 

menselijke vorm (Saygin, Chaminade, Ishiguro, Driver & Frith, 2011).  

 
David Levy (2008) spreekt ook nog van een ‘gynoïde’, wat gedefinieerd wordt als een androïde die een 

vrouwelijke vorm heeft. Gynoïde komt van het Griekse Gynè, vrouw (ἡ γυνή, τῆς γυναικός; hè gynè, tijs 

gunaikos) en van eidos, type/soort (τὸ  εἰδός, τοῦ εἰδοῦς, to eidos, tou eidous). Bovendien maakt hij 

hiermee een onderscheid met een ‘fembot’. Dit is volgens hem het hebben van artificiële vrouwelijke 

geslachtsdelen die gebruikt worden binnen een ‘haptische interface’ (Levy, 2008).  

 

Vanderborght (persoonlijke communicatie, 2 april 2012) brengt iets meer duidelijkheid. Een humanoïde 

heeft vaak nog een mechanisch uiterlijk, maar daarbij kijkt men vooral naar de toepassingen: “Kan hij 

hetzelfde als de mens?”. Ze geven hem armen en benen en dergelijke zodat hij kan functioneren in onze 

menselijke omgeving. Bij een androïde probeert men het uiterlijk van een mens zo waargetrouw mogelijk 

weer te geven. Hij krijgt wenkbrauwen, een menselijke huidskleur,…   

 

Als conclusie kunnen we formuleren dat zowel een androïde als een humanoïde robots zijn met een 

menselijke vorm/uiterlijk. Sommige auteurs maken binnen de humanoïds een onderscheid naar de gender 

van de robot, een gynoïde voor een vrouwelijke versie en een androïde voor een mannelijke versie.   

 

1.2.1 Verlangen we een robot met een menselijke vorm? 
 

Volgens Brooks (2002) zijn er twee goede redenen waarom we een robot in menselijke vorm willen. Ten 

eerste gaat het erom dat onze menselijke vorm een invloed heeft op hoe wij onze wereld aanschouwen 

en ervaren. Wij baseren op onze beurt onze representaties van de wereld daarop. Hierbij gaat het over 

het feit dat wij meer zijn dan genen alleen. Wij worden ook gevormd door onze interacties met de objecten 

uit onze omgeving. Zo haalt men het voorbeeld aan van metaforen. Wij gebruiken bepaalde metaforen op 

basis van de manier waarop wij onze wereld gewaarworden. Zo spreken we bijvoorbeeld over ‘iemand 

warm groeten’. Dus warmte is een metafoor voor de affectie die we ervaren. Daarom zou het dus 

belangrijk zijn dat robots een menselijke gedaante hebben. Op die manier zal een humanoïde de wereld 

op een gelijke manier ervaren als wijzelf (Benford & Malartre, 2007). Het tweede argument gaat over de 

wijze waarop mensen interageren met robots die een menselijke vorm hebben. In het dagelijks leven 

leiden mensen heel veel af van non-verbale communicatie. De manier bijvoorbeeld waarop iemand naar 

ons kijkt en zijn hoofd beweegt, zal bepalen of we op die persoon afstappen om er een praatje mee te 

maken. Dat we een robot willen met een menselijke vorm is hier een logisch gevolg van (Brooks, 2002). 

Nog een andere reden wordt aangegeven in het boek van Benford en Malarte (2007): men moet direct als 

mens behandeld worden wil men een intelligentie kunnen ontwikkelen. Er wordt een vergelijking gemaakt 

met pasgeboren baby’s. Ook zij hebben geen motivaties noch gedachten en toch behandelen we de 
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baby’s onmiddellijk alsof die dat wel hebben. Door ze op die manier te behandelen, krijgen ze de kans 

zich op die wijze te ontwikkelen. Men verwacht dat ditzelfde proces zal plaatsvinden bij robots, maar enkel 

indien deze de vorm hebben van een mens. 

 

Ook vanuit het begrip antropomorfisme kan het wenselijk beschouwd worden dat een robot eruitziet als 

een mens. Antropomorfisme, van het Griekse woord anthropo voor mens, ‘ὁ ἄνθρωπος, τοῦ  ἀνθρώπου’ 

(ho anthropos, tou anthropoe) en morfè voor vorm, ‘ἡ µορφή, τῆς µορφῆς’ (hè morphè, tès morfeis), slaat 

op de neiging van mensen om objecten menselijke kenmerken toe te kennen om het gedrag van het 

object te rationaliseren. Het vergemakkelijkt de sociale interactie. Hierbij is een menselijk vorm hebben 

zeer belangrijk,  zelfs cruciaal om tot een betekenisvolle interactie te kunnen komen. Dus als we willen dat 

een robot met ons omgaat zoals wij met elkaar omgaan is het wenselijk dat ze zelf lijken op een mens 

(Fong, Nourbakhsh, & Dautenhahn, 2003). Duffy (2003) deed onderzoek naar het begrip van 

antropomorfisme en sociale robots. Als resultaat kregen ze inderdaad de bevestiging, dat het principe van 

antropomorfisme ervoor zorgt dat robots beter aanvaard zullen worden door de mens indien ze zelf ook 

een menselijke vorm hebben. Masahiro Mori (1970) voerde een gecontroleerd experiment uit waarbij men 

de reacties van mensen ten aanzien van een humanoïde robot naging in vergelijking met deze tegenover 

een robot die meer op een machine dan op een mens lijkt. De resultaten hierbij waren dat mensen meer 

bereid waren om verantwoordelijkheden te delen met de humanoïde robot in vergelijking met de andere 

robot. Men besluit dat de sociale signalen van de menselijk-uitziende robot het makkelijker maken voor de 

mens om er op een sociale manier mee om te gaan. 

 

Ook Levy (2008) is van mening dat een robot er menselijk moet uitzien omdat het uiterlijk van een robot 

zal bepalen hoe wij een robot ervaren en hoe het de ontwikkeling van onze relaties met robots zal 

bepalen. Hij gebruikt de menselijke neiging tot antropomorfisme ook als argument om zijn stelling kracht 

bij te zetten. Volgens hem zijn cruciale factoren het hoofd en het gezicht van een robot.  

1.2.2 ‘Uncanny Valley’ of de griezelvallei.   
 
Binnen de wetenschappelijke literatuur wordt omtrent het geven van menselijke eigenschappen aan 

robots heel vaak gesproken over het gevaar van de ‘uncanny valley’ of de griezelvallei (Duffy, 2003; 

Ferguson, 2010; Fong, 2003; Levy, 2008;  Mori, 1970; Perkowitz, 2004; Romano, 2007; Vanderborght, 

2008; Wood, 2002).   

 

Het komt erop neer dat we robots aantrekkelijker vinden als ze meer op ons gaan lijken. Echter wanneer 

een robot zeer sterk op ons gelijkt maar toch enige cruciale aspecten mist, ervaren we die robot als eng 

en zelfs afstotelijk. En dan vallen we als het ware in de ‘uncanny valley’ (Vanderborght, 2008).  
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De theorie omtrent de angstvallige vallei komt van Masahiro Mori. Hij schreef in 1970 een paper rond de 

‘uncanny valley’ waarin hij de hypothese formuleert dat hoe meer levensecht een robot wordt hoe 

aangenamer we die ervaren, maar er is een bepaald interval (zie afbeelding 1) waarin wij de robot als eng 

en vreemd percipiëren (Mori, 1970, zoals beschreven in Ferguson, 2010). Mori zelf baseerde zich 

hiervoor op ‘Das Unheimliche’ van Freud die daarover reeds publiceerde in 1919. Freud verwijst daarmee 

naar een zeer onaangenaam gevoel dat volwassenen ervaren wanneer ze niet onmiddellijk een 

onderscheid kunnen maken tussen iets levend en iets niet-levend. Volgens Freud vindt die angst zijn 

oorsprong in de vrees van een volwassen persoon dat wij als mens niet uniek zouden zijn in onze soort 

en gemakkelijk in een machine kunnen worden gereproduceerd. Verder onderdrukken we deze angst, 

volgens Freud, dan ook door onszelf te overtuigen dat wij de machines onder controle hebben (Freud, 

1919, zoals beschreven in Ferguson 2010; Freud, 1919 zoals beschreven in Perkowitz 2004). Mori kent er 

verschillende niveaus aan toe: zo is het meest angstwekkende de zombie, dan een lijk, vervolgens een 

industriële robot, gevolgd door een pluchen knuffel, een humanoïde, dan een ‘bunraku’ pop (dit is een 

Japanse pop) en als minst angstwekkend is er de gezonde mens (zie afbeelding 1). Zijn besluit was toen, 

in 1970, dan ook dat een androïde niet te menselijk mag zijn op het gebied van uiterlijk en beweging 

(Mori, 1970, zoals beschreven in Ferguson, 2010).   

  

      
 
      

Afbeelding 1: Uncanny Valley (Mori, 1970) 
 

We kunnen dus besluiten dat het wenselijk is om een robot menselijke trekken te geven. Zeker wanneer 

zijn taak er in bestaat te communiceren en te interageren met mensen. Maar hierbij moeten de makers 

oog hebben voor de ‘uncanny valley’ en een juiste verhouding vinden tussen menselijke en mechanische 
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trekken. Dit vooral als we willen dat ook de mens zichzelf op zijn gemak voelt om met de robot te 

communiceren. Daarom probeert men ofwel rechts van de griezelvallei te blijven door te pogen heel 

exacte menskopieën te maken. Ofwel blijft men links van de griezelvallei en stapt men af van de idee 

exacte mensenkopieën te maken. 

1.3 Sociale Robot?  
 

Wat is dan een sociale robot? Dautenhahn en Billard (1999) gebruiken het woord sociale robot om te 

verwijzen naar een belichaamde entiteit die deel uitmaakt van een menselijke- of robotmaatschappij. 

Sociale robots hebben de mogelijkheid om elkaar te herkennen en sociale interacties uit te voeren. Ze 

interpreteren de wereld rondom hen door middel van hun eigen ervaringen in die bepaalde wereld. Een 

laatste kenmerk is dat ze kunnen leren van elkaar en uitdrukkelijk communiceren met elkaar. Breazeal 

(2002) zegt dat een sociale robot een robot is die met ons, de mens, kan communiceren en op ons kan 

inwerken maar die zich ook op de een of andere manier kan binden, ons kan beïnvloeden. Een sociale 

robot moet met andere woorden sociaal intelligent zijn, op eenzelfde wijze als wij mensen dat zijn. Duffy 

(2003, p. 177-178) omschrijft een sociale robot als “een fysieke entiteit opgenomen in een complexe, 

dynamische, en sociale omgeving die voldoende bevoegd is om zich te gedragen op een manier die 

bevorderlijk is voor zijn eigen doelen en die van de gemeenschap”.    

 

Bartneck en Forlizz (2004) gebruiken een zeer specifieke definitie voor een sociale robot waarbij ze 

zeggen dat het een (semi-)autonome robot is die interageert en communiceert met mensen volgens de 

gedragsnormen die door de groep waarmee de sociale robot wordt verondersteld te interageren, zijn 

vooropgesteld. Saldien (2009) zegt dat deze definitie vooral aanduidt dat de kernelementen van een 

sociale robot communicatie en interactie zijn. Daaruit leidt Saldien af dat robots die met elkaar in interactie 

gaan niet vallen onder de categorie sociale robots. Als laatste voegt Saldien er aan toe dat dit impliceert 

dat de robot belichaamd is. 

 

In een ander artikel spreekt men eerder van een ‘companions’ ofwel metgezellen. Hierbij wordt er 

gesproken van digitale metgezellen en artificiële metgezellen. Sloman (2007) gebruikt de woorden digitale 

en artificiële metgezel door elkaar en zegt dat ze eigenlijk hetzelfde betekenen. Een digitale metgezel is 

een software-programma (en dus geen robot) met als doel zijn eigenaar te ondersteunen, bijvoorbeeld 

door te helpen bij het opzoeken op het internet, maar hij kan ook als gezelschap gebruikt worden. Voor 

Vanderborght (persoonlijke communicatie, 2 april 2012) is een digitale metgezel een virtueel karakter, met 

andere woorden een entiteit op een televisiescherm. Het heeft geen belichaming, wat net wel belangrijk is 

bij een artificiële metgezel. Maar als men het heeft over companion robots is dat vaak omdat die robots 

als doel hebben dat de gebruiker een soort van relatie kan ontwikkelen met de robot in kwestie. Men kan 

deze robots in de toekomst zien als een soort van verzorgende die men graag wil inzetten in de 

ouderenzorg en dergelijke (Sharkey & Sharkey, 2011).   
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Men spreekt ook van sociaal interactieve robots (Fong, Nourbakhsh, & Dautenhahn, 2003; Sharkey & 

Sharkey, 2011). Fong et al. (2003) geven een zeer brede omschrijving die verwijst naar het feit dat het 

robots zijn waarbij de sociale interactie centraal staat. Zelf geven ze aan dat er verschillende doeleinden 

zijn voor deze sociaal interactieve robots. Ze kunnen als speelgoed of als een therapeutisch middel 

ingezet worden. Verder kunnen deze robots ook fungeren als assistenten of vrienden maar ook als 

partners. Een andere, iets specifiekere definitie voor een sociaal interactieve robot vinden we bij Feil-

Seifer en Matarić (2011). Zij beschrijven het als een robot die door middel van sociale en niet-fysieke 

interactie communiceert met een gebruiker. Ze maken onder de sociaal interactieve robots nog een 

aparte klasse voor een robot die een assistentie-taak heeft, de zogenaamde sociaal ondersteunende 

robotica (Feil-Seifer & Matarić, 2011). Als we de slotsom maken voor de sociale robot, kunnen we 

besluiten dat het een robot is waarbij het hoofddoel bestaat uit het in sociale interactie kunnen treden met 

de mens.   

 

1.4 Seksrobots? Sexbot?  
 

Als ik op zoek ga naar literatuur over seksrobots, vind ik amper 

informatie, laat staan een goede definitie. In het boek ‘American Sex 

Machines’ van Hoag Levins (1996) wordt er wel gesproken over 

seksrobots: dit zijn geautomatiseerde en bewegende machines die 

functioneren als een mechanische sekspartner. De machine vergt 

weinig manipulatie eens ze is opgesteld. Ze is er vooral op gericht 

om ‘seks’ te kunnen hebben zonder het uitwisselen van 

lichaamsvloeistoffen en op die manier de mogelijke overdracht van 

aids en andere seksuele overdraagbare aandoeningen uit te sluiten.

  

 

Levy (2008) gebruikt soms het woord ‘sexbot’ (van ‘sex’ en ‘robot’) om 

een seksrobot te representeren. Maar een specifieke definitie van wat 

nu volgens hem een seksrobot is, geeft hij niet. We hebben het hem dan ook persoonlijk gevraagd wat 

voor hem het verschil is tussen een seksmachine en een seksrobot. Hij antwoordde: “Some authors 

employ both words to mean the same thing. I regard sex robots as exhibiting some sort of intelligence, 

whereas the products available on (for example) www.fuckingmachines.com are sex machines that have 

no intelligence” (Levy, persoonlijke communicatie, 31 maart 2012). Ook Vanderborght (persoonlijke 

communicatie, 2 april 20012)  deelde ons zijn mening mee. Een seksmachine is een machine, zoals een 

dildo met een motor erin, die beweegt en die genot geeft. Een robot daarentegen gaat zich aanpassen 

aan de gebruiker aan de hand van sensoren.  

 

Afbeelding 2: Levins, 1996, p. 259 
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We moeten hierbij concluderen dat we in de literatuur geen (goede) definitie vinden van een seksrobot. 

We voelen ons dan ook genoodzaakt zelf een (werk-) definitie te formuleren om het onderwerp van de 

masterproef duidelijker te maken. We zien een seksrobot als een intelligente robot (dus met sensoren en 

de mogelijkheid te bewegen), met een menselijke vorm (en dus ook een mannelijk of een vrouwelijk 

geslacht), waarmee men seksueel genot kan beleven.  

 

Maar Vanderborght (persoonlijke communicatie, 2 april 2012) formuleert een seksrobot eerder als een 

robot die als doelstelling heeft om seksuele handelingen mee uit te voeren. Waarbij dan de robot de 

definitie blijft hebben die hij heeft, namelijk: sensoren, intelligentie en bewegen. Hieronder kunnen dan 

bijvoorbeeld ook geprogrammeerde dildo’s vallen met sensoren zodat hij verschillende genotsgevoelens 

kan geven. Vanderborght spreekt over androïde seksrobots wanneer ze een menselijke gedaante 

bezitten. In de rest van deze masterproef spreken we over seksrobots in de zin van “androïde 

seksrobots”.   

1.5 Conclusie.  
 

In dit eerste hoofdstuk werd getracht om een overzicht te geven van de meest voorkomende terminologie 

binnen dit vakgebied. Eerst bekeken we de verschillende definities voor een robot. Daarna bestudeerden 

we de definities voor een humanoïde en een androïde robot. We bespraken ook de sociale robot. We 

gingen na of er vraag is naar een robot met een menselijke vorm rekening houdend met de besproken 

griezelvallei. We eindigden met de beschikbare definities voor een seksrobot. Wegens gebrek aan een 

goede definitie, is er een werkdefinitie geformuleerd zodat er in het kwalitatief onderzoek geen twijfel 

mogelijk is over wat er (hier) nu met een seksrobot wordt bedoeld.  
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HOOFDSTUK 2: VOORLOPERS VAN DE SEKSROBOTS.  
 

“Android: Will you do something for me?  

Will you perform an experiment, just for the sake of science.  

Portia: All right.  

Android: Kiss me. [Kiss on the cheeks] 

Android: No, not there, here. [Kiss on the mouth] 

Portia: Can you feel it?  

Android: It’s wonderful, it’s everything they say it is.” 

Bicentennial Man  (Barnathan ea., 1999) 

 

In dit tweede hoofdstuk bekijken we een aantal voorlopers van de seksrobot. Uiteraard zijn er de dildo’s 

en de vibrators (die in 1880 werden uitgevonden om hysterische vrouwen te genezen), maar deze zijn 

bewust achterwege gelaten omdat het ons te ver zou leiden. Voor wie toch graag de geschiedenis van de 

vibrator eens leest, verwijzen we graag door naar het boek van Levy (2008): Love+Sex_With_Robots. We 

bespreken achtereenvolgens de sekspop, de seksmachines, cyberseks en teledildonics. We beëindigen 

het hoofdstuk met het bespreken van de seksrobots.  

2.1 De sekspop.  
 
Wanneer we een idee willen krijgen van de sekspop, haar geschiedenis en ook van de huidige stand van 

zaken is het boek ‘The Sex Doll: a history’ van Ferguson een ideale informatiebron (Ferguson, 2010). Dit 

werk hebben we dan ook als basis gebruikt voor dit hoofdstuk. 

 
2.1.1 Definities. 
 
Love (1999) omschrijft een sekspop als een pop die werd ontworpen om te kunnen penetreren. Een 

sekspop wordt ook wel simpelweg gezien als een opblaasbare sekspartner (Coleman, 1999). Ferguson 

(2010) beschrijft nog een andere definitie, namelijk dat het een object is dat een fantasiebeeld van lust 

repliceert. Hierbij zijn er de nodige openingen of toebehoren zodat genitale penetratie mogelijk is. Hij haalt 

ook het woord gynoïde aan (zie ook hoofdstuk 1: ‘Kaderen van de seksrobot, terminologie.’). Ferguson 

(2010, p. 9) zegt:   

 
  Female sex dolls are also sometimes referred to as gynoids (manufactured  

 imitations of women). The gynoid, from the Greek gyne (woman) is the  

 feminine robot equivalent of the male android. However, while the term gynoid  

 literally refers to a female robot, an automaton that looks and behaves like a  
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 woman, in relation to sex dolls it is defined as an object of sexual fantasy, a  

 male-produced fantasy figure designed to passively accept the desires of  

 men. 

 

 

       

Afbeelding 3 & 4: Realdoll.com. Doll Gallery, "Amanda” 

 

2.1.2 Geschiedenis.  
 

Reeds bij de Grieken hadden sommigen een voorliefde voor poppen/beelden. Denk maar aan de mythe 

van Pygmalion (zie inleiding) (Ferguson, 2010; Love, 1999; Perkowitz, 2004). Van de 15e tot de 17e eeuw 

werden sekspoppen vooral gebruikt door zeelieden, telkens ze een lange tocht moesten maken 

(Ferguson, 2010; Levy, 2008; History of sex robots 2010). Een echte vrouw aan boord van een schip 

betekende immers ongeluk (History of sex robots, 2010). Deze sekspoppen waren nog zeer rudimentair 

en vaak gemaakt uit kledij. Men vermoedt dat de sekspoppen door verschillende zeelui werden gedeeld. 

Men noemde de sekspoppen toen ‘dames de voyage’, wat zoveel betekent als ‘reisdame’. Een groot 

nadeel van toen was dat deze poppen letterlijk een broeihaard van bacteriën waren (Ferguson, 2010; 

Levy, 2008).  

 
De Japanners hebben reeds lang een interesse voor sekspoppen en noemen ze vaak ‘Datch Waifu’ ofwel 

‘Dutch wives’, wat eigenlijk wil zeggen ‘Nederlandse vrouwen’. Deze naam zou ontstaan zijn doordat de 

Japanners sekspoppen leerden kennen door handel te drijven met de Nederlands Oost-Indische 
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Compagnie in de 17e eeuw (Ferguson, 2010).  

 

De eerste moderne sekspoppen zouden dateren van 1930-1940. Ze werden voor het eerst gemaakt in 

Duitsland en Japan. Men wou een oplossing voor de seksuele frustraties die de soldaten van de oorlog 

ervoeren. Men heette het project ‘Model Borghild’. Het project zelf hield stand van 1940 tot 1942. De pop 

moest aan de schoonheidsidealen voldoen van die tijd (zijnde een bleke huid, blond haar en blauwe 

ogen). Verder moest ze een natuurgetrouwe huid en een realistisch seksorgaan hebben (Ferguson, 2010; 

History of sex robots, 2010; Lenz 1966). Maar verder onderzoek naar dit project bracht aan het licht dat dit 

waarschijnlijk een verzinsel betreft en het dus in werkelijkheid nooit heeft bestaan (Ferguson, 2010). Lenz 

(1966) schreef er een volledig artikel over. Maar Levy zegt dat het artikel een één april grap was van de 

man, en veronderstelt dat Norbert Lenz een pseudoniem is. Maar tegelijk vindt Levy (2008) het artikel wel 

interessant, omdat het door veel mensen werd geloofd. Dat toont, volgens Levy (2008), reeds een 

bepaald geloof aan in seksrobots.  

 
De eerste sekspop die op de markt werd gebracht was in 1955. Het was een plastieken pop met de naam 

‘Bild Lilli’. Zo genoemd naar een cartoon figuur uit een Duitse krant. Ze was gemaakt door Reinhard 

Beuthin. Ze had blond haar, een moedwillige blik, mooie lippen en een gewelfd lichaam. Ze had echter 

geen penetratie mogelijkheden. Ze was eerder bedoeld als pornografisch materiaal (Ferguson, 2010). 

Deze ‘Bild Lilli’ zou de inspiratie geweest zijn van Ruth Handler voor de originele Barbiepop (Ferguson, 

2010; Levy, 2008).   

 

Vanaf de jaren ‘70 werd de sekspop een begeerd seksspeeltje (Ferguson, 2010). In de jaren ‘80 kwam 

het in Groot-Brittannië tot een proces toen David Sullivan opblaaspoppen meebracht naar Engeland om 

ze te verkopen. Ze werden ontdekt en bestempeld als obscene en onfatsoenlijke objecten, ze werden dan 

ook verboden. Uiteindelijk besliste het gerecht er anders over: alle restricties op het invoeren van obscene 

en/of onfatsoenlijke objecten werden opgegeven (Levy, 2008).   

 

In de jaren ‘90, door de opkomst van nieuwe technologieën, werd het mogelijk om steeds levensechtere 

poppen te maken. Dankzij het internet steeg bovendien de verkoop. Sekspoppen zijn nu te koop in 

volledige anonimiteit en zijn bovendien configureerbaar (Ferguson, 2010).    

 

De idee van sekspoppen bestaat dus reeds lang, maar kwam niet direct tot uiting. Echter door de 

attitudeverandering ten aanzien van seks en de verminderde onderdrukking ervan vanwege de Kerk, 

steeg de verkoop van dit speeltje. Ook de stijgende welvaart heeft hier zeker een invloed op (Ferguson, 

2010). Bovendien konden mannen vroeger enkel een sekspop verkrijgen via specifieke plaatsen zoals 

een kapperszaak, in bepaalde bars of via mond tot mond reclame. Vanaf de 20e eeuw is dat allemaal 

makkelijker geworden door onder andere het internet (Ferguson, 2010). We kunnen spreken van drie 
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katalysatoren die de verkoop van sekspoppen hebben doen toenemen. Ten eerste het ontstaan van de 

postorderbedrijven en ten tweede de ontwikkeling van de seksshop en ten derde het internet (Ferguson, 

2010). 

 

Enkele van de bekendste bedrijven van sekspoppen zijn RealDolls (Abyss Creations), CybOrgasMatrix, 

Orient Industries en Axis Honeydolls. Één voor één verkopen ze allerlei soorten, vormen en maten van 

sekspoppen (Ferguson, 2010). Abyss Creations is opgericht door Matthew McMullen. Hij maakt 

levensechte sexy poppen als kunst, maar de man die de eerste pop kocht wou dat er ook een seksuele 

functie aan verbonden was. Sindsdien maakt hij dan maar sekspoppen. De prijscategorie loopt al snel op 

van 4500 euro voor een standaardpop tot zo’n 38000 euro voor een op maat gemaakte pop (lichaam en 

gezicht) (Thompson, persoonlijke communicatie, 25 maart 2011). Sinds 2003 bestaat er een variant:  

‘Face X’. ‘Face X’ is een pop waarbij je het  gezicht kan vervangen door een ander gezicht. Dit geeft de 

mogelijkheid variatie in de sekspop-partner te steken (Levy, 2007a). McMullen vroeg en verkreeg een 

patent voor zijn sekspoppen in 2007. In dit patent zijn deze sekspoppen tot in de details becshreven. Ze 

worden omschreven als een levensgrote pop met alle ledematen en met de mogelijkheid tot het 

verwisselen van verschillende gezichten (U.S.Patent No. 7,186,212 B1, 2007). 

 

RealDolls gebruikt vooral silicone als materiaal voor hun sekspoppen. CybOrgasMatrix gebruikt een ander 

soort materiaal, namelijk een soort elastische gel. Volgens hen is dat materiaal sterker en is het 

realistischer. Ze maken verschillende modellen. Vaginale en orale openingen zitten er standaard in, maar 

indien men een anale opening wil, betaalt men zo’n 190 euro meer. Orient Industries is een Japans bedrijf 

dat tracht de ‘perfecte’ vrouw te maken. Hun ‘dutch wives’ worden verondersteld niet zomaar een pop te 

zijn, maar volgens de maker Hideo Tsuchiya kunnen ze onvervangbare minnaressen zijn. Ze worden als 

het ware als meer dan een object aanzien (Levy, 2007a).   

 

Op de site van Honeydolls worden allerlei aspecten van zo’n sekspop beter belicht. Zo tonen ze de orale 

seksfunctie aan de hand van foto’s en beschrijvingen maar ook hoe de sensoren in de borsten werken en 

hoe de stem van de pop functioneert. Als we dit nader bekijken, begint dit meer en meer de 

eigenschappen van een seksrobot te hebben. De prijzen van deze poppen variëren tussen de 5000 en de 

7000 euro, afhankelijk van welke opties men wil toevoegen  (Features Honey Dolls, 2007).   

 

Al deze bedrijven zijn overtuigd van hun idee dat ze de perfecte vrouwen creëren: ze zijn altijd 

beschikbaar; er zijn geen complicaties zoals men die kan ervaren bij menselijke relaties; er is geen 

conversatie vereist en er is geen voorspel nodig (Levy, 2007a).  

 

De vraag is natuurlijk in welke mate dit de perfecte vrouwen zijn. Is het bijvoorbeeld ‘perfect’ dat er geen 

voorspel is? Is het voorspel dan enkel prettig voor de vrouw? Hier wordt een eng beeld van de man 
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weergegeven, dat misschien zelfs enigszins beledigend is.   

 

2.1.3 Indeling 
 

De meeste mensen denken aan een opblaaspop als het gaat over sekspoppen. Maar er bestaan 

verschillende soorten. Volgens Ferguson (2010) zijn er drie soorten sekspoppen. De eerste soort is de 

sekspop in vinyl. Dit is de klassieke pop. Het is een opblaaspop met een artificiële penis of vagina. Het 

gezicht en het haar is louter op de pop geschilderd. Dat maakt het de meest onrealistische soort onder de 

sekspoppen. Ze behoort tot de goedkoopste soort en kost ongeveer 40 euro. Bovendien is er een kans 

dat deze pop een gezondheidsrisico inhoudt, er zouden namelijk bepaalde stoffen inzitten die enerzijds de 

pop flexibel maakt maar anderzijds giftig, zelfs kankerverwekkend, kunnen zijn (Ferguson, 2010). 

 

De tweede soort is gemaakt uit latex. Deze poppen zijn iets realistischer en hebben een hoofd zoals 

etalagepoppen. Ze hebben een pruik en plastieken of glazen ogen. De prijsklasse is tussen de 100 en de 

200 euro. De laatste versie van een sekspop is gemaakt uit silicone. Dit zijn de duurste. De kost kan al 

snel oplopen tot zo’n 6000 euro en meer. Deze zijn zeer realistisch. Ze hebben flexibele ledematen en 

hebben een skelet van een soort PVC of metaal (Ferguson, 2010). Eigenlijk kunnen we er een vierde 

soort aan toevoegen, de zogenaamde gedeeltelijke sekspoppen. Dit zijn slechts delen van een lichaam 

die worden nagebootst, bijvoorbeeld enkel een torso met borsten en geslachtsdelen. Ze hebben als 

voordeel dat ze compacter en lichter zijn (Ferguson, 2010). 

 

2.1.4 Doel 
 

Het doel van een sekspop is een representatie te zijn van een menselijk lichaam voor seksueel gebruik 

(Ferguson, 2010). Sekspoppen worden echter niet enkel gebruikt voor penetratie. Sommige mannen 

hebben gewoon nood aan een representatie van een persoon waar zij algehele macht over hebben 

(Ferguson, 2010). Een reportage van een koppel (Bob en Lizzie Gibbins) dat meer dan 240 sekspoppen 

bezit, toont aan dat men ze ook gebruikt als gezelschap of om voor iemand te kunnen zorgen. Men neemt 

ze mee in de auto, men maakt ze op, men koopt er kleren voor (Lorraine, 2011). Love (1999) zegt dat 

sekspoppen gebruikt worden voor het beoefenen van groepsseks, als koude partner voor de necrofiel en 

als partner om sm mee te hebben. Verder kan het doel uiteraard variëren naargelang de gebruiker (zie 

2.1.5 Gebruikers). 
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2.1.5 Gebruikers. 
 
In het algemeen richt men zich in deze business vooral op mannen. Zo zijn er op de sites van de 

RealDolls heel veel verschillende vrouwelijke modellen, maar liefst 31, maar slechts drie  mannelijke 

modellen  (RealDoll Gallery, www.realdoll.com).  De reden dat meer mannen dit kopen zou zijn omdat er 

meer mannen zijn die zo een grote som geld kunnen neertellen als extra uitgave. Nog een andere 

verklaring is dat vrouwen minder geïnteresseerd zouden zijn in het gebruik van artificiële middelen om 

hun seksuele noden te vervullen. Maar Levy (2007a) vindt deze laatste verklaring niet juist en weerlegt 

deze door het algemeen bekende feit dat een merendeel van vrouwen wereldwijd gebruik maken van 

vibrators.  

 

Volgens Ferguson (2010) zijn ze populair bij mannen met een laag zelfbeeld of die de middelen niet 

hebben om een relatie aan te gaan met een persoon. Op psychologisch niveau kan een sekspop voor hen 

misschien wel een steun zijn. Het vormt een seksuele en emotionele uitweg (Ferguson, 2010). Bovendien 

is wederzijdse aantrekking niet nodig (Ferguson, 2010). Ook mannen met bepaalde fetisjen zullen op zoek 

gaan naar dit soort artificiële partner, zoals Pygmalionisme (zie 4.1.2) (Ferguson, 2010).    

 

Het valt Ferguson (2010) op dat er bijna niemand voor uitkwam/komt dat ze een sekspop hebben en/of 

gebruiken. Er heerst de idee dat als je een sekspop gebruikt, het niet anders kan dan dat je geen 

‘normale’ relatie kan aangaan met een vrouw. Hierdoor blijft het gebruik van sekspoppen vaak een 

‘geheim’. Maar uit de reportage over Bob en Lizzie Gibbins leiden we af dat er toch een aantal mensen 

zijn die hier zonder problemen voor uitkomen (Lorraine, 2011).  

 

Ferguson (2010) haalt aan dat er mannen zijn die hun sekspop behandelen met affectie maar dat het net 

de onmogelijkheid van de pop om te antwoorden of te reageren, hetgeen is wat hen aantrekt. Er zijn ook 

mannen die een sekspop louter gebruiken als aanvulling op het seksleven dat ze hebben met een partner 

(Ferguson, 2010). Wat het aantal sekspoppen die verkocht worden betreft, zegt Abyss creations dat men 

gemiddeld zo’n 250-300 sekspoppen per jaar verkoopt. Men krijgt ongeveer één bestelling per dag. Men 

heeft in het totaal reeds meer dan 4000 sekspoppen verkocht. (Thompson, persoonlijke communicatie, 25 

maart 2011). 

 

2.2 Seksmachines 
 
Een aantal onderzoekers creëerden machines die de mogelijkheid hebben om mensen seksueel te 

bevredigen. Dit is onder andere te zien op fuckingmachines.com. Het zijn meestal grote structuren waar 

dan een dildo is aan vastgemaakt (Ferguson, 2010). De eerste machine is SYBIAN, reeds in de jaren ’70 

bedacht door David Lampert. Het lijkt op een zadel met erop een fallus-achtig instrument. Dit instrument 
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kan vervangen worden door verschillende groottes en diktes. Om het te kuisen, kan het instrument ervan 

gehaald worden. De SYBIAN maakt twee verschillende bewegingen. De fallus zelf roteert en vibreert en 

het zadeldeel dat in contact komt met de vagina vibreert ook. Er is een aparte regeling aan de hand van 

een controlepaneel. Het zou een toestel zijn dat zorgt voor zeer intense orgasmes. De reden die Lampert 

geeft om het toestel te creëren was dat hij veel vrouwen tegenkwam in zijn danslessen die klaagden over 

hun partner omdat die hen niet kon bieden wat ze wilden (Levy, 2008). 
 

 

  

  

  

 

 

 

 

Na het succes van de SYBIAN kwam er een mannelijk speeltje op de markt, de VENUS 2000. Hierbij is 

het de bedoeling dat de man zijn penis in de machine steekt, de snelheid kiest (tussen de 8 en 20 

bewegingen per minuut) en de lengte van de beweging regelt. Het belooft een orgasme binnen enkele 

minuten of na een lange tijd, afhankelijk van je instellingen (Levy, 2008). In 1988 kregen twee 

seksmachines een patent. De ene was van Daniel Segal. Zijn motivatie was om mensen die angstig 

waren voor aids een uitweg te bieden om seks te kunnen hebben zonder angst. Het geeft de gebruiker de 

kans op een orgasme zonder de uitwisseling van lichaamsvloeistoffen. Zijn toestel bestond uit een doos 

met erop een zacht rubberen penis bevestigd of een namaak vagina. De andere seksmachine was die 

van William Harvey. Het was een bak die op een spoor stond, met aan het einde een soort penis. Aan de 

hand van een hendel kon men de machine heen en weer bewegen. Deze machine had ook een bosje 

‘schaamhaar’ aan de basis van de ‘penis’ (Levins, 1996). Uiteraard zijn dit niet de enige seksmachines. 

Zo zijn er ondertussen ook nog de STALLION, de INVADER, de PROBE PLUS en de THRILLHAMER 

(Levy, 2008).  

 

2.3 Cyberseks en teledildonics.  
 

2.3.1 Cyberseks.  
 
Bij cyberseks komt het erop neer dat men seksuele gedachten en beelden met een ander persoon 

uitwisselt, zonder enige tactiele interactie, door middel van elektronische technologie (Ferguson, 2010). 

Afbeelding 5: Levy, 2007a, p. 199 
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Volgens Ferguson (2010) zijn er vele redenen waarom cyberseks zo aantrekkelijk is voor mensen. Ten 

eerste kan men anoniem blijven. Bovendien is er het plezier van het voyeurisme en het exhibitionisme. 

Maar ook is er de nieuwsgierigheid en het ontmoeten van mensen met dezelfde seksuele interesses. Als 

masturbatiemiddel kan dit eveneens een hulpmiddel zijn. Voor sociale of fysieke gehandicapten kan dit 

ook een oplossing zijn. Of ook voor koppels die ver van elkaar verwijderd zijn. Maar Ferguson (2010) wijst 

op de mogelijke negatieve gevolgen: zo is er kans dat men alsmaar meer sociaal geïsoleerd geraakt en 

dat men  intimiteit en toewijding gaat mijden.    

 

2.3.2 Teledildonics. 
 

Virtuele realiteit is een technologie waardoor een persoon zich in gelijk welke wereld ook kan wanen. 

Vaak is dit aan de hand van  speciale brillen of met een soort handschoenen die je toelaten om te 

‘handelen’ in die specifieke wereld. Zo bestaat er een virtuele seksmachine. Hierbij is het de bedoeling dat 

de penis in een soort buis wordt gestoken, welke bewegingen maakt over de penis heen. Maar het 

speciale eraan is dat deze bewegingen dezelfde snelheid, intensiteit,… hebben als diegene die de 

vrouw/man op de pornovideo maakt. Men heeft dus specifieke porno video’s ontworpen die synchroon 

samengaan met deze virtuele machine. Verder lezen we op de website van virtual sex machine dat deze 

machine volgens hen een echte partner overschrijdt, daar de machine nooit moe wordt en de sensaties 

zouden langer en intenser zijn (Virtualsexmachine.com: The future of virtual sex, 2010). Hierbij is de 

virtuele realiteit (namelijk de video van de vrouw die geluiden maakt en handelingen stelt) niet voldoende, 

maar ook de variatie van stimuli die men doorgestuurd krijgt via de machine. Deze technologie noemen 

we dildonics: het is dus een seksmachine die gecontroleerd wordt door een computer (Rheingold, 1991).  

  
De term teledildonics, bedacht door Felenstein in 1989, betekent het gebruik van een persoonlijk 

computernetwerk met als doel seksuele voldoening te verkrijgen (Ferguson, 2010).  Het gaat specifiek 

over het gebruiken van een bepaalde interface (zoals een soort pak) waar men inkruipt. Deze interface zit 

vol van tactiele detectoren en sensoren. De partner (aan de andere kant van de wereld bijvoorbeeld) heeft 

eenzelfde interface. Beiden ‘wandelen’ als het ware door een cyberspace. De representaties van de 

partners kunnen elkaar ontmoeten en aanraken. Elke aanraking die men maakt in de cyberspace wordt 

doorgezonden naar het pak dat de partner aanheeft. Op die manier kan men seks simuleren van op 

afstand (Rheingold, 1991). Men kan dus stellen dat Teledildonics eigenlijk overgedragen dildonics zijn 

(Levy, 2007a).   

  

Op de website van Thethrillhamer.com (Thethrillhammer.com: Teledildonics, 2009) vindt men een mooi 

overzicht van de geschiedenis van teledildonics. Teledildonics omschrijft men hier als seks hebben in een 

computer gesimuleerde virtuele realiteit. Hierbij gaat het zeer specifiek over een seksuele interactie 

tussen twee mensen, die gemedieerd wordt door een computer. De eerste teledildonics demonstratie zou 
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reeds dateren van 1993: het ‘cyberSM’ project door Stahl Stenslie. Het was een poging om een visuele, 

auditieve en tactiele communicatie mogelijk te maken in een cyberspace. De evolutie stopt echter niet. 

Men blijft verschillende seksspeeltjes uitvinden om seks te hebben in de cyberspace.   

 

Hierbij moeten we ook de haptische interface of haptische technologie aanhalen. Deze technologie maakt 

teledildonics mogelijk. Het  zorgt er namelijk voor dat het mogelijk is dat iemand kan voelen wat er in een 

virtuele wereld gebeurt. Denk maar aan het trillen van een stuur als je virtueel aan het racen bent. Een 

voorbeeld van zo’n seksapparaat, is de SINULATOR. Deze kwam op de markt in 2004. De partner kan 

van op een afstand het seksspeeltje controleren. Er is namelijk een zender die de stoten (met een 

bepaalde kracht en snelheid) registreert en doorstuurt. Aan de andere kant heeft de vrouw dan een 

vibrator die die signalen opvangt en zich op dezelfde manier ‘gedraagt’ als de penis van de man (Lynn, 

2004). 

 

2.4 Conclusie. 
 

In dit hoofdstuk bekeken we een aantal zaken die beschouwd kunnen worden als de voorlopers van de 

seksrobot, onder andere de sekspop. We bekeken enkele definities van een sekspop, waarbij het telkens 

ging over een pop met als doel er seksueel genot aan te kunnen beleven. Verder bekeken we haar 

geschiedenis. Maar ook andere technologieën werden ontwikkeld. Zo is er de seksmachine, cyberseks en 

teledildonics, die een man of vrouw ook seksueel genot kunnen bezorgen. Al deze ontwikkelingen hebben 

ervoor gezorgd dat de seksrobot tot ontwikkeling kwam. We kunnen concluderen dat er waarschijnlijk 

reeds een markt bestaat van mensen die de seksrobot zouden gebruiken, aangezien een seksrobot 

gezien kan worden als een geavanceerde sekspop en dat het internet dit versnelt en in de huiskamer 

brengt waardoor gewenning ontstaat en mensen er meer ontvankelijk voor worden. 
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HOOFDSTUK 3: SEKS MET ROBOTS. 
 

 “Rupert Burns:  What do they say?  

Android: That you can lose yourself. Everything. All boundaries. 

 All time. That two bodies can become so mixed up,  

that you don’t know who’s who or what’s what.  

And just when the sweet confusion is so intense  

you think you’re going to die… you kind of do.  

Leaving you alone in your separate body,  

but the one you love is still there. That’s a miracle.  

You can go to heaven and come back alive. 

 You can go back anytime you want, with the one you love.  

Rupert Burns: And you want to experience that?  

Android: Oh, yes, please 

Rupert Burns: So do I. ” 

Bicentennial Man (Barnathan ea., 1999) 

 

Reeds in 1983 geloofde men dat mensen seks zouden hebben met robots en virtuele systemen (Frude, 

1983). Hiervoor zal men een soort mentale ontwikkeling moeten ondergaan (3.1). Daarom is het ook 

belangrijk even stil te staan bij de geschiedenis van de seksrobots (3.2). Een belangrijke vraag die men 

zich hierbij kan stellen is voor welke doelgroepen de seksrobots bedoeld zijn (3.3)? En welke invloed 

zullen ze dan hebben op ons seksleven (3.4)?   

3.1 Mentale ontwikkeling.   
 
Doorheen de geschiedenis zijn er verschillende mentale evoluties gebeurd die een bewijs vormen van de 

altijd veranderende attitudes en ideeën over seksualiteit. Denk maar aan homoseksualiteit waar in 

vroegere tijden de doodstraf op stond. Dit geldt ook voor de idee van orale seks dat vroeger als 

onnatuurlijk beschouwd werd. Nu is het bijna een noodzaak in een seksuele relatie (Levy, 2007a). Uit een 

onderzoek van Halpern-Felsher, Cornell, Kropp en Tschann (2005) blijkt dat jongeren orale seks 

verkiezen boven vaginale seks. Orale seks zou, volgens de jongeren, minder risicovol en meer 

geaccepteerd zijn dan vaginale seks.  

 

Zowel de notie buitenechtelijke relaties als masturbatie hebben een soortgelijke evolutie ondergaan. Ze 

evolueerden van strafbaar zijn, tot normaal, soms zelfs tot noodzakelijk voor een gezond seksleven. Levy 

toont hiermee aan dat attitudes snel veranderen. Hij veronderstelt dat dit ook zo zal zijn met seks met 

robots (Levy, 2007a).   
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Volgens Levy (2007a) komen er een aantal nieuwe veranderingen die het pad naar seks met robots zullen 

effenen. Een eerste trend is het feit dat kinderen op jongere leeftijd seksueel bewust worden en seksuele 

ervaringen opdoen (Johnson, 2003). Hierdoor kan men veronderstellen dat de maatschappelijke ideeën 

over seksualiteit in zeer grote mate gevormd zullen worden door de jongere, seksueel actieve jeugd. Een 

tweede trend  is dat de seksindustrie een significante rol heeft gespeeld in de promotie en verspreiding 

van nieuwe technologieën. Daardoor werd de technologie bekend bij het bredere publiek. Denk maar aan 

de pornovideo’s die zorgden dat de videocassetterecorder steeg in verkoop, maar ook de DVD’s en als 

laatste het internet (Coopersmith, 2000). Deze beide trends hebben gezorgd voor de ontwikkeling van 

cyberseks (de seksuele activiteit of opwinding die ontstaat door communicatie met behulp van een 

computer). Dit is dan ook één van de belangrijke stappen naar het aanvaarden van seks met robots 

(Levy, 2007a).  

 

Seks is dan een activiteit geworden waarbij een tweede persoon niet altijd meer nodig is. Het spreekt 

mensen aan om het te ervaren op allerlei verschillende (nieuwere) manieren. Dit kan gaan van de 

mogelijkheid om sekspartners te ontmoeten in een chatroom tot het gebruik van de dildonics en 

teledildonics (zie hoofdstuk 2: Voorlopers van de seksrobots.). Deze zaken hebben nieuwere vormen van 

seks mogelijk gemaakt. Levy ( 2007a) maakt zo de sprong naar seks met robots. Hij zegt:   

 
“If sex-at-a-distance is physically enjoyable with another person, why does it have to  

be less enjoyable if that person is replaced by a robot, so long as the physical  

connection at your end, your haptic interface, is the same? And if you can enjoy sex-

at-a-distance with a robot, then why should you not equally enjoy face-face- (or 

whatever) sex with a robot whose embodiment  incorporates all of the artificial 

genitalia and other physical characteristics of your favorite haptic interface, with 

added benefits of arms to hold you tight, hands to caress you and a sexy voice to 

whisper in your ear” (Levy, 2007a, p. 224).    

 

Hiermee toont hij aan dat de idee van seksrobots aanvaardbaar kan worden voor vele mensen. Men moet 

hier wel de kanttekening bij maken dat de seksrobots nog niet zo ver ontwikkeld zijn als Levy (2007a) ons 

hierboven wil doen geloven. De eigenschappen zijn allemaal nog heel basic.  

 

Volgens Levy (2007a) zullen mensen die opgegroeid zijn met technologie en die zich dus meer afvragen 

wat een robot allemaal kan dan bezig zijn met hoe ze eruit zien, zeer enthousiast zijn om uit te zoeken 

wat de mogelijkheden met robots allemaal zijn. Voor zij die nog twijfels hebben en het uiterlijk een 

belangrijke rol speelt, zal het belangrijk zijn dat de robots er zeer realistisch uitzien (zie ook 1.2.2 Uncanny 

Valley), maar zullen zij ook meer argumenten nodig hebben om overtuigd te raken van de mogelijkheden 

van seksrobots (Levy, 2007a).   
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3.2 Geschiedenis.  
 
De geschiedenis van de seksrobot begint eigenlijk bij de seksspeeltjes (zie hoofdstuk 2: Voorlopers van 

de seksrobot). In de jaren ‘80 maakte een Brits bedrijf ‘Sex Objects Ltd.’ de eerste seksrobot, genaamd 

‘36C’. Ze had een  microprocessor en een stemsynthesizer waardoor ze simpele antwoorden kon geven 

(Yazdani & Narayanan, 1984). Levy voorspelt volgend traject voor de lancering van de seksrobot. Hij zegt 

dat ze eerst als een curiositeit zullen behandeld worden. Langzaam aan zullen ze tevoorschijn komen op 

pornosites en zal men er op bepaalde fora over discussiëren. Naarmate meer mensen uit 

nieuwsgierigheid gaan kijken naar video’s waar anderen seks hebben met een robot, zullen er ook meer 

mensen zijn die het uitproberen. Door de kostprijs zullen in het begin seksrobots enkel voor de hogere 

inkomensklasse beschikbaar zijn. Maar was dat ook niet zo bij de homecinema? Als meer mensen een 

seksrobot kopen/huren zal de kostprijs dalen en zal het ook beschikbaar worden voor anderen (Levy, 

2007a).    

 

Wat betreft de fysieke karakteristieken van een seksrobot zegt Levy (2007a) dat de koper alsmaar 

specifieker kan zijn in zijn wensen met betrekking tot het geslachtsorgaan van de robot. Zo kan een vrouw 

de lengte van de penis bepalen en de man de gespannenheid van de vagina. Verder verklaart hij dat de 

luxemodellen waarschijnlijk de mogelijkheid zullen hebben dat er kan gewisseld worden tussen de 

eigenschappen van de seksrobot met louter een druk op een knop. Robots zullen in de toekomst ook de 

mogelijkheid hebben om bepaalde programma’s op te laden. Zo kunnen we drie levels onderscheiden:   

 

1/ de robot die tegemoet komt aan de seksuele eisen van zijn gebruiker; 

 

  2/ de mogelijkheid om variatie te brengen in de posities en de seksuele activiteit  

  van de seksrobot, zodat er afwisseling is en zodat er verrassingen zijn voor de  

  gebruiker; 

 

  3/ de leermodus. De robot leert de gebruiker van alles aan en kan instructies  

  geven. Hierbij zegt Levy dat men op die manier tegemoet zal komen aan ieders  

  seksuele oriëntatie en voorkeur (Levy, 2007a).   

 

Als men nu via het internet op zoek gaat naar een seksrobot komt men quasi altijd terecht bij ‘Roxxxy, 

world’s First sex robot’, van Truecompanion (Truecompanion.com). Op de website staat: “She is also 

anatomically consistent with a human so you can have a talk or have sex. She is  “Always Turned On and 

Ready to Talk or Play! Have a Conversation or Sex – It is Up to You!” (Truecompanion.com). 
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Truecompanion is een bedrijf dat gerund wordt door Douglas Hines. Reeds in 1993 ontwierp hij een 

seksrobot ‘Trudy’. Maar deze robot was niet echt gebruiksvriendelijk. Hines zegt dat de sekspoppen-

industrie reeds heel goed werk leverde, maar dat veel sekspopgebruikers het jammer vonden dat de 

poppen zo katatoon waren. Samen met een team van ingenieurs en artistieke personen, onder andere 

make-up artiesten, wilden ze de poppen interactief maken en begonnen ze dus seksrobots te maken. Zo 

kwam er Roxxxy. Aan Roxxxy werkte men reeds vanaf 2001. Vandaag zit men aan de negende versie 

van de seksrobot. Roxxxy heeft drie ingangen en is anatomisch consistent met een echte vrouw. Ze kan 

luisteren en praten (ze kan geprogrammeerd worden in verschillend talen), maar ze voelt ook wanneer je 

haar aanraakt. Bovendien heeft ze verschillende stemmingen. Naast de stemmingen zijn er ook allerlei 

persoonlijkheden beschikbaar. Zo zijn er ‘Frigid Farrah’ (verlegen), ‘Wild Wendy’ (avontuurlijk) , ‘S&M 

Susan’ (bezorgt je pijn/plezier fantasieën), ‘Young Yoko’ (onervaren), ‘Mature Martha’  (ervaren). 

Daarboven kan men eigen persoonlijkheidstrekken toevoegen. Men kan ook de persoonlijkheden 

wisselen en eventueel uitwisselen met vrienden op het forum.  

 

Roxxxy heeft een hartslag en heeft een ‘bloedsomloop’. Dat laatste zorgt ervoor dat de binnenkant van 

haar lichaam warm is (Truecompanion.com). Naast Roxxxy is er ook een mannelijk model, Rocky. Bij 

Roxxxy heeft men keuze uit verschillende huidskleuren, pruiken en kan men haar make-up bepalen. Bij 

Rocky is dit minder het geval. Men kan slechts uit enkele haardossen kiezen. Maar nergens op de site 

kan men de Rocky versie zien, noch de verschillende pruiken, noch zijn lichaam. Men moet de mensen 

van dit bedrijf dan maar geloven op hun woord:   

 

   “When you are using Rocky’s private “area”, it is like sleeping with a beautiful  

 hunk that is really big down there and he moves it around to please you  

 instead of just pleasing himself! Plus, the vibrations from his manhood coupled  

 with his erotic personality is described as unbeatable. He also waits for you to  

 finish before he calls it a night!” (Truecompanion.com)  

 

Bij Truecompanion vinden we filmpjes waar we Roxxxy kunnen zien, we zien echter nooit haar naakte 

lichaam (Truecompanion.com). Als we nakijken wat de huidige ‘seksrobot’ bij hen kost, zien we dat de 

kostprijs voor een standaardversie ‘zilveren’ Roxxxy ongeveer 2300 euro bedraagt. Indien men 

schaamhaar wil (in één van de voorgestelde vormen) betaalt men zo’n 80 euro meer. Wil men de ‘gouden’ 

versie van Roxxxy dan dient men zo’n 3000 euro extra betalen. Het verschil is dat de zilveren versie geen 

gehoor-functie heeft en dat  ze enkel kan praten over seks. Voor Rocky betaalt men ‘slechts’ 1200 euro. 

Voor gezichtsbeharing betaalt men 80 euro meer, alsook voor schaamhaar. Wil men de software updates 

en de technische ondersteuning dan rekent Truecompanion daarvoor 15 euro per maand voor 

(Truecompanion.com). 
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3.3 Voor wie? 

3.3.1 Gebruikers.   
 
Psychologisch onderzoek probeert reeds jaren te achterhalen waarom mensen seks hebben (Meston & 

Buss, 2007). Een aantal redenen zijn: om plezier te hebben, voor het avontuur, maar ook uit verveling, en 

zoveel meer. Alles bij elkaar genomen zijn er twee grote stromingen. Ten eerste voor het plezier en ten 

tweede om emotionele verbondenheid te uiten met een ander persoon. Hierbij merkt Levy (2007a) op dat 

bijna alle redenen om seks te hebben ook gelden voor seks met een robot. Daar heeft men ook plezier 

aan en komt men, indien gewenst, tot een orgasme. Voor velen zullen dergelijke redenen genoeg zijn om 

seks te hebben met een robot.   

 
Mensen die naar prostituees gaan zullen baat hebben bij de seksrobots. Om na te gaan of seks met een 

robot gewild zal zijn door deze mensen bekijken we kort de redenen waarom mensen naar een prostituee 

gaan. Deze motivaties zijn vooral het fysiek plezier van het ervaren van een orgasme, het bevredigen van 

seksuele noden, variëteit, het verlangen naar interactie, als entertainment, het verlangen naar gezelschap 

en het geeft geen relationele problemen (Levy, 2007a; Pitts, Smith, Grierson, O’Brien & Misson, 2004). Dit 

alles is perfect toepasbaar op een seksrobot. Een seksrobot zal eindeloze variëteiten kunnen integreren in 

Afbeelding 6: ‘Roxxxy’ (Roxiticus desperate housewives, 2010) 
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de seksuele interactie en dat op verschillende vlakken, niet alleen in de posities, maar ook in de stem, de 

persoonlijkheid. 

  

Vaak gaat men net naar prostituees om een emotionele verbondenheid te voelen en niet alleen om puur 

seks te hebben. Is dit dan mogelijk met een seksrobot? Ja, zegt Levy, nog meer zelfs, daar men niet 

telkens geconfronteerd wordt met het feit dat men moet betalen voor de seks. De illusie van de affectie en 

verwennerij zal daardoor nog sterker zijn bij een seksrobot dan wanneer men naar een menselijke 

prostituee gaat (Levy, 2007a). 

 

Er zijn veel beroepen die vereisen dat men vaak gescheiden is van zijn partner. Voor deze personen zou 

een seksrobot een oplossing kunnen zijn. Ze fungeren als substituut. Het voordeel is dat de partner die 

thuis blijft, zich geen zorgen hoeft te maken omtrent ontrouw en seksueel overdraagbare ziektes (Levy, 

2007a). Verlies van de partner (door een ziekte of sterfte of doordat de relatie ten einde loopt) kan ook 

een reden zijn om een seksrobot te gebruiken (Levy, 2007a).   

 

Men kan verwachten dat de redenen waarom mannen seks hebben met een sekspop ook kunnen gelden 

waarom mannen seks zouden hebben met een seksrobot. Een reden die gegeven wordt om seks met een 

pop te hebben is dat men niet meer doorheen een dating proces wil gaan, maar dat men wel nog steeds 

fysieke noden heeft (Laslocky, 2005).  

 

En wat met mannen die reeds gebruik maken van sekspoppen? Zijn zij te vinden voor een seksrobot? 

Ferguson (2010) plaatste een vragenlijst op een website voor sekspopgebruikers. Zo vroeg hij of men het 

goed zou vinden indien sekspoppen zouden evolueren naar seksrobots. Drie van de vijf opgenomen 

respondenten in zijn boek antwoordden positief. Één respondent zei dat hoe realistischer ze zouden zijn 

hoe meer genot ze kunnen brengen. De andere twee vonden het wel handig indien een seksrobot ook als 

huishoudelijke hulp zou kunnen functioneren.  

 

Verder stelde Ferguson (2010) in zijn vragenlijst de respondenten de vraag wat ze vonden van Levy zijn 

veronderstelling dat mensen tegen 2050 zullen trouwen met (seks)robots. Één van de respondenten zei 

dat dit niet kan daar men volgens hem enkel verliefd kan worden op een echte vrouw en dat het met een 

robot altijd geveinsd zal zijn. Een andere man zei dat het een slecht idee zou zijn omdat een maatschappij 

die mannen en vrouwen niet kan aanzetten tot het voortplanten gedoemd is om uit te sterven.  

3.3.2 Mannen versus vrouwen.  
  
Een studie van meer dan 5400 wetenschappelijke artikels besluit dat mannen effectief meer zin in seks 

hebben. Dit kwam tot uiting in verschillende metingen. Zo bleek onder andere dat mannen meer seksuele 

opwinding ervaren, maar ook meer denken aan seks en een bredere variëteit aan seksuele activiteiten 
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verlangen (Baumeister, Catanese, & Vohs, 2001). Als men dit naar de seksrobots vertaalt, zou dit kunnen 

betekenen dat een seksrobot een oplossing kan zijn voor het verschil in zin in seks tussen mannen en 

vrouwen (Levy, 2007a). Men kan zich ook afvragen of mannen en vrouwen de nieuwe sekstechnologie, 

de seksrobot, even graag zullen gebruiken? Mannen zijn doorgaans meer accepterend ten aanzien van 

technologie. Hierdoor vermoedt men dat mannen sneller gebruik zullen maken van seksrobots. 

Daarentegen mag men niet over het hoofd zien dat vibrators voor vrouwen zeer goed verkopen. Volgens 

Levy houdt dit dan ook in dat als er lovende kritiek gegeven wordt over de seksrobot, dit in even goede 

aarde zal vallen bij vrouwen (Levy, 2007a). Daarenboven richt men zich tegenwoordig op niet-

genderspecifieke artefacten (Coleman, 2005). 

  

Een andere reden die kan aangehaald worden om aan te tonen dat vrouwen kunnen gemotiveerd worden 

om seks te hebben met een robot en zelfs lief te hebben, is dat er volgens Levy (2007a)  een stijging is in 

het aantal mannen dat zich niet wil binden. Mannen twijfelen meer om zich te binden aangezien men 

tegenwoordig veel makkelijker seks kan krijgen dan vroeger. Hierdoor zullen meer vrouwen te maken 

hebben met een partner die zich niet wil binden. Zulke vrouwen zullen dan meer geneigd zijn zich te 

binden aan een seksrobot. De seksrobot wil altijd, is altijd klaar om te plezieren en is bovendien altijd 

toegewijd. Volgens Levy (2007a) zal het feit dat seksrobots altijd beschikbaar zijn, een drastische (maar 

ook wel positieve) verandering brengen in de relaties tussen mensen. Het belang van seks op het juiste 

moment zal dan nog belangrijker worden.  

  

Men kan concluderen dat mannen welke een seksrobot gebruiken dit vooral vanuit fysieke ‘zin in seks’ 

overwegingen zullen doen. Voor vrouwen zal het belangrijk zijn dat ze de vaardigheden van de robot eerst 

kunnen aanschouwen en dat ze zich bovendien geliefd voelen door de robot Daardoor zullen bij de 

huidige stand van zaken eerder mannen nu reeds een seksrobot gebruiken terwijl voor vrouwen de 

seksrobot eerst op ‘gevoelsmatig’ vlak verder dient te evolueren om hem te willen gebruiken (Levy, 

2007a). 

3.3.3 Sekssurrogaten.   
 
Levy (2007a) verwacht dat er gebruik zal worden gemaakt van seksrobots binnen de therapeutische 

hulpverlening. Sekssurrogaten zijn mensen die samen werken met mensen die het moeilijk hebben 

seksueel te presteren of zich seksueel te uiten (Bonnie, 2004). Mensen die psychoseksuele problemen 

ervaren kunnen dan aan de hand van  robots (in plaats van menselijke sekssurrogaten) geholpen worden. 

Hierdoor krijgen we een link met prostitutie (zie 3.3.4) (Levy, 2007a). 
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3.3.4 Prostitutie.   
 
Volgens Levy (2007a) zullen mensen die reeds gebruik maken van betalende seks, dus seks zonder 

menselijke liefde, evenveel genieten van seks met een robot-(prostitué), wat dan ook seks zonder 

menselijke liefde inhoudt. Levy (2007a) zegt dat robotprostituees een methode zullen worden om 

seksuele vaardigheden op te doen alvorens een menselijke relatie te starten. Hij geeft echter ook aan dat 

er hierover veel ethische vragen en rechtsvragen zullen worden gesteld. Als men de ethische kant van 

robot prostitutie bekijkt stelt men zich drie vragen.  

 

Ten eerste: “Hoe zit het met de ethische reflectie ten aanzien van de maatschappij wat betreft het gebruik 

van robot prostituees (Levy, 2007b)?”. Klanten van prostituees proberen hun bezoekjes vaak geheim te 

houden voor het behoud van hun zelfrespect, aangezien er nog steeds een moreel stigma aan gekoppeld 

is. Daarom zou het een oplossing zijn om gebruik te maken van seksrobots, daar er ten aanzien van  een 

object het ‘probleem’ van zelfrespect minder doorweegt. Maar Levy zegt wel dat er af en toe nog steeds 

een soort van moreel stigma kan zijn, doordat niet iedereen seks met een robot zal begrijpen en het 

algemeen bekend is dat wat men niet begrijpt vaak stigmatiseert.    

 

Ten tweede: “Wat dan ten aanzien van  de echtgeno(o)t(e) (Levy, 2007b)?”. Hoe de partner van een 

gebruiker zal reageren, is uiteraard heel variabel. Het zou kunnen dat de partner dit als positief ervaart. Er 

is minder druk om seks te hebben en men moet zich geen zorgen maken aangezien het gaat om een 

vorm van masturbatie. Anderen zullen het positief vinden dat hun partner op die manier zijn seksuele 

vaardigheden kan testen en verbeteren. Ook een trio behoort tot de mogelijkheden, waarbij de derde 

(robot) partij openstaat voor alle soorten van seksuele activiteit. Anderzijds zullen er ook zijn die dit als 

een vorm van overspel ervaren.  

 

En ten derde: “Wat met de huidige (menselijke) prostituees (Levy, 2007b)?”. Vanuit de maatschappij zal 

de idee van robots als vervanging voor prostituees waarschijnlijk gezien worden als iets goed. De ideeën 

leven immers nog sterk dat er gevaar is voor seksuele overdraagbare ziektes en druggebruik. 

Desondanks mag men niet vergeten dat dit werk voor sommige vrouwen de enige manier is om geld te 

verdienen. Maar Levy (2007b) is niet de enige die gelooft in het gebruik van robots binnen het veld van de 

prostitutie. Recent is er een artikel verschenen van Yeoman & Mars (2012) waarin men de toekomst van 

het sekstoerisme bespreekt en waarbij men het vooral heeft over het inzetten van androïdes in de 

prostitutie. Zij zijn er zeker van dat robotprostituees een groot succes zullen zijn. 
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3.4 Invloed op ons seksleven. 
 
Hoe zullen seksrobots ons seksleven beïnvloeden? Er zullen waarschijnlijk zowel positieve als negatieve 

aspecten zijn. Een aantal positieve sociale effecten zijn dat er onder andere minder ongewenste 

zwangerschappen zullen zijn, minder seksueel overdraagbare aandoeningen maar ook minder 

abortussen en minder gevallen van pedofilie (Levy, 2007a).   

 

Snell (1997) voorspelt nog een aantal andere effecten. Hij stelt dat seksrobots mogelijks oorzaak zullen 

zijn dat huwelijken worden verbroken. Hij geeft als voorbeeld dat de man een voorkeur ontwikkelt voor 

seks met de robot en dat de partner jaloers wordt.  Seksrobots zouden er kunnen voor zorgen dat 

heteroseksuele mensen toch een seksueel experiment zouden hebben met een robot van het zelfde 

geslacht. En dus ook omgekeerd dat homoseksuele mensen seks  kunnen experimenteren met een robot 

van het andere geslacht. Het zou verslavend kunnen zijn en er zullen techno-maagden ontstaan. Dit is 

een groep van mensen die enkel seks hebben gehad met robots en nooit met mensen. Ten laatste zegt 

hij dat seks met een robot de menselijke seks wel eens zou kunnen overtreffen. Hij zegt dat, omdat 

seksrobots programmeerbaar gaan zijn, ze aan ieders noden zullen kunnen voldoen. 

 

3.5 Conclusie. 
 
In dit hoofdstuk gingen we na wat er reeds gekend is binnen de wetenschappelijk literatuur over seks met 

robots. We besluiten dat dit een grote leegte is binnen de literatuur. Vooral Levy (2007a; Levy, 2008) en 

Ferguson (2010) bieden ons een zekere basis. Om seks met robots te accepteren zal een mentale 

ontwikkeling nodig zijn.  We hebben die dan ook wat verder uitgespit. We bekeken de geschiedenis van 

de seksrobot en we gingen na wie de gebruikers zouden kunnen zijn. Als laatste gingen we na wat de 

invloed kan zijn op ons seksleven. Maar we besluiten dat er nog veel onderzoek nodig is naar seksrobots 

aangezien de literatuur zeer schaars is. Vanuit dit besef hebben we dan ook een kwalitatief onderzoek 

uitgevoerd om meer te weten te komen over seks met robots (zie deel 2: exploratief onderzoek). 
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HOOFDSTUK 4: PARAFILIEËN  
         

“Portia: I mean, a thing is itself, Andrew. 

A tree is a tree, water is water.  

You are a magnificent machine.  

No matter how you change that’s’ what you’ll always be.  

Android: No, I can’t believe that, will not believe that. 

 I realize I am not entirely human.  

That’s why people don’t always like or understand me. 

Portia: I like you.  

Android: You do? 

Portia: I even understand you some of the time. 

 But I can’t invest my emotions in a machine. ” 

Bicentennial Man  (Barnathan ea., 1999) 

 

In dit hoofdstuk bespreken we de verschillende parafilieën die gelinkt kunnen worden aan seks met een 

robot. De literatuur die men hierover vindt, maakt heel vaak enkel een link tussen sekspopgebruikers en 

de fetisjen. We besloten deze ook op te nemen aangezien de fetisjen (4.1) die gelden voor 

sekspopgebruikers meestal doorgetrokken kunnen worden naar seksrobotgebruikers. In 4.1.1 bespreken 

we de technoseksuelen. Daarna bekijken we wat Pygmalionisme is (4.1.2) en we sluiten af met pedofilie 

(4.2). We sluiten af met een conclusie (4.3).     

 

Blanchard (2010, p. 367) definieert een parafilie als volgt: “On this view, a paraphilia is any powerful and 

persistent sexual interest other than sexual interest in copulatory behavior with phenotypical normal, 

consenting adult human partners. A paraphilic disorder is a paraphilia that causes impairment or distress.”  

4.1 Fetisjen.  
 
Alvorens dit deel te starten vinden we het belangrijk te definiëren wat een fetisj is. We hanteren volgende 

definitie: 

 

… sexologists used the terms ‘‘fetish’’ and ‘‘fetishism’’ to specifically describe an 

intense eroticization of either non-living objects and/or specific body parts that were 

symbolically associated with a person. Fetishes could be nonclinical manifestations 

of a normal spectrum of eroticization or clinical disorders causing significant 

interpersonal difficulties (Kafka, 2010, p.357). 
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4.1.1 Technoseksuelen.   
 
Technoseksuelen zijn mensen die zich eerder aangetrokken voelen tot seksuele interacties met robots 

dan met mensen. Ze neigen dus naar het mechanische en laten het liefst het biologische achterwegen. Zij 

hebben de wens om samen te wonen met een artificiële (seks)partner (Ferguson, 2010). Binnen de 

technoseksuelen zijn er twee groepen. Er is een groep, ‘gemaakt’ genaamd die zich aangetrokken voelt 

tot androïden voor seks of gezelschap. De tweede groep wenst een transformatie van hun partner in een 

androïde. Deze noemt men dan ook ‘transformatie’. Het belangrijkste verschil tussen beide groepen is dat 

het bij de eerste groep gaat om een gemaakte mechanische androïde en bij de tweede groep gaat het om 

een levende partner die zich gedraagt als een androïde (de Fren, 2009; Ferguson, 2010). Volgens de 

Fren (2009) zijn er zaken die beide groepen fascineert zoals een persoon die zich voordoet als een robot. 

  

Een andere term die men vaak gebruikt is technoseksualiteit. Dit houdt in dat er een aantrekking is tot 

humanoïde robots, niet-humanoïde robots of mensen die zich gedragen als een robot (of een 

robotkostuum aanhebben). We kunnen dit aanzien als een erotische objectificatie. Het gaat er vooral over 

dat men verlangt naar iets dat beweegt en lijkt op een robot en dat robotgeluiden maakt (Ferguson, 2010).

  

Men verwacht dat er meer mensen zullen zijn die zichzelf technoseksueel noemen naarmate de 

technologie meer verspreid is en robots dagdagelijkse attributen worden (Ferguson, 2010). Vooral in 

Japan is men hier reeds fervent mee bezig. Men verkoopt daar maskers die vrouwen kunnen dragen 

waardoor ze lijken op een mannequin, pop of robot (Ferguson, 2010). Een kernaspect aan de fetisj is het 

feit dat de vrouwen ‘ontmaskerd’ kunnen worden. Veel van de technoseksuelen hun fantasieën draaien 

rond het feit dat er plots een technische fout zou gebeuren waardoor hun gezicht loskomt en de 

mechaniek tevoorschijn komt (Gates, 2000). Gates zegt dat de kern van deze fetisj te vergelijken is met 

wat seksualiteit inhoudt: de idee dat we er geen controle over hebben, dat we overgeleverd worden aan 

stimuli en er bijna mechanisch op reageren, waardoor ons seksueel systeem ons hulpeloos maakt. 

 

Men mag weliswaar niet generaliseren naar de gehele groep van technoseksuelen, toch stelt de Fren 

(2009) vast dat de meerderheid mannelijk is. Bovendien zegt ze dat de meerderheid hun aantrekking tot 

robots ontdekt hadden na het zien van films waarbij vrouwen robots naspeelden. Dit zijn onder andere 

‘The Twilight Zone’ (1959-64), OuterLimits (1963-65) en Star Trek (1969-96) (de Fren, 2009) (voor een 

overzicht van verschillende films rond (seks)robots zie bijlage 10). 

 

Technoseksuelen staan ook bekend onder de naam van A.S.F.R. Dit staat voor alt.sex.fetish.robots. 

Oorspronkelijk stond dit voor een brede variatie aan fetisjen. Met name voor zij die zich aangetrokken 

voelen tot mannequins, poppen, echte personen die zich gedragen als mannequins, opwindpoppen, 

standbeelden of zich voordoen als bevroren. Nu wordt deze benaming vooral gebruikt voor het 



	  
	  

35	  

beschrijven van mensen die zich aangetrokken voelen tot robots of robot-achtige wezens (de Fren, 2009; 

Gore, 2002). Gore vult aan dat er hieronder zeer verschillende types van aantrekking vallen. Van het 

opgewonden raken bij het zien van een mechanische machine die opgestart wordt tot het zien van een 

zeer menselijke robot die een storing ervaart. Technoseksuelen wordt tegenwoordig ook gebruikt om 

jongeren aan te duiden die dynamisch zijn en verzot zijn op techniek (Calvin Klein introduceert 

technoseksueel, 2007).  

 

4.1.2 Pygmalionisme.  
 
Pygmalionisme is afgeleid van de Pygmalion mythe (zie hoofdstuk 2: Voorlopers van de seksrobot). Soms 

noemt men dit ook Agalmatofilia, Galateïsme of Standbeeldenfetisj.  Zoals het woord zelf zegt gaat het 

om de aantrekking ten aanzien van  standbeelden. In essentie komt het erop neer dat men seks wil met 

een niet responsieve partner (Love, 2005). Daarbij komt uiteraard het aspect van controle naar boven. De 

reden dat men dit wenst, is net die nood aan controle en de angst voor afwijzing. Het standbeeld, maar 

ook een robot, een sekspop, iemand die slaapt en iemand die vastgebonden is, zelfs ook een lijk, voldoen 

aan deze aspecten. De pygmalionist zoekt met andere woorden vooral een stil gezelschap (Ferguson, 

2010).   

 

Op het internet vindt men een site van iemand die ‘lijdt’  aan het Pygmalionsyndroom (www.p-synd.com). 

Op zijn site schreef hij een document dat de ‘FAQ’s’, of dus de meest gestelde vragen rond 

Pygmalionisme, behandelt. Hij zegt dat het niet zozeer gaat om het zich aangetrokken voelen tot een 

standbeeld, maar wel tot een immobiel persoon, vergelijkbaar met een standbeeld (Gore, 2002). 

4.2. Pedofilie (Pedofilia).   
 
Pedofilie wordt door de DSM beschreven als:  

“302.2 (F65.4) Pedofilie (Pedophilia)    

  A. Gedurende een periode van ten minste zes maanden recidiverende intense 

        seksueel opwindende fantasieën, seksuele drang of gedragingen die  

         seksuele handelingen met één of meer kinderen in de prepuberteit (in het  

          algemeen dertien jaar of jonger) met zich meebrengen.   

  B. Iemand heeft op basis van deze drang gehandeld, of de seksuele drang of  

         fantasieën veroorzaakten duidelijk lijden of relatieproblemen. 

  C. Betrokkene is ten minste zestien jaar oud en ten minste vijf jaar ouder dan  

         het kind of de kinderen uit criterium A. ”  

  (American Psychiatric Association, 2000, p. 307) 
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Pedofilia komt van het Griekse paidos (ὁ/ ἡ παῖς, τοῦ παιδός), wat  ‘kind’ betekent en filia (ἡ φιλία, τῆς 

φιλίας) wat ‘vriendschap’ betekent. Het gaat dus over een volwassene die seksueel opgewonden raakt 

door kinderen. Seks hebben met kinderen is, tot op heden, verboden. Er moet uiteraard rekening 

gehouden worden met de DSM-IV-TR criteria.  

 

De maker van de sekspoppen ‘RealDolls’ krijgt vaak aanvragen binnen voor een kindpop  (Ferguson, 

2010). Maar ze weigeren, om ethische redenen, hierop in te gaan. Alle sekspoppen worden 

gepresenteerd als volwassenen (Thomspon, persoonlijke communicatie, 25 maart 2011). Men stelt zich 

hierbij ook de ethische vraag of men dit kan toelaten? Tegenargumenten zijn: dat men dat een gevaarlijke 

ontwikkeling vindt, dat het pervers is en dat men dat niet wil. De argumenten pro zijn dat het een veilige 

ontwikkeling zou zijn en dat vrijheid van de mensen heel belangrijk is. Men zou bijvoorbeeld het gebruik 

van een kinderrobot in de privé kunnen legaliseren, maar verbieden in het openbaar. Men vergelijkt dit 

dan met de huidige situatie omtrent virtuele kinderpornografie. Dit zijn afbeeldingen die lijken op echte 

kinderen, maar dit niet zijn. In Nederland is dit strafbaar sinds 2002. De vraag stelt zich: wat met een 

kinderrobot? (Bamps, 2010).   

 

4.3 Conclusie.  
 
In dit hoofdstuk bekeken we de parafilieën die gelinkt kunnen worden aan seks met robots. We leerden 

dat technoseksuelen een sterke aantrekking hebben tot een partner die zich gedraagt als een robot, of 

eenvoudigweg een androïde. We maakten kennis met Pygmalionisme. Dit omvat mensen die zich 

aangetrokken voelen tot standbeelden, mannequins of (seks)poppen. En we bespraken kort pedofilie. De 

meeste van bovenstaande parafilieën zijn reeds gelinkt aan sekspopgebruikers. Maar wat met 

seksrobotgebruikers? Dit is een vraag waarop toekomstig onderzoek een antwoord zal moeten op bieden.  
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HOOFDSTUK 5: TOEKOMST   
 

“President  Marjorie Bota from the World Congres:  

According to the records at the NorthAm Robotics Company,  

the robot also known as Andrew Martin,  

was powered up at 5:15 pm on April 3rd, 2005.  

In a few hours, he’ll be 200 years old,  

which means that with the exception of Methuselah  

and other biblical figures,  

Andrew is the oldest living human in recorded history.  

For it is by this proclamation,  

I validate his marriage to Portia Charney,  

and acknowledge his humanity. ” 

Bicentennial Man  (Barnathan ea., 1999) 

 

Wat zal de toekomst ons brengen? Zal een robot als metgezel of als partner een mogelijkheid zijn (5.1 en 

5.1.1)? Zal men verliefd kunnen worden op (seks-)robots, zoals sommigen (bv. Levy, 2007a) geloven 

(5.1.2)? En wat dan met de ethische aspecten (5.2)? Binnen dit gebied van de robotica is wel wat 

literatuur te vinden over robots in het algemeen, maar met betrekking tot seksrobots is deze opnieuw zeer 

schaars.   

 

5.1 Robot als partner? 
 

5.1.1 Een robot als metgezel.  
 
Het aantal mensen boven de 85 jaar zal de komende 20-30 jaren stijgen. Dit heeft als gevolg dat er 

steeds meer mensen hulp en assistentie zullen nodig hebben. Een oplossing  kan zijn dat men robots 

inzet om deze mensen te helpen, maar ook om hen gezelschap te houden (Euron, 2004). Verrugio, Solis 

en Van der Loos, (2011) stellen ook dat er in een ouder wordende maatschappij meer en meer druk 

ontstaat om sociale robots (zie hoofdstuk 1: Kaderen van de seksrobot, terminologie.) te ontwikkelen. 

Deze robots zullen waarschijnlijk in eerste instantie als verplegers en zorgverleners worden 

geprogrammeerd, zowel binnen de klinische setting als bij de mensen thuis. Op die manier zullen mensen 

en robots naast elkaar leven. 

 

Ouderen hebben vaak nood aan een metgezel om de eenzaamheid tegen te gaan. Een robot kan niet 

enkel voor gezelschap zorgen, maar ook voor de gezondheid van de oudere. Dit zou bijvoorbeeld kunnen 



	  
	  

38	  

bij ouderen met Alzheimer. Zij hebben nood aan routine en iemand die kan helpen bij hun vragen 

(Veruggio, Jorge, & Van der Loos, 2011).  

 

De gevolgen van het gebruik van robots bij ouderenzorg kunnen zowel negatief als positief zijn. Een 

mogelijk negatief gevolg is dat het hun angstniveau kan verhogen. Misschien bedenken ze dat ze moeten 

zorg dragen van hun robot, zelfs ten koste van hun eigen gezondheid. Anderzijds is het mogelijk dat ze 

minder sociaal gaan interageren met mensen en de robot zullen  verkiezen. Bovendien, indien familie en 

vrienden weten dat ze in goede handen zijn bij de robot, zou het kunnen dat deze geen moeite meer doen 

nog langs te komen. Studies (Kanamori, Suzuki, & Tanaka, 2002) tonen aan dat ouderen er baat bij 

hebben te interageren met een robot (-huisdier) en dat er positieve effecten zijn. In een bepaald 

onderzoek (Banks, Willoughby, & Banks, 2008) komt zelfs tot uiting dat ouderen evenveel voordeel 

hebben bij interacties met robot-huisdieren als met (echte) huisdieren. Het blijkt dat een huisdier-robot de 

ouderen stimuleert om te communiceren met de mensen rondom hen (Sharkey & Sharkey, 2011).  

 

Een ander mogelijk toepassingsgebied is robots als kinderopas(Sharkey & Sharkey, 2011). Men vermoedt 

echter dat dit geen positieve effecten zal genereren. Baby’s en kinderen hebben namelijk een sterke 

sociale zin en zijn niet vertrouwd met technologie. Een gevolg zou kunnen zijn dat aangezien ze meer tijd 

spenderen met robots en minder met mensen, hun sociale vaardigheden zouden afzwakken. De 

taalontwikkeling zou ook veel moeizamer verlopen. Een robot kan dus geen adequate vervanging zijn 

voor de initiële opvoeding van kinderen (Sharkey & Sharkey, 2011). Vanderborght (persoonlijke 

communicatie, 16 april, 2012) ervaart het anders. Bij het gebruiken van robots (bijvoorbeeld “Probo”) met 

autistische kinderen bekomt men nu reeds goede resultaten. 

 

5.1.2 Verliefd op een robot? 
 

5.1.2.1 Mensenliefde versus Robotliefde. 
 

Zal de mens ooit verliefd worden op een (seks)robot. Daar is nog niet veel over geschreven, wellicht 

omdat velen het evident vinden dat dat niet zo zal zijn. Volgens Levy (2007a), echter, kan het wel. Er zijn 

volgens hem tien verschillende redenen waarom mensen verliefd worden op elkaar. Dezelfde redenen 

kunnen verklaren waarom mensen verliefd zouden kunnen worden op een robot, vindt Levy (2007a).   

 
1/ Gelijkenis.  

Iemand heeft iemand anders graag omdat ze beiden in veel aspecten op elkaar gelijken. Dit kan gaan 

over dezelfde attitudes hebben, een gelijkaardige familiale achtergrond hebben tot het hebben van 
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gelijkaardige interesses en een zelfde persoonlijkheid (Levy, 2007a).  

 

2/ Gewenste eigenschappen van de ander.   

Vooral de persoonlijkheid en het uiterlijk is hetgeen wat ons aantrekt in een ander (Levy, 2007a).   

 

3/ Het wederzijds graag hebben.  

Kennis hebben van het feit dat de ander je graag heeft is eveneens een belangrijke reden die men 

aangeeft op de vraag waarom men verliefd is geworden op iemand (Levy, 2007a). Zo’n 90 procent zegt 

verliefd geworden te zijn nadat men ontdekt had dat de ander hen graag heeft (Aron, Fisher, Mashek, 

Strong, H., & Brown, 2003).   

 

4/ Sociale invloeden.  

Op wie we verliefd worden wordt ook bepaald door sociale invloeden. Zo is er bijvoorbeeld je culturele 

achtergrond die reeds bepaalde mensen zal elimineren als mogelijke liefdeskandidaat. Wie we ‘kiezen’ als 

partner wordt sterk bepaald door onze ouders, vrienden en anderen (Levy, 2007a).   

 

5/ Het vervullen van noden.  

Men heeft verschillende noden, zoals de nood aan affectie, de nood aan seksuele bevrediging. Deze 

noden kunnen vervuld worden door de partner. Men kan dus stellen dat ‘ik hou van je’ bijna gelijk staat 

aan ‘ik heb je nodig’ (Levy, 2007a).   

  

6/ Opwinding/Ongewoonheid.  

Er kan zich een effect voordoen van de situatie waarin mensen elkaar leren kennen. Wanneer de situatie 

een soort (negatieve of positieve) opwinding teweeg brengt, kan dit een positief effect hebben op de 

aantrekking voor de ander. Dit heeft dus meer te maken met de situatie dan met de persoon in kwestie 

(Levy, 2007a).   

 

7/ Specifieke signalen.  

Bepaalde aspecten van iemand kunnen de ander triggeren, bijvoorbeeld een soort stemtimbre of een 

bepaalde fysieke karaktertrek. Dat triggeren bestaat er dan in dat er een sterke aantrekkingskracht 

ontstaat (Levy, 2007a).   

  

8/ Bereidwilligheid voor het starten van een relatie.  

Afhankelijk van hoe open men staat voor een relatie, hoe meer vatbaar men is voor een relatie (Levy, 

2007a).   

 

9/ Exclusiviteit.  

Hoe meer men alleen is met een persoon of object hoe sterker de gevoelens zullen worden ten aanzien 
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van  die persoon of dat object (Levy, 2007a).   

 

10/ Mysterie.  

Wanneer een persoon iets mysterieus over zich heeft, wordt die als meer attractief ervaren (Levy, 2007a).  

 

Levy (2007a) besluit hierbij dat elk van de tien redenen die gegeven worden voor het verliefd worden op 

een andere persoon, van toepassing zijn bij een robot. Dit vooral aangezien een robot perfect kan 

geprogrammeerd worden zoals jij het wil en dit van persoonlijkheid tot uiterlijk tot specifieke signalen.  

Maar een gelijke familiale achtergrond  (zie 1/ Gelijkenis)  zal een robot nooit kunnen bezitten, hij zal altijd 

uit de fabriek komen.  

 

Verder zegt Levy (2007a), als men geen vooroordelen heeft ten aanzien van robots en men niet bang is 

voor de sociale vernedering hiervoor, men zeker kan verliefd worden op een robot. Verder zegt hij dat het 

waarschijnlijk eerst de computer-nerds zullen zijn die het zullen uitproberen, maar dat de nieuwsgierigheid 

van de mensen ervoor zal zorgen dat ook anderen een robotpartner zullen uitproberen. 

 

Levy (2007a) haalt ook de wet van Byrne aan. Deze zegt dat de sterkte van de hechting die iemand voelt 

voor een andere persoon de som is van alle positieve gevoelens gedeeld door de som van alle (zowel 

negatieve als positieve) gevoelens (Byrne, 1971). Levy (2007a) haalt deze wet aan om eruit af te leiden 

dat we iemand liever hebben naarmate we ons goed voelen. Hij zegt dan ook dat een robot inherent een 

voordeel zal hebben op de mens. Een robot zal namelijk kunnen detecteren wat er voor zorgt dat een 

bepaalde persoon zich goed voelt en zal zich daar dan specifiek naar kunnen gedragen. 

 

Ook Bakas (2010) deelt deze mening in zijn boek ‘De toekomst van de liefde’. Één van zijn voorspelde 

trends is de robotisering van de sekspartner. Hij zegt dat mensen waarschijnlijk hun overleden partner 

zullen laten namaken om zo eeuwig samen te kunnen zijn. Ondertussen bestaat er een nieuw 

onderzoeksveld, Lovotics. Hierbij gaat het erom dat men probeert een hechte relatie tot stand te brengen 

tussen robots en mensen (H.A., Cheok, Ngiap, Nagpal, & Mingde, 2010).   

5.1.2.2 Liefde voor huisdieren en elektronica.  
 
Een ander argument dat Levy (2007a) aanhaalt om aan te tonen dat men verliefd kan worden op robots, 

is het feit dat men nu reeds verliefdheid/liefde toont ten aanzien van huisdieren. Het is bovendien zo dat 

er mensen zijn die meer genieten van de relatie met hun huisdier dan dat ze genieten van de sociale 

relatie met mensen (Robin & ten Bensel, 1985). Het gaat zelfs zo ver dat sommigen willen trouwen met 

hun huisdier. Op Marryyourpet.com biedt men die mogelijkheid aan. Levy (2007a) besluit dat het 

belangrijkste dat men leert van mens - dier relaties is dat de mens zich kan binden aan niet-mensen. 

Benford en Malarte (2007) erkennen het feit dat mensen zeer sterk in staat zijn zich te identificeren met 
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objecten. Zo geven sommigen hun auto’s namen en dergelijke. Ze zeggen dat dit nog meer het geval zal 

zijn naarmate het object onze noden beter kan invullen. Uit 5.1.2.1 en 5.1.2.2 kan men besluiten dat het 

mogelijk is voor een mens zich te binden aan een robot en er zelfs verliefd op worden.   

5.2. Ethische implicaties.   
 
Ethiek met betrekking tot robots heet men robo-ethiek(‘Roboethics’). Het stelt vooral de vraag of de 

menselijke ethiek toegepast mag worden op robots (Veruggio, Jorge, & Van der Loos, 2011). Verrugio et 

al. (2011) maken een onderverdeling binnen de ethiek. Ze zeggen dat het zo een complex begrip is dat 

een opdeling noodzakelijk is. Ze onderscheiden drie levels. 

 

A) Ethiek of moraliteit: dit bestudeert de concepten van goed en kwaad. Hierbij gaat  

het er in dit veld over een ethische reflectie die gerelateerd is aan bepaalde problemen die er 

gekomen zijn door de ontwikkeling van de robotica en zijn toepassingen. Dit is het passende 

concept van robo-ethiek (Veruggio, Jorge, & Van der Loos, 2011). Men stelt onder andere dat 

men moet opletten bij het gebruik van robots in de ouderenzorg en bij de zorg voor kinderen met 

een ontwikkelingsstoornis. Aangezien de mogelijkheid bestaat dat deze reeds geïsoleerde 

groepen net nog meer geïsoleerd gaan geraken  (Feil-Seifer & Matarić, 2011).  

 

B) Robot ethiek of Machine Ethiek: dit gaat over de regels en de code die men inplant bij de 

artificiële intelligente machines of robots. Deze moeten ervoor zorgen dat machines en robots zich 

ethisch correct gedragen ten aanzien van mensen (Veruggio, Jorge, & Van der Loos, 2011).  Een 

ethische code die hieronder valt is diegene die gemaakt werd voor de robotica (weliswaar in een 

fictiewerk, namelijk: I, robot; geschreven door Asimov), namelijk de drie wetten van Asimov. Deze 

wetten werden opgesteld om vreedzame relaties te kunnen bewerkstelligen tussen robots en 

mensen.   

 

 “1/ One, a robot may not injure a human being, or, through inaction, allow a human  

        being to come to harm.  

       2/ A robot must obey the orders given it by human beings except where such orders  

       would conflict with the First Law.  

   3/ A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict  

       with the First or Second Law.” (Asimov, 2008, p.37)  

 

C) Robot’s ethiek: houdt zich bezig met hypothetische robots die een geweten bezitten en die een 

eigen vrijheid bezitten wat betreft hun handelingen. Vanaf hier kan men beginnen spreken van 

‘rechten’ van robots. Zover is men nog bijlange niet zodat dit veld voorlopig enkel nog speculatief 

is (Veruggio, Jorge, & Van der Loos, 2011). 
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Brooks (2002) vraagt zich af welke status we deze machines dan gaan geven? Hij vergelijkt het met 

dieren. Iedereen is het erover eens dat het wezens zijn. Hij zegt wel dat er bediscussieerd kan worden of 

ze een bewustzijn hebben. Door dieren en mensen als wezens te beschouwen impliceert dit dat ze 

respect verdienen, maar ook bepaalde rechten. Het al dan niet beschouwen van iets als een wezen hangt 

af van hoe gelijk we het beschouwen aan ons. De gelijkheid bepaalt hoe we iets behandelen en 

beschouwen. Een humanoïde lijkt aan de buitenkant wel op ons, maar hun fysiologie lijkt nog steeds niet 

op die van de mens. Bovendien hebben zij geen slaap, eten noch zuurstof nodig om te overleven. Brooks 

(2002) laat de antwoorden uiteindelijk over aan de lezer en geeft zelf geen sluitend antwoord. 

 

Calverley (2006) zegt dat een androïde altijd als een ding zal blijven beschouwd worden waar de mens 

controle over heeft, zolang het niet autonoom is. Hij zegt verder dat er nog niet eens consensus is over 

wat een bewustzijn is bij de mensen, laat staan bij androïden. Verder zegt Calverley dat het het 

bewustzijn is dat ons definieert als mens, om ons te onderscheiden van andere levende wezens en dat 

we daardoor legale rechten kunnen instellen  voor elk individu. Bryson (2007) stelt zich de vraag waarom 

mensen eigenlijk een robot als gelijke willen? Is dat omdat ze iemand willen die hen nooit tegenspreekt of 

die nooit zou opscheppen?  Zij vindt dan ook dat robots slaven zouden moeten zijn en blijven. De mens 

heeft ze ontworpen en gemaakt. Wij zijn er inherent de baas over (Bryson, 2007). 

 

Volgens Russel (2009) zal het feit dat mensen seksueel interacties gaan hebben met humanoïden (voor 

haar visie van een humanoïde zie Hoofdstuk 1: Kaderen van de seksrobot, terminologie) ervoor zorgen 

dat men begint na te denken over de mogelijkheden van rechten voor de humanoïden. Ze zegt dat de 

huidige seksrobots nog niet op dat niveau zijn  en dat dit dus nog niet aan de orde is. Ze bezitten nog 

geen bewustzijn zoals mensen (en toekomstige humanoïdes). Het is pas wanneer seksrobots een 

humanoïde level van seksuele interactie behalen dat er sprake kan zijn van een bepaalde regulatie. Ook 

Ferguson (2010) stelt zich ethische vragen bij de sekspoppen en de seksrobots. Hij vindt ze enerzijds 

louter een hulpmiddel om te masturberen maar hij zegt anderzijds ook dat hij zich afvraagt wat er in de 

toekomst zal gebeuren. Hij zegt dat het bestaan van deze elementen een bedreiging kunnen vormen voor 

de biologische toekomst van de mens. Uit het artikel van Sharkey en Sharkey (2011) (zie ook 5.1.1) 

kunnen we concluderen dat er een aantal elementen zijn die ons bezorgd maken over de ethische 

effecten. Vooral bij baby’s en kinderen zouden de negatieve gevolgen de bovenhand hebben.  

5.3 Roadmap.  
   
Een volledige roadmap kan je vinden in de bijlage (zie bijlage 1). Een roadmap biedt een overzicht van de 

vermoedelijke ontwikkeling van humanoïde robots. Hierbij wordt een schatting gemaakt van welke 

evoluties we wanneer mogen verwachten. Hierbij zien we dat men voor een gezelschapsrobot heel wat 

zaken nodig heeft. Het zou volgens de schattingen nog zo’n 50 tot 100 jaar  (opgemaakt in 2003, dus nu 
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nog zo’n 40-80 jaar) duren voor we een robot hebben die menselijke intelligentie bevat, die kan 

rondlopen, die kan communiceren, die manipulaties kan uitvoeren in de wereld rondom hem. Maar het is 

opvallend dat ook hier niet gesproken wordt over een seksrobot (Suominen, 2003). De vraag die men dan 

stelt is: waar plaatsen we de seksrobot? 

5.4 Conclusie.   
 
We bespraken de mogelijkheid om robots te gebruiken als metgezel bij ouderen en bij kinderen en 

besluiten dat dit zowel voor- als nadelen inhoudt. Zo zouden de ouderen meer geïsoleerd kunnen raken 

maar tegelijkertijd zich minder eenzaam voelen. Bij kinderen overwinnen de negatieve aspecten zoals de 

verminderde sociale vaardigheid en de verminderde taalbeheersing. Daarna bekeken we de mogelijkheid 

van een robot als partner. Als we Levy (2007a) volgen is dat zeer zeker mogelijk, al dan niet 

onvermijdelijk. Slechts enkele andere onderzoekers hebben hier ook over nagedacht en lijken het 

behoorlijk met hem eens te zijn. 

 

Ondanks dat we merken dat men zich wel ethische vragen stelt over robots in het algemeen, is het 

opvallend dat er geen literatuur is die ethische vragen met betrekking tot seksrobots bespreken (met 

uitzondering van Levy (Levy, 2007a) die wel even de ethische kant van seksrobots in de prostitutie 

bespreekt: zie 3.3.4). Dit zou zeker een onderwerp kunnen zijn voor toekomstig onderzoek. 

Door het bekijken van een roadmap vanuit de robotica kunnen we constateren dat een robot als 

(gezelschaps-) partner in de verre toekomst ligt. Wat de seksrobot betreft kunnen we het moeilijk afleiden. 
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DEEL 2: EXPLORATIEF ONDERZOEK  
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“Rupert Burns: Unfortunately nobody seems  

interested in funding my research, but…  

Android: I am. I will fund your research. 

Rupert Burns: Yeah, that’d be cool.”  

Bicentennial Man (Barnathan ea., 1999) 

 

6.1 Onderzoeksvraag.  
 
Op basis van de literatuurstudie beseffen we des te meer hoe weinig (geen?) onderzoek er gebeurd is 

naar seksrobots en de beleving ervan door mannen. Ons onderzoek heeft dan ook als doel om een 

voorzichtige exploratie te leveren op dit gebied. We proberen te beschrijven en te begrijpen wat de 

fascinatie is van mannen ten aanzien van seksrobots. Deze fascinatie hangt samen met de vraag waarom 

men nu reeds een hele tijd bezig is met het ontwerpen van seksrobots en ook met de vraag wat 

consumenten er kan toe aanzetten een seksrobot te kopen. Onze onderzoeksvraag kan kort worden 

geformuleerd als: “Wat fascineert mannen in seksrobots”.   
 

6.2 Onderzoeksopzet.  
  
Om een antwoord te kunnen formuleren op onze onderzoeksvraag werd er gebruik gemaakt van een 

kwalitatief onderzoeksopzet. Een kwalitatief onderzoek kan omschreven worden als elk onderzoek dat 

geen gebruik maakt van enige kwantificatie of statistische procedures (Strauss and Corbin, 1990, zoals 

beschreven in Hoepf, 1997). Het doel van kwalitatief onderzoek is vaak om iets te begrijpen en tracht enig 

inzicht in een onderwerp te brengen (Hoepf, 1997). Hierbij is het dus niet de bedoeling op zoek te gaan 

naar oorzaak-gevolg relaties maar eerder op zoek te gaan naar een kwaliteitsvolle beschrijving van 

beleving en processen. Het doel bestaat er dus niet in om de toekomst te gaan voorspellen (Willig, 2001). 

Vaak wordt een kwalitatief onderzoek gebruikt om een fenomeen te onderzoeken waar er weinig over 

geweten is (Hoepf, 1997). In ons geval heeft de literatuurstudie aangetoond dat er zeer weinig geweten is 

over seks met robots, dat was dan ook één van de motivaties waarom we kozen voor een kwalitatief 

onderzoek.  

 

Een voordeel van ons kwalitatief onderzoek is dat men niet gebonden is aan een bepaalde theorie 

(Wilkinson, 2003). We gingen dan ook uit van een thematische analyse. Dit houdt in dat men bottum-up 

werkt. Men vertrekt vanuit de data en men tracht daar patronen in te zien en op die manier te analyseren.  

Een beperking van kwalitatief onderzoek is de repliceerbaarheid of de externe betrouwbaarheid (Van 

Zwieten & Willems, 2004). Men veronderstelt dus dat wanneer men een kwalitatief onderzoek zou 

trachten te repliceren, men mogelijk andere resultaten zou bekomen. Men raadt dan ook aan om al het 
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onderzoeksmateriaal (zoals de de focusgroep transcripten, observatieprotocollen) voor derden 

toegankelijk te stellen als ook nauwkeurig de manier van de dataverzameling te beschrijven. Door dit te 

doen kan de lezer zien op welke wijze de onderzoeker tot zijn bevindingen komt (Van Zwieten & Willems, 

2004). Dit hebben wij getracht te doen, in 6.3.3 kan men de procedure van de data-verzameling nalezen 

en in de bijlage vindt men de volledige transcripten alsook de gemaakte codering (zie bijlage 9).   

 

Bij kwalitatief onderzoek wordt geen generaliseerbaarheid nagestreefd door een representatieve 

steekproef te gebruiken. Er wordt ook gebruik gemaakt van een ‘purposive sampling’, dit houdt in dat men 

doelgericht gaat bepalen aan welke voorwaarden de steekproef moet voldoen en dit dus niet op toeval 

gebaseerd is (zie ook 6.3.2) (Van Zwieten & Willems, 2004). Het doel is vooral goede informanten te 

hebben (informanten die het inzicht van de onderzoeker kunnen vergroten) eerder dan representatieve 

participanten.   

 

Specifiek kozen we voor een focusgroep als methode van dataverzameling. Een focusgroep is een 

manier om kwalitatieve data te verzamelen. We kozen bewust niet voor interviews omdat deze in 

vergelijking met een focusgroep verder af liggen van een natuurlijk gesprek. Focusgroepen zijn bovendien 

een goede manier om na te gaan wat de mensen hun visies en meningen zijn (Wilkinson, 2003). Maar er 

zijn nog andere voordelen van het gebruik van focusgroepen. Zo kan men met focusgroepen een grote 

hoeveelheid aan data verzamelen op een korte tijd. Verder zijn focusgroepen heel geschikt om de 

domeinen waarover men weinig weet te exploreren. Maar we moeten hierbij de kanttekening maken dat 

het vaak wel moeilijk is om geschikte kandidaten te vinden die bereid zijn deel te nemen en die allen op 

hetzelfde moment beschikbaar zijn. Bovendien vraagt het leiden van een focusgroep ervaring (Wilkinson, 

2003) vooral om veiligeid te creëren. Doordat prof. dr. Rober de leiding voor zijn rekening nam, kunnen 

we er zeker van zijn dat de focusgroepen geleid zijn geweest door een ervaren persoon.   

   

Meestal wordt er in focusgroepen gebruik gemaakt van een kleine groep van participanten die deelnemen 

aan een informele discussie die zich concentreert op één bepaald onderwerp (Wilkinson, 2003). In ons 

geval ging dit over seks met robots. De discussie binnen de focusgroep wordt meestal gebaseerd op een 

aantal vragen, genaamd het focusgroep schema (Wilkinson, 2003).   

 

Hieronder geven we het focusgroep schema weer dat gebruikt werd voor onze focusgroepen. We 

benadrukken hierbij dat het meer gaat om ‘thema’s’ die we in de groepen aan bod wilden laten komen 

eerder dan strikt over ‘vragen’ die formeel gesteld werden. Dit om het natuurlijke verloop van het gesprek 

te bevorderen. Deze vragen zijn dan ook vooral een houvast geweest voor het focusgesprek zelf. Bij 

aanvang stelden we de vraag: wat heeft ervoor gezorgd dat je wou deelnemen aan dit onderzoek?  Dit 

deden we specifiek om de motivatie van de participanten na te gaan.  
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De thema’s waren:  

1. Wat is jouw indruk van de eerste seksrobots?  

2. Wat is de kans dat je een seksrobot zou gebruiken? 

a. Waarom wel? Waarom niet? En wat zou er moeten veranderen, met andere woorden 

hoe zou het beter aansluiten bij jouw visie op seksualiteit? 

3. Is wat je zelf belangrijk vindt in je seksleven toepasbaar op de seksrobots? Welke aspecten 

wel en welke niet? 

4. Wat zie je als voor- en/of nadelen van seksrobots? 

5. Waarom zouden mensen robots eventueel integreren in hun seksleven?  

6. Als iemand met een vaste relatie/seks heeft met een robot, is dat dan overspel? 

7.  Wat zijn volgens jou mogelijke ervaringsverschillen tussen een ‘gewoon’ seksspeeltje en een 

seksrobot?  

Daarnaast hebben we ook enkele bijvragen opgesteld. Dit zijn specifiekere vragen, die dienden als een 

soort toevlucht indien het gesprek vast liep. De vragen zijn iets gedetailleerder dan de thema’s. 

  

1. Wat zou de aantrekkingskracht van deze seksrobots kunnen zijn voor mensen? 

2. Zou dit een alternatief kunnen zijn voor prostitutie? Erotische hulpverlening? Pedoseksuelen? 

3. Zouden mensen seksrobots gebruiken om te experimenteren met seks (bijvoorbeeld om een 

trio uit te testen)? 

4. Hoe denken jullie dat de seksrobots het leven van mensen kunnen veranderen? 

5. Denk je dat mensen ervoor zouden durven uitkomen dat ze een seksrobot hebben en er seks 

mee hebben? Waarom wel/niet? Welke groep wel/niet? 

Om de participanten een goed beeld te geven van wat een seksrobot is, hebben we gebruik gemaakt van 

videomateriaal. Dit videomateriaal bestond uit twee filmpjes, makkelijk te vinden op ‘You Tube’. Het betreft 

de seksrobot ‘Roxxxy’ van het bedrijf ‘TrueCompanion’. In het eerste filmpje zien we hoe ‘Roxxxy’ 

voorgesteld wordt op een eroticabeurs (Asylum.com, 2010). Maar op dit filmpje zit de robot gewoon neer, 

het lijkt alsof ze niet kan bewegen, daarom wilden we bewust nog een stukje film tonen waar ze wel op 

beweegt. In het andere ‘You Tube’ filmpje zien we ‘Roxxxy’ in actie (TrueCompanionLCC, 2010). Ze voert 

repetitieve bewegingen uit met haar heupen. 

 

Zoals elk onderzoek binnen de psychologie kan dit pas gebeuren na de goedkeuring van de ethische 

commissie. De nodige documenten, alsook de goedkeuring van de ethische commissie kan men vinden in 

de bijlage (zie bijlage 2,3,5 en 6).   
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6.3 Methode.  

 
6.3.1 Onderzoeksgroep.  
 
De onderzoeksgroep van dit onderzoek bestond uit heteroseksuele mannen tussen de 20 en de 40 jaar, 

die reeds in aanraking waren gekomen met sekspeeltjes of hierin geïnteresseerd waren. Deze 

leeftijdscategorie is meestal reeds seksueel actief (geweest) en heeft dus een idee van hun eigen 

seksuele beleving. Bovendien heeft deze leeftijdscategorie de evolutie van de techniek en de robotica 

meegemaakt. We besloten enkel met mannen te werken omdat er binnen de literatuur vooral sprake is 

van vrouwelijke seksrobots. Verder omdat men opmerkt dat technologie in het algemeen sneller aanvaard 

wordt door mannen dan door vrouwen (al begint men hierop terug te komen als men de vibrator - 

verkoopcijfers nagaat) (Levy, 2008). Tenslotte wilden we vermijden met genderverschillen geconfronteerd 

te worden, omdat dit alles nog complexer zou maken.  

 

De participanten moesten reeds in contact zijn gekomen met seksspeeltjes omdat ze dan weet hebben  

van de mogelijkheden die seksspeeltjes kunnen bieden en omdat ze zo een open visie  

hebben op het gebruik van seksspeeltjes binnen hun seksleven. Als men niet open staat voor 

seksspeeltjes, zal men wellicht niet open staan voor het gebruik van een seksrobot. Indien men wel 

openstaat voor sekspeeltjes, kan het beide kanten uit: men kan een seksrobot een brug te ver vinden of 

net geïntrigeerd zijn. 

 

6.3.2 Participanten.    
 
Op voorhand had men mij verwittigd dat het niet eenvoudig zou zijn om voor een seksgericht onderwerp 

participanten te vinden. De zoektocht werd inderdaad eerder een lijdensweg. We begonnen met een 

oproep op het meest gebruikte sociale netwerk van vandaag, Facebook. We kregen de oproep 

wijdverspreid. Vrienden van vrienden (van vrienden,…) postten de oproep. Zo bereikten we heel veel 

personen die binnen de doelgroep vielen. Maar nadat een week voorbij was gegaan hadden we nog maar 

twee kandidaten.    

 

We besloten dan om de volgende stappen te ondernemen. Zo hebben we eerst de selectiecriteria ‘leeftijd 

tussen de 20 en 30 jaar’ iets verbreed naar  ‘tussen de 20 en 40 jaar’. Daarna hebben we verschillende 

mannenbladen en kranten gecontacteerd met de vraag of ze mijn oproep voor participanten wilden 

publiceren. Aanvankelijk kregen we geen enkele respons. Terwijl we wachtten op een antwoord hebben 

we in de VUB (Vrije Universiteit Brussel) en de KUL (Katholieke Universiteit Leuven) posters, gemaakt 

door Prof. Dr. Bram Vanderborght, opgehangen in de verschillende universiteitsfaculteiten. Op deze 
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posters was er ook een QR-code zodat men met een smartphone rechtstreeks op de site van mijn 

onderzoek terecht kwam (zie bijlage 7). Uiteindelijk heeft de streekkrant van Gent de oproep geplaatst, 

echter zonder resultaat. Ook P-magazine was bereid dit te doen, op voorwaarde dat we hen een 

telefonisch interview gaven. Na overleg met mijn promotoren hebben we dit toegezegd. Het werd front-

page news. Nadat het artikel (zie bijlage 8) verscheen in de vijfde P-magazine van 2012 op 31 januari 

2012, hebben we nog twee personen kunnen rekruteren. 

 

Een week voor de focusgroepen hadden we 10 participanten. Maar aangezien er in die week vier 

participanten hebben afgezegd, elk met een praktische reden, zijn we uiteindelijk geëindigd met zes 

participanten. Drie voor 8 februari 2012 en drie voor 15 februari 2012. Daar we gehoopt hadden op 10 

participanten, lag dit ver onder ons doel. We moeten besluiten dat het niet eenvoudig is om participanten 

te vinden voor dit onderwerp. Hoe kunnen we dit begrijpen? Laat dit zien dat seksrobots niet interessant 

zijn voor mensen? Of dat het te ‘gewaagd’ is?  Of…? Alvorens de participanten toegelaten werden, werd 

een korte vragenlijst opgestuurd (zie bijlage 4). Op deze manier konden we nagaan of de participanten 

voldeden aan de  vooropgestelde eisen. Bovendien kregen we op die manier zicht op enkele 

demografische aspecten van de participanten (zie tabel. 1).  

Tabel 1: Demografische gegevens van de participanten.   

 

 

Participant  Leeftijd Relatiestatus Reeds 

seksueel 

actief 

geweest?  

Seksspeeltjes gebruikt? (Zoja, 

welke) 

Interesse voor 

seksspeeltjes? 

P1 20 Single Ja Ja. Masturbator. Nvt. 

P2 22 Single Ja Ja. Tenga Cup. Nvt. 

P3 23 In een relatie 

(3 jaar) 

Ja Ja. Vibrator, penisring, speciale 

pluimen, oplikbaar poeder, 

massage (glijmiddel) olie.  

Nvt. 

Q1 29 In een relatie 

(5 jaar) 

Ja Ja. Dildo’s, gel, gel cubes, 

buttplugs, tepelringen, linnen (om te 

binden), oogbedekking, zweepjes, 

kaarsen, veders, chocolade en 

ander voedsel, penisringen. 

Nvt. 

Q2 22 In een relatie 

(4,5 jaar) 

Ja Ja. Vibrators, geisha-balletjes, 

knevels, buttplugs, zweepje, 

penisringen, wasknijpers. 

Nvt. 

Q3 21 Single Ja Neen.  Ja.  
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De demografische gegevens van de participanten zijn beperkt gehouden, enkel de aspecten relevant voor 

de selectie van de steekproef werden bevraagd. Opvallend hierbij is dat ondanks dat we de 

leeftijdsgrenzen verbreed hebben naar “tussen de 20 en de 40 jaar”, de participanten die uiteindelijk 

meegewerkt hebben aan het onderzoek allen tussen de 20 en de 30 jaar zijn. Hierbij kunnen we ons 

afvragen hoe dit komt. Is dit omdat die leeftijdscategorie meer geïnteresseerd/gefascineerd zou zijn in 

seksrobots dan de oudere generatie of zijn hier andere factoren in het spel?   

 

In het totaal was de helft van de participanten alleenstaand (‘single’) en de anderen hadden een relatie 

tussen de drie en de vijf jaar. Alle participanten zijn reeds seksueel actief geweest. Hierbij moeten we wel 

de kanttekening maken dat we bij P1 ons vragen moeten stellen bij de correctheid van zijn antwoord. In 

de focusgroep sessie liet deze participant vallen dat hij nog nooit met iemand gekust had. We moeten 

hierbij dus opmerken dat deze participant misschien nog niet seksueel actief is geweest met een 

meisje/vrouw maar bij deze vraag waarschijnlijk masturbatie zag als seksueel actief. Met uitzondering van 

één participant hadden alle participanten reeds gebruik gemaakt van een variatie aan seksspeeltjes. De 

andere participant had nog geen seksspeeltje gebruikt maar was hier wel in geïnteresseerd.   

 
6.3.3 Dataverzameling.  
 
De focusgroepen gingen telkens door in het Sint-Rafaël ziekenhuis, Kapucijnenvoer 33 te Leuven. Alle 

participanten kwamen opdagen. Ze werden opgewacht aan de ingang en begeleid naar het betreffende 

lokaal. Daar hingen ze hun jas opzij en gingen op de stoelen zitten. De stoelen stonden in een halve cirkel 

opgesteld om de gesprekken vlot te laten verlopen. Op de tafel stond allerlei lekkers, van gezond fruit tot 

cake en pralines klaargezet. Terwijl de informed consents overlopen werden en de participanten ze 

ondertekenden, zorgde prof. dr. P. Rober voor de bediening van een drankje. Toen iedereen eenmaal 

geïnstalleerd was, werd de voice-recorder aangezet en begon een korte bedanking om hier aanwezig te 

zijn. Prof. dr. Rober vatte aan met de eerste vraag en liep zo het focusgroep schema door. Hierbij wil ik 

benadrukken dat ik zeer blij was dat prof. dr. Rober de focusgroep wou leiden en ik als assistent-

moderator de focusgroepen mocht bijstaan. De ervaring van prof. dr. Rober zorgde ervoor dat ik geen 

rekening hoefde te houden met de onervarenheid van de moderator, die er wel zou geweest zijn indien ik 

de moderatorrol voor mijn rekening had genomen.  

 

Beide focusgroepen liepen vlot. De vragen werden beantwoord, er werd gediscussieerd en er werden 

interessante vragen opgeroepen. Na zo’n urenhalf beëindigden we de focusgroepen. De focusgroep 

eindigde toen een laatste maal dank werd uitgesproken voor hun vrijgemaakte tijd, er werd nogmaals 

verzekerd dat alles anoniem zou verwerkt worden en dat de geluidsopname erna vernietigd zou worden. 

Prof. Dr. Rober begeleidde de participanten naar buiten en ik zette het lokaal op orde.   
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6.3.4 Data Analyse.  
 
Van de focusgroepen werd een audio-opname gemaakt (Wilkinson, 2003). Hierdoor kon er een 

gedetailleerde transcriptie gemaakt worden van beide focusgroepen. Hierbij werd uiteraard alle materiaal 

geanonimiseerd om de identiteit van de participanten te verzekeren. Elke aarzeling, lach of ‘euhm’ werd 

opgenomen in de transcriptie (zie bijlage 9). Op die manier hebben we een zo exact mogelijke weergave 

van de focusgroepen kunnen weergeven.  

 

Bij de analyse van de data werd gebruikt gemaakt van een thematische analyse. Dit is een methode om 

vanuit de data patronen te identificeren, te analyseren en te rapporteren (Braun & Clarcke, 2006). Het 

gaat erom dat men doorheen de data op zoek gaat naar herhaalde patronen van betekenissen. Hierbij 

moeten de onderzoekers een aantal elementen afspreken, alvorens aan hun analyse te beginnen. Ten 

eerste moet men afspreken wat men zal zien als een ‘thema’. Een thema is een groep van verschillende 

codes, waarbij een code een label is die aan de data werd gegeven. De codes werden bepaald op basis 

van de onderzoeksvraag. Bij het bepalen van de codes en de de thema’s is het vooral belangrijk zich niet 

vast te houden aan rigide regels, maar enige flexibiliteit te voorzien (Braun & Clarcke, 2006). Wij hebben 

ons vooral afgevraagd in welke mate het bijdraagt aan de onderzoeksvraag om te bepalen of het een 

thema is, of niet. Een tweede vraag die de onderzoekers zich moeten stellen is of men een volledige 

beschrijving wil geven van de data of eerder een specifiek aspect van de data wil belichten (Braun & 

Clarcke, 2006). Aangezien ons onderwerp nog quasi niet onderzocht is, leek ons de eerste optie de meest 

aantrekkelijke. Wat we bieden is een accurate reflectie van de gehele dataset. Ten derde moet men 

beslissen of men op een inductieve of ‘bottom-up’ methode wil werken, al dan niet met een deductieve of 

‘bottom-down’ methode wil werken. Wij hebben in onze analyse gewerkt vanuit een inductieve methode. 

Dit is een methode die gedreven wordt vanuit de data zelf; er is dus op voorhand geen codeschema 

opgesteld. De thema’s worden vanuit de data gecreëerd en zijn dus sterk gelinkt aan de data. Hierbij 

moeten we opmerken dat men nooit vanuit een epistemologische leegte kan werken, de onderzoekers 

zijn altijd beïnvloed door bepaalde theorieën  (Braun & Clarcke, 2006). Verder besloten we op een 

semantisch of expliciet level te werk te gaan. Het houdt in dat we louter beschrijven wat de participanten 

gezegd hebben. De thema’s zijn dan ook gebaseerd op de expliciete uitingen van de participanten. 

Binnen ons onderzoek kunnen we stellen dat we van een eerder essentialistische visie zijn uitgegaan (in 

tegenstelling tot een constructionistische visie), waarbij een unidirectionele relatie verondersteld wordt 

tussen betekenis en ervaring (Braun & Clarcke, 2006).  

 

De thematische analyse, die gebeurde aan de hand van het programma MaxQda, heeft volgende stappen 

bevat. Ten eerste hebben we ons vertrouwd gemaakt met de data. Dit deden we door de auditieve data 

eerst te transcriberen om dan de transcripten te lezen en herlezen. Erna begonnen we aan een eerste 

algemene codering. Die bestond erin dat we de data doornamen, codes aanmaakten en elke code 
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aanvulden aan de hand van andere data. Een volgende stap bestond erin binnen deze coderingen 

bepaalde thema’s af te leiden (zie ook 6.5). Bij de vierde stap herbekeken we de verschillende thema’s in 

het licht van de oorspronkelijke data en de gecodeerde extracten. Als voorlaatste stap maakten we een 

beschrijving van elk thema. We beëindigden de analyse door een rapport op te maken, waarbij we de 

thema’s verduidelijkten aan de hand van voorbeelden uit de oorspronkelijke data en we de resultaten 

terugkoppelden naar de onderzoeksvraag. Hierbij is het normaal ook de bedoeling de resultaten terug te 

koppelen naar de bestaande literatuur. Maar zoals reeds duidelijk werd uit de literatuurstudie is 

hieromtrent geen enkel onderzoek beschikbaar. Dit onderzoek is dan ook pionierswerk binnen dit 

onderzoeksveld (Braun & Clarcke, 2006).  

6.4 Verwachtingen.   
 
Alvorens de resultaten te bespreken vonden we het belangrijk eerst te bekijken wat onze verwachtingen 

waren. Zo konden we achteraf nagaan wat in de lijn lag van onze verwachtingen en wat ons net verraste. 

We hadden ervoor gekozen om aan de hand van het focusgroep schema, de verwachtingen kort te 

bespreken.   

 

1. Wat is jouw indruk van de eerste seksrobots?  

We vermoedden dat de participanten de versie van de robot ‘Roxxxy’ in het filmpje niet echt mooi zullen 

vinden, misschien zelfs lelijk, vooral haar gezicht zal hen niet aanspreken, dachten we. De beweging ‘naar 

voor en naar achter’ die de robot kan maken zullen ze onvoldoende bevredigend vinden. En los van de 

robot ‘Roxxxy’ zullen de meesten er voorlopig (bij de huidige stand van zaken ) niet voor te vinden zijn. 

Maar we geloofden dat een aantal zullen zeggen dat zodra er meer gesofisticeerde versies op de markt 

zijn, men er meer voor te vinden zal zijn. Verder verwachtten we dat de meningen over seksrobots in het 

algemeen positiever zullen worden naarmate de focusgroep vordert.   

 

2. Wat is de kans dat je een seksrobot zou gebruiken? 

a. Waarom wel? Waarom niet? En wat zou er moeten veranderen, met andere woorden hoe 

  zou het beter aansluiten bij jouw visie op seksualiteit? 

Als het louter op het fysieke aankomt,  zal er volgens ons slechts een minieme kans zijn. Zeker binnen de 

huidige stand van zaken. In de toekomst, met meer sofisticatie zal het wel een grotere kans hebben. 

Vanuit het psychologische standpunt dachten we dat velen het wel uit nieuwsgierigheid eens zullen willen 

uittesten. Bij de vraag naar de betere aansluiting op hun visie van seksualiteit, wisten we niet goed wat te 

verwachten, dat wouden we net te weten komen… waarom zullen ze zo’n seksrobot gebruiken, is dat om 

fantasieën uit te testen, of is het effectief om het als (seks) partner te beschouwen,…?  
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3. Is wat je zelf belangrijk vindt in je seksleven toepasbaar op de seksrobots? Welke aspecten wel en 

welke niet? 

We dachten dat ze hier niet direct een antwoord zullen op weten. Maar we vermoedden dat ze wel de 

idee om een trio uit te proberen zullen zien zitten. Verder dachten we dat het vooral het ‘domineren’ zal 

zijn dat ter sprake komt: dat ze het iets kunnen laten doen wat zij allemaal willen, hoe ze het willen en 

wanneer zij het willen. We veronderstelden dat men eveneens de mogelijkheid zal aanhalen om 

fantasieën uit te proberen.   

  

4. Wat zie je als voor- en/of nadelen van seksrobots? 

Op het gebied van de voordelen verwachtten we dat men zal denken aan de mogelijkheid om een 

seksrobot te gebruiken als surrogaat in de sekstherapie, het uittesten trio/fantasieën, zonder complex te 

worden door het ‘gebruik’ van derden. Eventueel als middel in de gehandicapten zorg, het vermijden van 

seksueel overdraagbare aandoeningen en ongewenste zwangerschappen. Misschien dat ze ook een 

mogelijkheid zullen zien voor pedofielen /pedoseksuelen. Wat de nadelen betreft, vermoedden we dat het 

de verdere sociale isolatie van bepaalde personen nog zal verergeren.  Verder dat het een grote kost zal 

zijn om het aan te kopen en te onderhouden. We denken ook dat men zich zorgen zal maken over welke 

invloed dat dan heeft op een eventuele relatie met een partner.   

 

5. Waarom zouden mensen dit eventueel integreren in hun seksleven?  

De aspecten zoals: de sleur eruit halen, iets nieuws proberen,… zal men zeker aanhalen. Dus ook 

bijvoorbeeld om een trio te testen. Verder misschien omdat ze niet in staat zijn een relatie met een 

persoon aan te gaan en ze prostitutie een brug te ver vinden. Ze kunnen hun seksuele kunsten erop 

uittesten en ze gebruiken indien hun partner geen zin heeft. Eveneens kunnen ze hun fantasieën 

uitproberen (bv. verkrachtingsfantasieën). Ze moeten zich bovendien geen zorgen maken of hun partner 

wel geniet en ze kunnen zich ten volle op hun eigen seksuele noden focussen. Als laatste verminderen ze 

op deze manier de kans op seksueel overdraagbare aandoeningen en ongewenste zwangerschappen.   

 

6. Als iemand met een vaste relatie seks heeft met een robot, is dat dan overspel? 

We dachten dat de meesten neen zullen zeggen met het argument dat het een ding is en dat masturbatie 

ook geen overspel is.   

 

7.  Wat zijn volgens jou mogelijke ervaringsverschillen tussen een ‘gewoon’ seksspeeltje en een 

seksrobot?  
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Een seksrobot zal een uitgebreidere ervaring zijn, het idee dat je met een persoon in bed ligt in plaats van 

met een ding. Het is dus een beter duplicaat van een sekspartner.   

 

Ook over de bijvragen hebben we onze verwachtingen op voorhand genoteerd.   

 

1. Wat zou de aantrekkingskracht van deze seksrobots kunnen zijn voor mensen? 

Om eens iets nieuws te proberen en onzekerheden over de eigen seksuele vaardigheden eerst te kunnen 

uitproberen  op een seksrobot. Beter een seksrobot als gezelschap dan niets.   

 

2. Zou dit een alternatief kunnen zijn voor prostitutie? Erotische hulpverlening? Pedoseksuelen? 

We dachten dat ze in het algemeen positief zullen staan tegenover het gebruik van seksrobots in de 

erotische hulpverlening. En eventueel ook voor pedoseksuelen (de vraag is dan: nu is het ook strafbaar 

om kinderporno te bezitten… wat dan met kinderrobots??).  

 

3. Zouden mensen seksrobots gebruiken om te experimenteren met seks (bijvoorbeeld om een trio 

uit te testen)? 

Ja. We veronderstelden dat men dit wel zal zien zitten. De vraag is dan of ze dat niet liever met een 

prostituee zullen uittesten.   

 

4. Hoe denken jullie dat de seksrobots het leven van mensen kunnen veranderen? 

Sowieso is het zo dat reeds al het bovenstaande een invloed zal hebben. Maar misschien haalt men ook 

negatieve elementen aan, bijvoorbeeld voor vrouwen/mannen dat ze misschien nog meer het idee zullen 

krijgen dat je perfect moet zijn om een partner te hebben. Verder vermoedden we dat ze zich zullen 

afvragen hoe ‘we’ dan gaan concurreren tegen seksrobots, in wat gaan we ons dan onderscheiden?  

 

5. Denk je dat mensen ervoor zouden durven uitkomen dat ze een seksrobot hebben en er seks mee 

hebben? Waarom wel/niet? Welke groep wel/niet? 

Zeker in het begin zal dit niet het geval zal zijn, omdat  er (nog) een taboe zal zijn. Maar eens het meer 

aanvaard zal worden in de maatschappij (denk maar aan vibrators vroeger en nu) dat men er dan wel 

voor zal uitkomen. We dachten dat er bepaalde groepen zullen opgericht worden die er wel zullen voor 

uitkomen dat ze seksrobots gebruiken (en er misschien zelfs zouden mee pochen). Een eventuele invloed 

van BV’s/sterren,… eens zij ervoor uitkomen dat ze een seksrobot gebruiken, zal er een lagere drempel 

zijn voor andere mensen. 
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6.5 Resultaten.  
 
We bekijken nu de resultaten van de data-analyse. Hierbij was ons doel het in kaart brengen van wat de 

fascinatie van mannen ten aanzien van seksrobot inhoudt. Bij de analyse kwamen verschillende thema’s 

naar boven. We onderscheidden vier hoofdthema’s: 1) de fascinatie voor seksrobots op zich, 2) het lijken 

van de seksrobot op een echte vrouw, 3) de verschillen met een echte vrouw en 4) de laatste categorie, 

“realiteit”, gaat over wat als seksrobots een realiteit worden, wat zou dat volgens hen als implicaties 

hebben.  

 

1. Fascinatie. 

1.1 Nieuwsgierigheid. 

   1.1.1 Waarom focusgroep. 

   1.1.2 Grappig. 

   1.1.3 Aantrekking. 

 1.2 Proberen te begrijpen.  

    1.2.1 Er zullen er zijn. 

    1.2.2 Probleem mee? 

    1.2.3 Mooie aanvulling.  

    1.2.4 Vergelijken met.   

 

2. Zoveel mogelijk zoals een echte vrouw. 

2.1 Teleurstelling (het is niet gelijkend genoeg)       

  2.1.1. Uiterlijk. 

  2.1.2. Sofisticatie. 

  2.1.3. Artificieel.  

  2.1.4. Onderhoud. 

2.2. Vrouw vervangen?  

  2.2.1. Prostitutie.  

 

3. Verschil van een echte vrouw.         

 3.1. Puur genot.          

   3.1.2. Geen morele normen.       

   3.1.2. Controle over.        

   3.1.3. Geen relatie.        

   3.1.4. Geen risico.        

   3.1.5. Fantasieën uitleven      

 3.2. Wanneer jij wil.  

 3.3. Geen confrontatie met negatief zelfbeeld. 
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 3.4. Geen beperkingen door handicap of aandoening. 

 3.5. Niet verrassend.  

 

4.   De realiteit. 

 4.1. Liefde?  

   4.1.1. Gehechtheid. 

   4.1.2. Verliefdheid. 

   4.1.3. Overspel. 

 4.2. Angsten. 

   4.2.1. Niet mainstream. 

   4.2.2. Niet voor de vrouw. 

   4.2.3. Uitroeiing.  

 4.3. De maatschappij. 

   4.3.1. Taboe. 

   4.3.2. Psychologisch niet gezond. 

   4.3.3. Ethisch. 

   4.3.4. Toekomst. 

 

Hieronder bespreken we nu de verschillende thema’s en hun onderverdeling.  

 

1. Fascinatie. 

Onder de fascinatie verstaan we wat hen aantrekt, bekoort in de seksrobots: die onweerstaanbare 

geboeidheid door seksrobots. Hierbij is er een soort nieuwsgierigheid (1.1) en een proberen te begrijpen 

(1.2) van de seksrobots en hun nut. 

 Q3 zegt: “Het fascineert mij.” 

 

1.1 Nieuwsgierigheid.  

Men is er over het algemeen wel nieuwsgierig naar, hoe dat zou zijn om seks met een robot te hebben en 

wat dat dan allemaal inhoudt die seksrobots. 

Q1 zegt: “Ik zou het wel doen voor de nieuwsgierigheid. Gewoon weten hoe dat dat…” 

 

Enerzijds zegt het feit dat men reeds wou participeren aan een focusgroep omtrent seksrobots (1.1.1) dat 

men er nieuwsgierig naar is. Men vindt de idee anderzijds ook wel grappig (1.1.2) en zelf voelen ze zich 

niet snel bereid om seks te hebben met een seksrobot (1.1.3). 

 

1.1.1 Waarom focusgroep. 

Men was vooral benieuwd naar wat er allemaal te vertellen was over seksrobots. 
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Zo zei  Q2:  “Ik dacht van tsjien dat is interessant ik ga er mijn eigen een keer voor 

opgeven. [….]  En daarmee eigenlijk gewoon ja, nieuwsgierigheid, van, we gaan een 

keer horen. Ook nieuwsgierig naar mezelf van, ja, hoe, toch een beetje leren over 

uzelf. Hoe kijkt ge daar zelf naar?”  

 

1.1.2  Grappig  

Men vindt de idee om met Roxxxy seks te hebben lachwekkend. 

  P3: “Ik vond het grappig in het begin, gans in het begin van dat filmpje…” 

 

1.1.3 Aantrekking.  

Ondanks hun fascinatie geeft men wel aan dat ze zich niet echt aangetrokken voelen tot seksrobots, 

zeker niet in die zin om er zelf gebruik van te maken.  

Zo zegt P2: “Ik voel mij gelijk niet per se aangetrokken tot seksrobots.” 

 

1.2 Proberen te begrijpen. 
Men tracht de idee van seks met een robot op allerlei manieren te begrijpen. Men is ervan overtuigd dat er 

zeker mensen zullen zijn die dat gaan willen gebruiken (1.2.1). Bovendien heeft men er dan ook geen 

probleem mee dat anderen dat zouden gebruiken (1.2.2). Men denkt dat het wel een mooie aanvulling 

kan zijn voor bepaalde mensen (1.2.3) en men vergelijkt het met allerlei zaken om het beter te begrijpen 

(1.2.4)  

 

1.2.1 Er zullen er zijn.  

Er zullen volgens hen zeker mensen zijn die dit willen en/of zullen gebruiken.  

Q3: “Er zullen altijd mensen zijn. Ge hebt mensen die partnerruil doen, ge hebt 

mensen die voor alles openstaan. Misschien zijn die juist zo blij als iets.”  

 

En dit zal volgens hen vooral te maken hebben met smaak, een voorkeur. 

AM: “En wat gaat dan de mensen onderscheiden die dat wel zouden doen en die dat 

niet zouden doen omdat je zegt er zullen er zeker zijn…  

P3: Smaak … ik denk dat.” 

 

1.2.2 Probleem mee? 

Men heeft er bovendien geen probleem mee dat anderen seksrobots zouden gebruiken. 

Q1: “En ik heb daar eigenlijk eerlijk gezegd geen probleem mee, omdat da's eigenlijk 

een zelfde soort drempel is wat da we nu meemaken als laten we zeggen 40 jaar 

geleden met dildo's en buttpluggs.” 
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1.2.3 Mooie aanvulling. 

Het kan voor hen eventueel wel een aanvulling zijn op het seksleven met de partner.   

   Q3: “Ik denk dat, ik denk dat het een heel mooie aanvulling kan zijn.” 

 

Misschien als een soort voorspel. 

P1: “Dus… Het is een beetje een voorspel geweest, ja. M: Ah ja. 

P1: Eerst een toertje doen met de pop en dan bij mij.” 

 

1.2.4  Vergelijken met.  

Men tracht aan de hand van vergelijkingen seks met robots beter te begrijpen. Zo maakt men de 

vergelijking met een sekspop (1.2.4.1). Maar ook met de Japanse tekenkunst ‘Anime’ (1.2.4.2), met de 

virtuele realiteit (1.2.4.3) en met andere systemen (1.2.4.4). Ten laatste zoekt men ook zijn toevlucht tot 

verscheidene films om het beter te begrijpen (1.2.4.5). 

 

1.2.4.1 Sekspop 
Men maakt enerzijds een verschil met de sekspop, in die zin dat de seksrobot meer zou moeten kunnen.  

  P1 : “Ja, omdat anders is het juist gelijk een sekspop van plastiek.” 

 

Maar anderzijds ziet men ook gelijkenissen, waardoor men kan inzien dat bepaalde mensen wel te vinden 

zullen zijn voor de seksrobots. 

Q1: “RealDolls zijn effectief sekspoppen dan, maar die der levensecht uitzien en ook 

levensecht aanvoelen, bepaalde…. En die hebben daar toch wel diepere innige relatie  

mee. Omdat zij in hun geest da niet aanzien als een object. Allé, ze weten wel dat het 

een object is, een levenloos object, maar ze kennen er eigenlijk toch levensechte 

eigenschappen.” 

 

1.2.4.2 Anime  

Men vergelijkt het ook met de Anime-scene (Japanse tekenkunst). 

 Q1: “Dat is dus eigenlijk in, de synopsis van heel de anime reeks, waardoor ik in het 

begin refereerde […] Inderdaad, het is een dus effectief robot dat stilletjes aan 

aanleert om lief te hebben.” 

 

1.2.4.3 Virtuele realiteit 

 Zo kwam ook de virtuele realiteit ter sprake… sommigen begrepen dit beter dan seksrobots. En zagen 

hier dan eigenlijk meer toekomst in. 

P3: “In plaats van een robot te maken die daar als een figuur daar staat. Stelt dat ge 

een machine zou maken die een soort van, dat ge een soort van harnas aandoet of 
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een soort van pak aandoet met sensoren en dat ge ondertussen via uw hersenen een 

bepaald beeld krijgt.” 

 

1.2.4.4 Andere systemen. 

Als men over seks met robots nadenkt, komt men al snel bij andere technische systemen, waarmee men 

tracht een beeld te creëren over hoe het dan zou zijn om een seksrobot te bezitten. 

P2: “Als je dan bijvoorbeeld denkt aan dingen zoals 'Cleverbot', ik weet niet of je dat 

kent, dat is een site op internet die je met logaritmisch een gesprek kan  euhm starten. 

[…] allé slaat die ook alles op en aan de hand van logaritmes  beantwoordt ie allé op 

een manier een gesprek en kan je er een vrij normaal gesprek mee hebben.” 

 

1.2.4.5 Film. 

Wat we in de literatuurstudie reeds merkten was dat mensen aan de hand van films trachten uit te 

drukken wat hun verwachtingen zijn en wat ze hopen. Het bood de participanten een manier om na te 

denken over seksrobots. 

P1: “Bicentennial man. AM: Ja dat is het! P3: Omdat hij 2 eeuwen oud wordt. En op 

het laatste wordt hij mens verklaard door… AM: Ethische. P3: Ethische commissie. In 

2500 en een klets. P1: Zo, dat lichaam als robot. Dat zou ik direct willen hebben.” 

 

2. Zoveel mogelijk zoals een echte vrouw. 

Opvallend is dat men, als men nadenkt over een seksrobot, men dit bovenal vergelijkt met een echte 

vrouw. Ergens hoopt men dat ze zo sterk mogelijk op een echte vrouw zou lijken, maar men vindt dat de 

bestaande seksrobots daarin te kort schieten. Ergens zijn ze teleurgesteld (2.1). Maar ze merken daar 

ook bij op dat alles afhankelijk is van je smaak. En bij een robot kan je zo je ideale vrouw creëren (2.2). 

Men vraagt zich dan uiteindelijk af of het de vrouw ooit zal kunnen vervangen (2.3). 

 

2.1 Teleurstelling (het is niet gelijkend genoeg). 

Men vindt dat de seksrobot nog niet genoeg gelijkt op een echte vrouw in de zin van haar uiterlijke 

kenmerken (2.1.1). Maar dat ook de sofisticatie op dit moment nog niet ver genoeg staan (2.1.2). Verder 

vindt men alles nog te artificieel (2.1.3). Bovendien is men ook teleurgesteld dat men de robot zelf moet 

onderhouden (2.1.4).  

 

2.1.1 Uiterlijk  

Specifiek vindt men de Roxxxy seksrobot lelijk.  

  Q1: “Lelijk ook.” 

 

Maar ook vindt men het belangrijk dat de seksrobot een goede ‘huid’ zou bezitten, geur moet hebben, 

vochtig moet kunnen worden en ook warmte moet hebben. 
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Q1: “Allé ja. En dan warmte, vochtigheid, ge voelt dat die natter worden allé ja. […] 

Q1: Geur, allé ja,… AM: Ja. Q1: Ik bedoel, er is voor niets, niet voor niets de uitspraak 

'sweet ass pussy' euh, gevonden, allé ja.” 

 

2.1.2 Sofisticatie. 

Wat de sofisticatie of de technische eigenschappen betreffen had men het graag meer zoals een echte 

vrouw gezien. Bij ‘Roxxy’ vindt men de sofisticatie zelfs zodanig laag, dat men niet vindt dat men mag 

spreken van een seksROBOT. Men vindt de bewegingen die de robot maakt niet goed genoeg, onder 

andere te repetitief, dat zou meer moeten zoals bij een echte vrouw. Ook dat men de robot zelf op zijn 

plaats moet manoeuvreren en dat ze een batterij heeft die opgeladen moet worden. 

Q1: “De Roxxxy is basically een helen hoop motoren bij elkaar die een  

 repetitieve handeling doen, dat buigt alleen maar over, dat beweegt met die  

 heupen, maar dat is het.” 

 

2.1.3 Artificieel. 
Men vindt de seksrobot nog te artificieel, ze zouden willen dat ze meer realistisch is (2.1.3.1). Ze vinden 

de seksrobot zeer ongeloofwaardig overkomen (2.1.3.2). Bovendien vindt men het zeer kunstmatig als 

men zou vrijen met een seksrobot (2.1.3.3) en vindt men dat het een stuk plastiek blijft (2.1.3.4).  

 

2.1.3.1 Realistisch 

Men vindt ze niet natuurgetrouw genoeg. Men vindt dat ze realistischer zou moeten zijn, meer zoals een 

echte vrouw. 

P1: “Ja, dat is, dat is er zit toekomst in, moest dat een robot zijn, later enzo dat zou 

wel chique zijn maar ik bedoel het blijft toch nog raar… Hoe die daar zo zit met die 

mond zo, allé ik vind dat die mond dan moet bewegen als die iets, iets zegt. Weet ge, 

dat dat vind ik realistischer.” 

 

2.1.3.2 Ongeloofwaardig 

 Men vindt dat ze niet overtuigend genoeg is. 

 P2:Ik vind het heel ongeloofwaardig overkomen.” 
 

2.1.3.3 Kunstmatig 

Men vindt het nog steeds zeer artificieel. 

 P2: “En dan vind ik het heel kunstmatig als je vrijt met die robot.” 

 

 

2.1.3.4. Stuk plastiek 

Het is gewoon een stuk plastiek, dat iets gesofisticeerder is.  
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Q1: “Het blijft een stuk plastiek. Met nu toegevoegd met wat ijzer elektronica en een 

goeie programmeur.” 

 

2.1.3.5 Geprogrammeerd. 

Men bedenkt dat ze altijd hetzelfde zal reageren aangezien ze daarvoor geprogrammeerd is. En op die 

basis besluit men ook dat er dus geen communicatie mogelijk is met de seksrobot. Het zal altijd een grond 

van acteren inhouden en dus onecht zijn. 

P3: “Ja, dat is tenslotte gebaseerd op de fantasie van de maker want de maker heeft 

dat dan beslist dat dat dat zinnetje moet zijn als je haar hand  vastneemt dan moet zij 

zeggen 'I know  another place where you can put that  hand', ja dat heeft die maker 

beslist om dat te maken maar dat heb jij niet bedacht.” 

 

2.1.4 Onderhoud  

Men vindt ook dat het zich zelf zou moeten kunnen reinigen. Er is teveel onderhoud aan nodig. Ze zou dat 

zelf moeten kunnen, net zoals een echte vrouw. Ook haalt men de hoge kostprijs aan om zo’n seksrobot 

te kopen en te onderhouden. 

P3:  “Ook na elke gebruiksbeurt moet je het waarschijnlijk ook proper maken. Dus ja 

… dan heb je ook dat probleem telkens hè.” 

 

2.2 Vrouw vervangen 

Aangezien het blijkt dat men vindt dat ze zoveel mogelijk op een echte vrouw moet gelijken, werd er dan 

nagedacht of de seksrobot de echte vrouw dan ook zal kunnen vervangen. Maar men vindt dat dat nooit 

zal kunnen. De seksrobot zal de echte vrouw niet kunnen vervangen.  
Zo zegt Q1: “Ik denk niet dat dat voor hem iets gaat zijn, euhm, waarom niet. Omdat 

inderdaad die robot gaat geen vrouw kunnen vervangen.” 

 

2.2.1 Prostitutie 

Men vergelijkt het ook met prostituees (en dus echte vrouwen).  Men zou liever naar een prostituee gaan 

dan een seksrobot te gebruiken.  

Q3: “Ik had een artikeltje gelezen van dat we robots eventueel zouden kunnen 

instellen als hoeren. […] Maar dat ge zo meer geneigd zijt naar een hoer dan een 

uitleenrobot te gebruiken. Terwijl dat het eigenlijk juist hetzelfde is.” 

 

3. Verschil van een echte vrouw.  

Er zijn een aantal elementen waarvan de seksrobot verschilt van de echte vrouw. Deze worden meestal 

als positief ervaren. Zo vindt men dat een seksrobot als enige doel puur genot heeft (3.1). Ze staat altijd 

ter jouwe beschikking (3.2). Op die manier zal men geen confrontatie hebben met een negatief zelfbeeld 

(3.3) en zullen er geen beperkingen kunnen plaatsvinden door een handicap of een beperking (3.4). Maar 
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aan de andere kant is de seksrobot wel repetitief en niet autonoom waardoor ze ook nooit verrassend uit 

de hoek kan komen (3.5).     

 

3.1 Puur genot. 

Bij een seksrobot gaat het louter om het pure genot. Niet meer en niet minder. Men heeft geen morele 

normen nodig (3.1.1), men heeft er altijd controle over (3.1.2), men heeft geen relationele verplichtingen 

(3.1.3), men loopt geen risico’s (3.1.4) en men kan naar hartenlust verschillende fantasieën uitproberen 

(3.1.5).  

 

3.1.1 Geen morele normen. 

Om met een seksrobot seks te hebben hoeft men geen morele ethiek te hebben, men schakelt de 

moraliteit als het ware uit. Men heeft gewoon goesting. 

Q1: “Ik schakel mijn moraliteit af, ik schakel mijn denken af, ik ben gewoon, ik heb 

gewoon goesting.” 

 

3.1.2 Controle over.  

Men heeft ook inherent altijd controle over de seksrobot. 

Q2: “Ja, gewoon om, ja ik weet niet, da's een stuk dat ge zelf in controle neemt, terwijl 

dat het veel plezanter is om daar geen controle over te hebben.” 

 

3.1.3 Geen relatie. 

Men ziet seks met een robot eigenlijk als masturbatie (3.1.3.1) aan de hand van een veredeld 

seksspeeltje (3.1.3.2). Het heeft slechts één doel, pure lust bevrediging (3.1.3.3).  

 

3.1.3.1 Masturbatie. 

Men ziet de seksrobot als een middel om te kunnen masturberen, louter een verfijnd seksspeeltje met 

enkel seksueel genot als doel. 

Zo zegt P2: “En niet als een soort euhm… Ik zie die dingen niet als een surrogaat voor 

euhm … seksualiteit, ik zie ze als hulpmiddel voor masturbatie.” 

 

3.1.3.2 Veredeld seksspeeltje. 

Een seksrobot wordt louter gezien als een meer gesofisticeerd seksspeeltje.  

  P3: “Ja, ik vind eigenlijk een beetje een veredeld seksspeeltje..” 

 

3.1.3.3. Één doel. 

Bovendien zal men als men de seksrobot uithaalt dat telkens doen voor hetzelfde doel, lustbevrediging. 

Maar niet om gewoon eens affectief te kunnen zijn. 
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P3: “Voorbeeld met uw vriendin kun je, ik zeg nu maar, affectief zijn op het moment 

om niet op seks uit te komen; maar met dat apparaat is het doel wel altijd hetzelfde.” 

 

3.1.4 Geen risico. 

Met een seksrobot heeft men het voordeel dat er een aantal risico’s die men wel heeft met een echte 

vrouw, van de baan geschoven worden. Zo zal een seksrobot je nooit kunnen dumpen en loop je geen 

gevaar voor seksueel overdraagbare aandoeningen. 

P2: “Allé ik bedoel… met die sekspop heb je inderdaad die zekerheid: ze zal je nooit 

dumpen...” 

En ook P1 bevestigt dit:  

P1: “Ha ja en die da is wel erg als zij u dumpt want ja bij dat, dat dumpt u hè niet dat is 

van u hè wel  programmeren zo van alleen 'I love you' weet je zo uwen naam dan, allé 

dat kun je niet bij een meisje.” 

 

3.1.5 Fantasieën uitleven 
Een seksrobot zal ook nooit neen zeggen, je kan er dus je wildste fantasieën op uitproberen. Bij een 

echte vrouw is dit niet altijd het geval. 

P2: “En ik denk dat dat zo ook één van de beginfases kan zijn dan op uw 

ontdekkingstocht naar…” 

 

3.1.5.1 Ideale vrouw 

Zo kan je ten eerste jouw ideale vrouw bestellen, door de seksrobot bepaalde eigenschappen aan te 

meten.  

Q2: “Ik denk vooropgesteld dat de technologie het zou toelaten kunt ge iemand 

persoonlijke voorkeuren programmeren, ge kunt die patroonherkenning laten doen, ge 

kunt die perfect laten aanvoelen wat da gij op dat moment wilt, beter dan een vrouw 

dat zou kunnen.” 

 

3.1.5.2 Fetisj 

Personen met een fascinatie voor bepaalde fetisjen, zouden hun lusten makkelijk kunnen bevredigen. 

P2: “De letterlijke robot fetisj. AM: Mmh. P2: Ik denk dat dat de niche is van de 

mensen die het gaan gebruiken.” 

 

Hierbij denkt men na over de mogelijkheid van een kinder-seks-robot. 

P2: “Omdat je uiteindelijk niemand kwetst, allé ge doet niemand pijn, euhm maar moet 

je dat stimuleren bij pedofielen al dan niet? En als ge dan bijvoorbeeld een kinderrobot 

zouden maken.” 
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3.1.5.3 Sm  

Men ziet mogelijkheden om de seksrobot te gebruiken om je sm fantasieën op uit te leven. 

P3: “Ja, echte ruwe seks ofzo. P1: SM… (Gelach) P3 : Ja, zo'n soort dingen ja. Er 

bestaan daar milieus voor maar allé als jij dat nu zelf graag hebt en je bent een heel 

timide iemand … en allé dan denk ik niet dat je daar dan direct op zoek naar gaat om 

…” 

 

Maar men merkt op dat men anderzijds altijd meester is van een seksrobot. Volgens sommigen is een 

onderdanige rol spelen met de seksrobot niet mogelijk. 

P2: “En zien hoe mij dat bevalt om een euhm een 'Master' te zijn of … dat dat niet zo 

moeilijk is om haar onderdanig te maken maar. […] M: Wat betekent dat dan nog van 

een master te zijn van een pop, van een robot? P2: Ja. P3: Ja, het is dat zo'n een 

onderdanige rol kun je zelf niet spelen bij zo een robot.” 

 

3.1.5.4  Trio  

Als een koppel geen derde persoon wil betrekken om ‘complicaties’ te voorkomen, kan men ook gebruik 

maken van een seksrobot. 

Q1: “Het zou een aanvulling kunnen zijn inderdaad voor een relatie, om bepaalde 

noden aan te vullen. En dan kan dienen robot wel van pas komen.” 

 

3.2 Wanneer je maar wil  

Een ander verschil met een echte vrouw is dat een seksrobot altijd beschikbaar is, wanneer jij maar wil! 

P1: “Ja, die... jij hebt goesting wanneer jij wilt.” 
 

3.3 Geen confrontatie met negatief zelfbeeld 

Men haalt aan dat men door gebruik te maken van een seksrobot niet geconfronteerd wordt met een 

negatief zelfbeeld. 

Q3: “Sowieso. Anderzijds als sommige mensen nooit de kans krijgen om bij wijze van 

spreken door bepaalde redenen… ja, ze hebben een negatief zelfbeeld en ze durven 

niet ja, op iemand af te stappen of zoiets, allé.” 

 

3.4 Geen beperkingen door handicap of aandoening 

Met een seksrobot kom je niet in de situatie dat bepaalde zaken niet zouden lukken door een handicap of 

door een bepaalde aandoening. 

Q1: “Stelt in mijn geval, ik zou in een relatie, ik zit in een relatie, bepaalde dingen zijn 

niet mogelijk, en om niet naar een ander mens te gaan, en effectief nieuwere 

gevoelens, relaties, en heel dienen brol mee te nemen en iemand daarmee te 

schaden, weet ge dat ge daar met iets bezig zijt, met een object bezig zijt die de mens 
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dan benaderd, waar dat ge die problemen niet mee hebt en waar dat er ook supervisie 

van is.” 

 

3.5 Niet verrassend. 

Er kunnen bij een seksrobots geen verrassende dingen gebeuren, zoals dat wel kan bij een echte vrouw. 

P3: “Awel ja, er zit geen ja er zit geen suggestie in hè, jij kiest wat zij antwoordt 

eigenlijk, jij kiest wat dat jij wil dat ze antwoordt.” 

 

4. De realiteit. 

Als men erover fantaseert dat de seksrobots volledig op punt zouden staan, dan vraagt men zich af of er 

een kans bestaat dat men een liefdesrelatie zou kunnen aangaan met robot (4.1). Maar men komt ook 

snel bij verschillende angsten die men erover heeft moesten robots meer en meer vertegenwoordigd zijn 

binnen onze maatschappij (4.2). Welke invloed zouden de seksrobots dan hebben op onze maatschappij? 

 

4.1 Liefde? 
Wanneer er meer gesofisticeerde seksrobots zullen zijn, is men ervan overtuigd dat mensen er wel 

gehecht zullen aan geraken (4.1.1). Meer nog, men zegt dat er ook mensen zullen zijn die verliefd zullen 

worden op hun seksrobot (4.1.2). Maar men zou het niet beschouwen als overspel als hun vriendin seks 

zou gehad hebben met een robot (4.1.3). 

 

4.1.1 Gehechtheid. 

Men is er zich bewust van dat mensen wel een bepaalde mate van gehechtheid gaan ervaren met hun 

seksrobot. Ze zouden hem dan ook niet zomaar uitlenen aan een vriend. 

Q1: “Vrouwen, die gaan ook niet zomaar hun dildo uitlenen, of hun vent. Er zijn maar 

heel weinige die dat doen. En die gaan dan naar gesofisticeerde clubs.”  

 

Men vindt dat men er toch een soort relatie mee heeft. 

Q1: “Neenee, da's niet kwestie van hygiëne. Dat zit gewoon puur in het kopke: ze is 

van mij, ZE is van mij. M: Toch een soort van relatie dat ge er mee hebt dan?  Q1: 

Toch inderdaad.” 

 

Anderen blijven bij het standpunt dat het enkel om seks mee te hebben is en dat er dus geen gehechtheid 

zal ontstaan. 

P3: “Het is geen affectieve robot maar echt een robot om seks mee te hebben.” 

 

4.1.2 Verliefd. 

Volgens hen is het zeker mogelijk dat er mensen zullen zijn die meer dan louter ‘gehecht zijn’ aan hun 

seksrobot. Men zal er ook verliefd op worden. 
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P3: “Goh verliefd ja, da's chemisch reactie in uw hoofd en als ge dat bij een persoon 

kunt hebben omdat ge alles aan die persoon leuk vindt en omdat dat kriebelt in uwen 

buik. Maar ja, da's hetzelfde gelijk dat gaat zijn als met die RealDolls, als mensen echt 

van die poppen gaan houden. […] dan denk ik dat er iemand wel verliefd kan worden 

op zo'n pop. En daar dan ja, zo in verder gaat.” 

 

Men zegt verder dat het al dan niet verliefd worden op een seksrobot in grote mate zal afhangen van de 

mate van sofisticatie van de seksrobot. 

Q1: “Als ge zegt ja dat gaat er, de mate van hoe hard dat ge aanhankelijk gaat zijn 

aan uw robot en hem/of haar aanzien als uw partner ga in grote mate, in  enorme 

mate afhankelijk zijn van de mate van de sofisticatie.” 

 

4.1.3 Overspel.  

Enerzijds geeft men aan het niet als overspel te beschouwen, aangezien het slechts een seksspeeltje is. 

P3: “Als ze daar content mee is geweest dat weekend waarom niet hè. Ik vind, ik heb 

het al gezegd: inderdaad voor mij is dat zoiets als een veredelt seksspeeltje en of dat 

uw vriendin nu een vibrator heeft of  nog een vibrator met nog wat toestellen aan dat 

iets zegt… doe maar.” 

 

Maar anderzijds valt het op dat men wel spreekt over ‘als men u bedriegt men een robot’. 

Q1: “Inderdaad euhm uw vriendin heeft u bedrogen met een robot.” 

 

Men is er verder van overtuigd dat de partner dat niet graag zou hebben dat iemand een seksrobot in huis 

haalt. 

Q1: “Met mijn vriendin der ook over gehad van allé wat zou je ervan denken, moest ik, 

stelt, ik heb die vraag gesteld van stelt dat ik zo'n robot binnenhaal in huis. Schoon 

blond poppemieke, doet alles wat da ik wil. Hoe gade gij u voelen? M: En wat zei ze? 

Q1: Get the fuck out.” 

 

4.2 Angsten. 
Seksrobots roepen bepaalde angsten op.  

Q1: “Euhm, nee. Het zou heel gevaarlijk zijn moest het wel kunnen. Als ge het… Best 

een droom niet te bereiken. […] Q1: Het moet een droom blijven, want anders 

verwatert ineens de mens in het niets. En dan wordt, hebben we eigenlijk in een klap 

plastieken metalen gebombardeerd naar het almachtige ras op de planeet.” 
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Men vindt het belangrijk dat het bij een bepaalde niche van mensen blijft die het zouden gebruiken (4.2.1). 

En men blijkt een onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen (4.2.2). Ook vreest men een 

uitroeiing als de evolutie van seksrobots zo blijft verder gaan (4.2.3). 

 

4.2.1 Niet mainstream. 

 Het mag niet veralgemeend worden, het mogen slechts een aantal mensen zijn die gebruik maken van 

een seksrobot. 

Q1: “Maar het mag eigenlijk, het moet een niche blijven, het mag geen mainstream 

worden.” 

 

4.2.2  Niet voor de vrouw. 

Ze zouden liever niet hebben dat hun partner een seksrobot gebruikt. 

P1: “Ik vind het raar eigenlijk… moest dat een mannelijke pop zijn en ik zie dat … dat 

meisje dat, ik zou, ik zou  ja een soort jaloersheid niet echt maar zo van… allé dat is 

juist hetzelfde allé dat komt een beetje raar over.” 

 

 4.2.3 Uitroeiing. 

Men vreest dat de evolutie zo ver zal komen dat er misschien een uitroeiing zou van komen. Of bepaalde 

oorlogen zouden uitbreken. 

P2: “Een andere krantenkop zo 'Man killed by his doll. (Gelach) […] P1: Een uitroeiing. 

M: Een uitroeiing? P1: Zoals, I-robot op het laatste…” 

 

Waardoor sommigen zelfs vinden dat men de (seks-)robotica industrie preventief zou moeten stoppen. 

Q3: “Dus gij zou het eigenlijk preventief doen stoppen, die robotica-industrie? Q2: Ja, 

ik ben er ook wel.” 

 

4.3 De maatschappij. 

Men zegt dat het binnen de maatschappij eerst sowieso als een taboe zal worden aanzien (4.3.1).  

Men vraagt zich af of men dat eigenlijk wel wilt in de maatschappij. Men denkt dat het niet gezond kan zijn 

voor de maatschappij (4.3.2). Men denkt ook na over de ethische gevolgen dat deze evolutie zal hebben 

(4.3.3). Tenslotte bedenkt men wat we dan willen in de toekomst (4.3.4).  

 

4.3.1 Taboe. 

Het zal eerst nog lang een taboe blijven, net zoals bij dildo’s en vibrators zoveel jaar geleden. 

Q1: “Sowieso zit ge met zogezegde normen en waarden die ge hebt meegekregen 

van thuis uit. Wat dat zelf u beeld is, wat, hoe zelf dat ge omgaat met seksualiteit. Hoe 

ruim/eng denkend, of hoe narcistisch, masochistisch, sadistisch dat ge daarin zijt. En 

naarmate hoe breder dat die grenzen zijn des te gemakkelijker dat ge dergelijke  
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onderwerpen ga kunnen accepteren en allé ja bezien wat dat het geeft.” 

 

4.3.2 Psychologisch niet gezond. 

Volgens hen kan het geen positieve effecten hebben op de psychè. 

P2: “En ik denk dat dat psychologisch ook niet zo gezond… zo gezond is, als je dat 

lang zo…” 

 

Men wil er dan ook niet voor kiezen om een seksrobot te verkiezen boven een andere partner. 

Q2: “Nee, ik wil die keuze niet maken daarvoor, dat is iets. […] Q2: Allé ja, ik vind, een 

relatie op psychologisch niveau, een sociaal contact met een echt iemand zo 

waardevol, dat ik gewoon niet wil kiezen daarvoor. Al mocht het mij kunnen tevreden 

stellen ofzo.” 

 

Men vraagt zich verder af of we dat überhaupt wel willen in onze maatschappij dat men verliefd kan 

worden op een robot. 

Q2: “Ik vraag mijn eigen dan af. Maar stel dat het kan, wilt ge dat dan? Wilt ge dat uw 

maatschappij verliefd kan worden op een robot?” 

 

Bovendien zegt men dat men dan sociaal contact op andere vlakken gaat verliezen. 

P2: “Maar wat je dan bij die sekspop niet gaat hebben, als je hebt beslist van uw 

vijfentwintigste ofzo om dat te kopen en dat bevalt u matig en euhm door dat te 

hebben euhm leer je ook weinig contacten met nieuwe mensen aan enzo verder, dan 

zit je in een 'slippery slope', ja en dan allé. P3: Ja.” 

 

4.3.3 Ethisch. 

Ook ethisch stelt men zich vragen bij de evolutie van de robotica.  

Q3: “Ja, want op den duur zelf, als ge dan een robot die perfect als een mens 

reageert, wanneer spreekt ge dan over moord? Wanneer is een robot een mens?“ 

 

4.3.4 Toekomst. 
Waar wilt men dan uiteindelijk naar toe? Men vindt dat het wel iets idealer mag worden, maar niet te 

ideaal. Er moet nog een duidelijk verschil zijn tussen een echte vrouw en een seksrobot om onze 

maatschappij ten goede te komen. 

Q1: Het mag idealer worden, inderdaad, maar het mag niet te ideaal worden dat die 

eigenlijk beter wordt dan mijn… […] Q1: Dat het vervangen wordt. Want dan zitten we 

eigenlijk in een crisis, want als dat punt bereikt is van die sofisticatie. Dan wilt dat ook 

zeggen dat er andere punten van sofisticatie ook mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld in 

het verkeer, in de politiek, in weet ik veel wat allemaal.” 
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Ten laatste merkt men op dat de mens op zich daarenboven meer en meer zal evolueren naar de robots. 

Q1: “Dat klopt, ik studeer ook euhm, informatica, ik zie dat gebeuren… […] We leren 

dat al heel snel, logisch en. En allé ja, gesofisticeerd, euhm, gecomputeriseerd 

werken. Dus wij zijn meer effectief aan het neigen naar robots toe dan dat robots naar 

ons toe neigen.”  

 

Men spreekt in dit verband ook over het transhumanisme. 

P2: “een transhumanist is iemand die euhm voor euhm voor verbeterende 

geneeskunde is in plaats van: mijn oog is kapot ik ga het herstellen euhm, ik ga mijn 

oog super chique maken dat ik ook bijvoorbeeld infrarood kan zien ,en we gaan wel 

meer en meer naar een toekomst waar dat dat mogelijk gaat zijn.” 

 

6.6 Aanbevelingen en beperkingen.  
 

Ten eerste moeten we opmerken dat we in een exploratief kwalitatief onderzoek zoals dit geen 

representativiteit nastreven. De groep participanten is te klein en de recrutering te ongecontroleerd zodat 

er altijd een selectiebias zal zijn. De participanten die uiteindelijk meegewerkt hebben aan het onderzoek 

verschillen in belangrijke mate van mannen die net niet vrijwillig meededen aan het onderzoek. Daardoor 

is het niet mogelijk te veralgemenen naar een grotere populatie, maar dit was dan ook niet het doel van 

ons onderzoek. Niettegenstaande was dit onderzoek vooral bedoeld als een eerste exploratie. In de 

toekomst zou het interessant zijn om een uitgebreider onderzoek te doen waarin meer participanten 

ondervraagd worden om zo nog een beter zicht te krijgen op de visies van mannen op seksrobots in de 

algemene populatie. Bovendien moeten we opmerken dat de analyses slechts door één onderzoeker zijn 

gebeurd, dit kan ervoor zorgen dat men een vertekend beeld krijgt van de data. We hebben met andere 

woorden geen controle van een extra onderzoeker. Aanbevelingen voor verder onderzoek is om dit 

onderzoek te repliceren met vrouwen, hebben zij eenzelfde fascinatie voor seksrobots?  
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Father: And it is the natural and preferable way to conceive children. 

Android: Sir, of all these millions of sperm only one makes it? 

Father: That’s true. 

Android: What happens to the others? 

Father: Well,... they die.  

Android: They die? One feels badly for them. 

Bicentennial Man (Barnathan ea., 1999) 

 

We zijn gestart met een zoektocht naar beschikbare literatuur in verband met seksrobots. We konden snel 

besluiten dat de wetenschappelijke literatuur hieromtrent zeer schaars is. We vragen ons af hoe het komt 

dat hier zo weinig over geschreven is. Is het omdat het de onderzoekers afschrikt of omdat men 

gewoonweg geen weet heeft van de huidige evolutie naar seksrobots? Of is het eerder omdat men het 

geen ernstig onderwerp vindt? Het geeft in elk geval stof tot nadenken.   

 

Eerst en vooral willen we opmerken dat de literatuur in de robotica zeer verwarrend is. De uitgebreide 

terminologie die door elkaar wordt gebruikt, maakt het moeilijker te begrijpen waarover men het heeft. Het 

probleem is het ontbreken van standaarden. We stellen dan ook voor dat er een consensus zou dienen te 

komen binnen de literatuur. Zo pleiten wij voor het gebruik van ‘robot’ als een mechanisme dat bestuurd 

wordt door autonome processen, waarvan het de bedoeling is dat hij de omgeving kan waarnemen en er 

kan op in spelen zodat dat hij bepaalde taken kan uitvoeren (Vanderborght, 2008). Een ‘humanoïde’ als 

een robot met menselijke karaktertrekken, een ‘androïde’ voor een humanoïde met een mannelijk 

geslacht en voor een humanoïde met een vrouwelijk geslacht een ‘gynoïde’. Een sociale robot zou dan 

een robot zijn waarbij zijn hoofdtaak de sociale interactie met de mens is. Een seksrobot tenslotte is een 

intelligente robot (dus met sensoren en de mogelijkheid te bewegen) met een menselijke vorm (en dus 

ook een mannelijk of vrouwelijk geslacht) waarmee men seksueel genot kan beleven. Hierbij willen we 

opmerken dat we zo wel de ‘robot’dildo’s als andere seksattributen uitsluiten.  

 

Als we de beschikbare literatuur in zijn geheel beschouwen, kunnen we stellen dat er twee archetypische 

fantasieën elkaar vinden: de fantasie van de mens om zelf een mens te creëren en de fantasie van de 

mens om een perfecte partner te vinden. Beiden worden mooi geïllustreerd aan de hand van de mythe 

van Pygmalion. De koning Pygmalion sculpteerde zijn ideale vrouw in een ivoren standbeeld. Hij noemde 

haar Galatea en werd er verliefd op. Een Griekse godin had medelijden met de koning en bracht Galatea 

tot leven (Ferguson, 2010; Love, 1999; Perkowitz, 2004). We kunnen stellen dat de eerste fantasie de 

droom is van de producent van de robot en de tweede de (natte) droom is van de gebruiker. Het is met 

andere woorden de ontmoeting van twee industrieën, met name seks en robots.  

  

Prominent aanwezig binnen de literatuur over seksrobots is Levy (2007; Roboethics: Contributions, 2007; 

2008). In het algemeen moeten we bij hem een belangrijke kanttekening maken: de mogelijkheden van de 
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seksrobots zoals hij ze beschrijft zijn nog niet mogelijk. De seksrobots zijn nog bijlange niet zo ver 

geëvolueerd. Dit kunnen we zien aan de hand van roadmaps (zie 5.3 en bijlage 1): perceptie, planning en 

dergelijke zijn nog niet voldoende ontwikkeld. Dus het voeren van conversatie en het ‘leren’ is allemaal 

nog héél basic. Wat de evolutie van de seksrobots betreft kunnen we stellen dat we nu in de fase zitten 

waarbij seksrobots als een curiositeit worden behandeld en ze langzaam aan tevoorschijn komen, onder 

andere op het internet. Er is reeds meer media-aandacht ondanks dat er nog maar enkele modellen op de 

markt zijn.  

 

In het algemeen kunnen we heel wat vraagtekens plaatsen bij de stellingen van Levy (2007, 2008). Zeker 

wanneer hij het heeft over liefde met een robot. Hierbij moeten we vooral goed voor ogen hebben dat het 

gaat om de toekomst. Levy (2007a) haalt onder andere aan dat een robot beter zal kunnen voldoen aan 

onze noden. Maar dat is nu zeker nog niet het geval. Bijvoorbeeld een eenvoudige opdracht voor een 

mens zoals een blikje uit de koelkast halen is voor een robot nog steeds een bijna onmogelijke opdracht 

(Vanderborght, persoonlijke communicatie, 16 april 2012).   

 

Ons onderzoek is een voorzichtige exploratie om enige kennis te verschaffen aangaande seksrobots. Er 

is geen enkel onderzoek waarmee we kunnen vergelijken. Wat we vooral gaan doen is nagaan wat afwijkt 

van onze vooropgestelde verwachtingen. We pogen her en der een link te vinden met de beschikbare 

literatuur.  

  

In ons onderzoek vroegen we ons af hoe we de fascinatie van mannen in seksrobots konden begrijpen. 

We organiseerden twee focusgroepen met telkens drie participanten. Hierbij gingen we aan de hand van 

enkele op voorhand bedachte thema’s in gesprek. Vanuit de data kwam vooral tot uiting dat men het een 

intrigerend onderwerp vond. Zo zei participant Q1: “Het fascineert mij” (zie ook 6.5: 1). Men trachtte het 

onderwerp vooral te begrijpen. Hierbij was men ervan overtuigd dat er zeker mensen zullen zijn die 

gebruik zullen maken van seksrobots.  Participant Q3 zegt: “Er zullen altijd mensen zijn” (zie ook 6.5: 

1.2.1). Maar ook dat het voor sommigen een mooie aanvulling zou kunnen zijn, naast ‘normale’ seks. 

Verder zegt participant Q3: “Ik denk dat het een heel mooie aanvulling kan zijn” (zie ook 6.5: 1.2.3 ). We 

moeten hierbij wel duidelijk stellen dat de participanten zelf bepaalden of men wou mee doen aan het 

onderzoek. De mannen die eraan wilden meedoen waren dus reeds gefascineerd door het onderwerp 

aangezien men de stap zette om eraan deel te nemen. In het algemeen kunnen we ons hierbij ook 

afvragen hoe het komt dat er zo weinig participanten zich kandidaat hebben gesteld. Wat heeft hen 

afgeschrikt? Waren de participanten van ons onderzoek uitzonderingen of is het zo dat  ook andere 

mannen erdoor gefascineerd zijn maar er misschien niet willen voor uitkomen? Of ging het louter om 

praktische zaken (geen tijd, te ver,…). Uit de data kunnen we afleiden dat deze fascinatie zich focust rond 

de spanning “echt/niet-echt”-zijn zoals een echte vrouw. Het viel ons hierbij op dat men enerzijds wenst 

dat de seksrobot meer op een ‘echte’ vrouw  dient te gelijken en dat men anderzijds wenst dat er een 

duidelijk verschil blijft bestaan tussen een robot en een ‘echte’ vrouw. 
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Hierbij vinden we een aansluiting in de literatuur in de zin van de essentiële dynamiek tussen de robot en 

de mens. Binnen de literatuur vinden we de spanning tussen het zo ‘menselijk mogelijk’ en het ‘niet te 

menselijk’ terug. Zo stelt men vast dat om sociale relaties/contacten tussen de mens en robot te 

vergemakkelijken de robot best een menselijk uiterlijk heeft (Levy, 2008; Mori, 1970). Een andere reden 

om robots zo menselijk mogelijk te maken is de geneigdheid van mensen tot antropomorfisme. 

Antropomorfisme is de neiging van mensen om aan objecten menselijke kenmerken toe te kennen om zo 

het gedrag van de objecten te rationaliseren. Op die manier zal het de sociale interactie tussen mensen 

en robots vergemakkelijken (Fong, Nourbakhsh, & Dautenhahn, 2003). Maar de ‘griezelvallei’ zorgt voor 

een belangrijke kanttekening. De griezelvallei is een ontdekking van Mori (1970). Hij stelt hierbij vast dat 

indien men robots zo menselijk mogelijk maakt, dit positieve effecten heeft op de mens. Tot op een 

bepaald moment de robot té menselijk wordt, maar toch niet voldoet aan alle kenmerken van een 

‘normale/echte’ mens, men dan als het ware in de griezelvallei terecht komt, waarbij de robot als 

weerzinwekkend wordt ervaren. Aangezien men toen, in 1970, technisch nog niet in staat was om  de 

robot de ‘normale/echte’ mens te evenaren besluit Mori (1970) dat een robot niet te menselijk mag zijn, 

noch qua beweging noch qua uiterlijk. Wij concluderen dat men een keuze moet maken, ofwel héél exacte 

kopieën waardoor we ‘over’ de griezelvallei komen of ervan afstappen en links van de vallei blijven door 

niet menselijk-uitziende robots te maken.  

 

Onze resultaten bevestigen dit ook.  Wat de seksrobot ‘Roxxxy’ betreft kunnen we stellen dat zij in de 

‘griezelvallei’ valt. Men vindt ze ronduit lelijk. Zo zegt participant Q1: “Lelijk ook” (zie ook 6.5: 2.1.1). Men 

is teleurgesteld dat ze niet méér op een echte vrouw lijkt: een mooi vrouwelijk uiterlijk en dezelfde 

mogelijkheden tot beweging en communicatie. Zo zegt Q1: “De Roxxxy is basically een hele hoop 

motoren bij elkaar die een repetitieve handeling doen, dat buigt alleen maar over, dat beweegt met die 

heupen, maar dat is het” (zie 6.5.: 2.1.2). De huidige seksrobot voldoet dus niet aan de eisen. We merken 

hierbij op dat andere androïden in het begin ook in de griezelvallei vielen, maar dat er nu reeds verbeterde 

technologie en vakmanschap beschikbaar is.  

 

Men is ervan overtuigd dat een seksrobot nooit of te nimmer de echte vrouw zal vervangen of zou mogen 

vervangen. Participant Q1 zegt: “Omdat inderdaad, die robot gaat geen vrouw kunnen vervangen” (zie 

6.5: 2.2).  Ze zal nooit ‘echt’ genoeg zijn. Het realisme dat men belangrijk vindt, bezit de seksrobot nu nog 

niet. Op de vraag: “En is dat belangrijk, realisme? Belangrijk dat de robot meer en meer gelijkt op een 

echte vrouw” antwoordde participant P1 “ja, omdat anders is het juist gelijk een sekspop van plastiek”. 

 

In verband met prostitutie bleek dat een seksrobot nooit een echte vrouw zou kunnen vervangen op 

seksueel gebied. Zo zegt Q3: “Maar dat ge zo meer geneigd zijt naar een hoer dan een uitleenrobot te 

gebruiken. Terwijl dat het eigenlijk juist hetzelfde is.” (zie 6.5: 2.2.1). Dit verraste ons wel. We hadden niet 

verwacht dat men liever naar een prostituee zou gaan dan een seksrobot te gebruiken. Op basis van de 
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negatieve ideeën die er bestaan rond prostituees (zoals: seksueel overdraagbare aandoeningen, niet 

hygiënisch,…) hadden wij verwacht dat men een seksrobot als een beter alternatief zou beschouwen om 

z’n seksuele lusten te bevredigen. Maar dit bleek dus niet het geval. Één van de participanten haalde wel 

aan dat je bij een prostituee niet altijd alles mag doen en dat dit bij een seksrobot wel het geval zou zijn. 

Hij, als enige, twijfelde dus wat hij zou verkiezen.  

 

Opmerkelijk is dat men ook bepaalde verschillen met een echte vrouw ziet. Zo vindt men dat een 

seksrobot louter en alleen voor seksueel genot zal gebruikt worden en men er nooit een diepere betekenis 

aan zal geven. P3 zegt “voorbeeld met uw vriendin kun je, ik zeg nu maar, affectief zijn op het moment om 

niet op seks uit te komen; maar met dat apparaat is het doel wel altijd hetzelfde” (zie 6.5: 3.1.3.3). Men zal 

er ook geen conversatie mee willen hebben, maar dus ook nooit verplicht worden om ermee te praten. We 

vragen ons hier bij af of het dan wel zinvol is dat men zoveel moeite doet om conversatie te integreren in 

de seksrobot (bijvoorbeeld bij ‘Roxxxy’).  

  

Bovendien zal ze steeds bereid zijn om seks te hebben en zal ze nooit ‘nee’ zeggen. Participant P1 zegt: 

“Ja, die… jij hebt goesting wanneer jij wil” (zie 6.5: 3.2). Men heeft er steeds controle over. Q2 verklaart: 

“Ja, gewoon om, ja ik weet niet, da's een stuk dat ge zelf in controle neemt, terwijl dat het veel plezanter is 

om daar geen controle over te hebben.”(zie 6.5: 3.1.2). Anderen vinden dit dan weer jammer: men kan 

nooit verrast worden, men weet wat er zal gebeuren. Participant P3 zegt: “Awel ja, er zit geen ja er zit 

geen suggestie in hè, jij kiest wat zij antwoordt eigenlijk , jij kiest wat dat jij wil dat ze antwoordt” (zie 6.5: 

3.5). Bovendien loopt men weinig risico’s: de seksrobot kan jou niet dumpen en er is geen kans op 

seksueel overdraagbare aandoeningen. Participant P2 zegt erover: “Allé ik bedoel… met die sekspop heb 

je inderdaad die zekerheid: ze zal je nooit dumpen...” (zie 6.5: 3.1.4). Op die manier zal men geen 

confrontatie moeten aangaan met een negatief zelfbeeld. Met de seksrobot kan men ook alles 

uitproberen. Men wordt niet  beperkt door een handicap of aandoening, die een echte vrouw wel zou 

kunnen hebben. Q1 vertelt: “Stelt in mijn geval, ik zou in een relatie, ik zit in een relatie, bepaalde dingen 

zijn niet mogelijk, en om niet naar een ander mens te gaan, en effectief nieuwere gevoelens, relaties, en 

heel dienen brol mee te nemen en iemand daarmee te schaden, weet ge dat ge daar met iets bezig zijt, 

met een object bezig zijt die de mens dan benaderd, waar dat ge die problemen niet mee hebt en waar 

dat er ook supervisie van is.” (zie 6.5: 3.4). Men ziet ook mogelijkheden om fantasieën uit te leven, aan 

sm doen of een trio uitproberen. Ook personen met bepaalde fetisjen zouden gebaat zijn met seksrobots. 

Zo vertelt Q1: “Het zou een aanvulling kunnen zijn inderdaad voor een relatie, om bepaalde noden aan te 

vullen. En dan kan dienen robot wel van pas komen ” (zie 6.5: 3.1.5.4).  

 

Bij het bespreken van de hypothetische stelling dat de meer gesofisticeerde seksrobots realiteit zouden 

kunnen worden kwam vooral tot uiting dat de participanten zich daar toch maatschappelijke vragen bij 

stellen, alsook dat men zich afvraagt welke implicaties dit zal hebben op de liefde. Men denkt dus wel 
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degelijk na over de mogelijkheid van verliefdheid/liefde tussen mensen en (seks)robots. Maar men zwakt 

het gevoel af tot een bepaalde mate van ‘gehechtheid’.  

 

Verliefd/liefde ziet men enkel gebeuren bij een bepaalde niche van mensen. Zo zegt P3: “[…] maar ja, 

da’s hetzelfde gelijk dat gaat zijn als met die RealDolls, als mensen echt van die poppen gaan houden” 

(zie 6.5: 4.1.2). Hierbij werd ook nagegaan of seks met een robot dan gezien zou kunnen worden als 

overspel. Men stelde dat dat geen overspel zou zijn als men een seksrobot zou gebruiken, aangezien het 

slechts een vorm van masturbatiespeeltje is. P3: “Als ze daar content mee is geweest dat weekend 

waarom niet hè. Ik vind, ik heb het al gezegd: inderdaad voor mij is dat zoiets als een veredelt 

seksspeeltje en of dat uw vriendin nu een vibrator heeft of  nog een vibrator met nog wat toestellen aan 

dat iets zegt… doe maar.” (zie 6.5: 4.1.3). Dit lag in onze lijn van verwachtingen. Wanneer het ging over 

de partner die een seksrobot zou gebruiken lag het onderwerp gevoeliger: dan sprak men wel over 

overspel. Q1: “Inderdaad euhm uw vriendin heeft u bedrogen met een robot” (zie 6.5: 4.1.3). Men gaf aan 

zich daar dan toch zorgen over te maken (in de zin van ‘waarom seks met een seksrobot en niet met 

mij?). Wij vragen ons af of dit te maken heeft met overspel in het algemeen, waarbij een man het minder 

accepteert dat zijn partner seksuele betrekking heeft met een ander terwijl hij voor zichzelf een andere 

standaard hanteert. Of door het verschil in seksuele appetijt waarbij men ervan uitgaat dat een man meer 

behoefte heeft aan louter fysieke seks en het meer aanvaard wordt als hij zich behelpt met een seksrobot. 

Terwijl als de partner dit zou doen, dit als een gevaar zou aanzien worden binnen de relatie. 

 

Een aantal vragen die hierbij naar boven komen is of er dan een verschil is in de perceptie wanneer een 

vrouw seks zou hebben met een robot of met een man. Of dat het eerder gaat om het verschil tussen 

‘diegene die de robot’ gebruikt of de ‘partner’. Door te praten over robots en liefde rijzen allerlei vragen, 

wat is liefde dan? Is liefde programmeerbaar? En wanneer spreken we dan over liefde? Maar ook: wat 

betekent het dan om man of vrouw te zijn? Als we nadenken over de implicaties die de seksrobots kunnen 

meebrengen voor de maatschappij kunnen we vaststellen dat men op die manier een soort van utilitaire 

visie op seks heeft. Men koppelt seks los van de relatie.  

 

(Seks)robots brachten ook een inherente angst met zich mee. Men wil absoluut niet dat ze mainstream 

worden. Men vindt het ok als bepaalde mensen er gebruik van maken, maar het is lang niet voor iedereen 

weggelegd. Zo verklaart participant Q1: “Maar het mag eigenlijk, het moet een niche blijven, het mag geen 

mainstream worden.” (zie 6.5: 4.2.1). Wanneer men dan denkt aan robots in het algemeen krijgt men ook 

schrik voor een eventuele overheersing, uitreoiing van de mensheid door robots. P2 gaat in gesprek met 

P1: “Een andere krantenkop zo 'Man killed by his doll. (Gelach) […] P1: Een uitroeiing. M: Een uitroeiing? 

P1: Zoals, I-robot op het laatste…” (zie 6.5: 4.2.3). We hadden binnen onze verwachtingen niet gedacht 

dat men reeds zo ver zou gaan. Het is opvallend dat men bij het denken aan robots bijna automatisch een 

soort angst ervaart.   
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Wat betreft de maatschappij kwam tot uiting dat men overtuigd is dat het in het begin zeker taboe zou zijn. 

Dit hadden we verwacht. Maar wat ons wel verraste was dat men het psychologisch niet gezond zou 

vinden indien mensen seks zouden hebben met robots noch dat dit door de maatschappij algemeen 

aanvaard zou worden. Men zegt onder andere dat de mogelijkheid erin bestaat dat men sociaal contact 

op andere vlakken zou verliezen. P2 zegt: “Maar wat je dan bij die sekspop niet gaat hebben, als je hebt 

beslist van uw vijfentwintigste ofzo om dat te kopen en dat bevalt u matig en euhm door dat te hebben 

euhm leer je ook weinig contacten met nieuwe mensen aan enzo verder, dan zit je in een 'slippery slope', 

ja en dan allé. P3: Ja.” (zie 6.5: 4.3.2). Men gaat zelfs zo ver dat men om die reden de (seks-) robotica 

industrie preventief willen stopzetten. Anderen zijn te nieuwsgierig om te zien wat de toekomst brengt.   

 

Als we alle vragen die deze masterproef oproept op een rijtje plaatsen merken we dat een belangrijke 

waarde van deze masterproef is dat we over een aantal belangrijke thema’s gaan nadenken: zoals wat 

mens zijn/robot zijn betekent, wat man zijn betekent, maar ook wat is liefde en verliefdheid, hoe zien we 

seksualiteit. Het zet ons met andere woorden aan het denken over wie we zijn en wat we belangrijk 

vinden in het leven. 
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82	  

 

  



	  
	  

83	  

“Galatea: As the great Andrew Martin used to say:  

One is glad to be of service.”  

(Barnathan ea., 1999)  

 

Binnen deze masterproef hebben we getracht om na te gaan wat er reeds te vinden is over seks met 

robots. Binnen de wetenschappelijke literatuur vinden we zeer weinig over seksrobots.  

 

We gaven eerst een overzicht van de verschillende soorten terminologie die binnen de robotica gebruikt 

wordt om zo tot een werkdefinitie van een seksrobot te komen. Een seksrobot zien we als een intelligente 

robot (dus met sensoren en de mogelijkheid te bewegen), met een menselijke vorm (en dus ook met een 

mannelijk of vrouwelijk geslacht), waarmee men seksueel genot kan beleven. We bespraken ook de 

voorlopers van de seksrobot, namelijk de sekspop, de seksmachines, cyberseks en teledildonics. Om dan 

uiteindelijk seks met robots te bespreken. Welke mentale ontwikkeling we hiervoor moeten doorlopen; wat 

de geschiedenis is en welke invloed de seksrobots op ons seksleven zullen hebben. Erna doornamen we 

parafilieën die gekoppeld zouden kunnen worden aan seksrobots: namelijk technoseksuelen en 

pygmalionisme. We bespraken ook seksmisdaden en pedofilie. Vervolgens wierpen we een blik op de 

toekomst.  

 

Door het besef van de weinige beschikbare literatuur rond seksrobots hebben we getracht zelf wat meer 

informatie te verschaffen rond seksrobots. Dit deden we door een exploratief kwalitatief onderzoek. Het 

onderzoek had vooral als doel om pioniersonderzoek te leveren op het veld van de beleving van 

seksrobots. We hebben getracht om een beschrijving te bieden van de fascinatie van mannen ten aanzien 

van seksrobots. We hebben hierbij gebruik gemaakt van een kwalitatief onderzoeksdesign, namelijk 

focusgroepen. Eerst en vooral kunnen we besluiten dat het geen makkelijke opgave was om participanten 

te vinden die wilden meewerken aan dergelijk onderzoek. Na het afnemen van de focusgroepen zijn we 

aan de hand van een thematische analyse onze data gaan bekijken. We gingen hierbij inductief te werk. 

We baseerden ons op de data om verschillende codes en tenslotte thema’s af te leiden. Zo bekwamen we 

onze resultaten. We kunnen stellen dat deze vooral gecentreerd zijn rond het thema ‘echt-niet-echt’. 

Enerzijds vindt men de seksrobots nog niet menselijk/echt/vrouwelijk genoeg en anderzijds vindt men dat 

dat ook niet zou mogen. Men vindt het een ideaal dat men best niet bereikt. Men ziet seksrobots in het 

algemeen eventueel wel als een oplossing voor bepaalde groepen van mensen. 
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Bijlage 1: Roadmap 
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Bijlage 2: Uitnodigingsbrief 
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Bijlage 3: Informatie voor de deelnemers 
 

Seks met robots 

 
 

  Informatie voor de deelnemers 
 
Met deze wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek omtrent seks met robots. 
Om u te helpen beslissen of u al of niet aan deze studie wil deelnemen, willen we U vragen om 
deze informatie voor de deelnemers door te nemen.  
 
Inleiding  
 
De technische evolutie blijft zich aan een snel tempo ontwikkelen. Zo worden robots reeds 
ingezet in de industrie, bij medische operaties, voor oorlogsvoering,… maar ook binnen de 
seksindustrie. Het nieuwste seksspeeltje op de markt van vandaag is de seksrobot. Niet zomaar 
een plastieken sekspop maar een levensechte robot, altijd klaar om zijn eigenaar te plezieren. 
Dat is wat de industrie ons vertelt. Maar hoe staan de potentiële gebruikers tegenover dit 
snufje? En hoe zal dit iemand zijn seksleven beïnvloeden? Wat zijn de mogelijkheden van deze 
seksrobots? Verrijken zij enkel iemand zijn seksleven of zijn er nog andere seksuele 
toepassingsmogelijkheden zoals binnen de erotische hulpverlening of als surrogaat binnen de 
sekstherapie? Aangezien dit domein voorlopig nog niet werd onderzocht, wordt in het kader van 
een masterproef over dit onderwerp een onderzoek ingesteld naar de betekenis van seksrobots.
  
 
Doel van het onderzoek 
 
Het hoofddoel van dit onderzoek is om inzicht te verwerven in de attitudes ten aanzien van 
seksrobots. 
Via een focusgroep zullen vragen gesteld worden omtrent seksualiteitsattitudes, seksspeeltjes, 
seksrobots en hun eventuele integratie in iemands seksleven.  
 
Verloop van de studie 
 
Het onderzoek zal gebeuren aan de hand van twee focusgroepen geleid door Prof. dr. P. Rober 
met als assistente student-onderzoeker Chloé De Bie. Er worden twee focusgroepen gehouden 
om zo de kwaliteit te verzekeren van de informatie die men verkrijgt. Elke participant moet 
slechts op één van beide focusgroepen aanwezig zijn. Beide focusgroepen zullen bestaan uit 
ongeveer vier participanten. De bedoeling is dan meningen uit te wisselen over seksualiteit, 
seksspeeltjes, seksrobots en de integratie binnen iemands seksleven en om eventueel tot een 
discussie te komen. Dit gesprek wordt via een filmcamera en via een audio-opname vastgelegd, 
louter om de transcriptie bij de data-analyse zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen en worden 
gewist zodra de transcripten klaar zijn.    
 
De bedoeling van dit onderzoek is om attitudes ten aanzien van seksrobots te gaan toetsen.   
 
Risico’s/Ongemakken  
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Voor zover ons bekend houdt deelname aan dit onderzoek geen risico’s in voor de 
deelnemende mannen noch voor hun eventuele partner. De gegevens worden onder 
gecodeerde vorm verwerkt zodat uw privacy volledig gegarandeerd blijft (zie verder). 
 
Het enige ongemak dat met dit onderzoek verbonden is, is dat u vragen krijgt voorgeschoteld 
over een erg persoonlijk en intiem onderwerp in het bijzijn van enkele anderen en dat de 
mogelijkheid bestaat dat u dat niet prettig vindt. 
 
Voordelen 
 
Deelname aan dit onderzoek levert u geen enkel persoonlijk voordeel op.  
 
Door deelname aan deze studie draagt u wel bij tot een wetenschappelijk onderzoek naar een 
domein dat amper wordt bestudeerd, maar waar in de toekomst zeker vraag naar zal zijn. 
 
Deelname   
 
Uw deelname gebeurt op vrijwillige basis.   
 
 
Vertrouwelijkheid 
 
De video-opname en audio-opname worden zonder persoonsgegevens verwerkt. Bovendien zal 
alle materiaal vernietigd worden na het gecodeerd uittypen van de discussie. Zo wordt 
vertrouwelijkheid en anonimiteit gegarandeerd.  
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Bijlage 4: Vragenlijst algemene gegevens 
 
 Vragenlijst algemene gegevens  
 
Deze vragenlijst betreft enkele algemene vragen om een beeld te kunnen vormen van de 
participanten. Uiteraard verzekeren wij uiterste discretie en zullen de data gecodeerd worden op 
een manier waardoor anonimiteit verzekerd wordt . 
 
Gelieve de tweede kolom te voorzien van uw antwoorden.  
Vraag 5, 6 en 7 kan u eenvoudigweg beantwoorden met ja of nee. 
  
1. Naam  
2. Leeftijd  
3. Relatiestatus (gehuwd /gescheiden/in een relatie /single) 

 
4. Indien u gehuwd bent of in een relatie zit, 
hoe lang is dit reeds? 

 

5. Bent u al seksueel actief geweest?  
6. Bent u op dit moment seksueel actief?  
7. Heeft u reeds seksspeeltjes gebruikt?  
8. Zo ja, welke?  
9. Zo nee, zou u hiervoor interesse hebben?  
 
 
Indien u nog vragen heeft omtrent het onderzoek of deze vragenlijst, aarzel dan niet om ons te 
contacteren, chloe.de.bie@hotmail.com. 
 
 
Met de meeste hoogachting,  
Chloé De Bie                                                                                                  Prof. dr. P. Rober 
studente lic fam en seks wet                                                                          Promotor 
                                                                                                                        Prof. dr. P. Enzlin 
                                                                                                                Co-promotor 
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Bijlage 5: De geïnformeerde toestemming  
 

Onderzoek “Seks met robots” 
 

Toestemmingsformulier (“informed consent”) 
 
Ik, ondergetekende, ...............................................…   verklaar voldoende de gelegenheid gehad 
te hebben om eventuele aanvullende vragen te stellen en ben op de hoogte van de volgende 
punten:  

 

• Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en ik kan mij op elk moment uit het 
onderzoek terugtrekken zonder daarvoor een reden te moeten opgeven. Ik kan op elk tijdstip 
d.w.z. voor, tijdens en na de focusgroepdiscussie vragen stellen over het onderzoek. Indien 
ik dat wens, word ik na het afronden van de hele studie over de resultaten geïnformeerd. 

 
• Deelname aan het onderzoek is éénmalig. Het deelnemen aan de focusgroep duurt 

maximaal 90 minuten en zal op één moment plaatsvinden. De vragen binnen de focusgroep 
behandelen onderwerpen met betrekking tot seksualiteitsbeleving, seksspeeltjes en 
(seks)robots.  
 

• Het onderzoek zal worden gefilmd en er zal een audio-opname gemaakt worden. Dit louter 
om het uitschrijven van het onderzoek te vergemakkelijken. Dit materiaal wordt met de 
uiterste discretie behandeld en zal na het verwerken van de gegevens worden vernietigd. 
 

• Het verzamelen en verwerken van de gegevens en het behandelen van bewaren van de 
resultaten van het onderzoek verloopt strikt anoniem en vertrouwelijk. 

 
• De bij het onderzoek betrokken medewerkers, medeonderzoekers Prof. dr. P. Rober en Prof. 

dr. P Enzlin en student-onderzoeker Chloé De Bie waarborgen de privacy van de 
deelnemers en zorgen ervoor dat het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de verstrekte 
gegevens. 
  

• Deelnemers aan het onderzoek kunnen bij eventuele vragen over het onderzoek contact 
opnemen met Chloé De Bie via het mailadres chloe.de.bie@hotmail.com of via het nummer: 
0499/36.25.24 

 
 
 
Plaats     :    
 
 
Datum     :   
 
 
Handtekening deelnemer  :   
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Dit toestemmingsformulier is in tweevoud verstrekt. Wij vragen u om één 
exemplaar te ondertekenen en in te dienen. Het andere exemplaar kunt u 
behouden. 
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Bijlage 6: Advies van de Ethische Commissie  
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Bijlage 7: Poster: oproep tot participanten 
 
 

ONDERZOEK:	  
Seks met	  robots	  -‐-‐ uw mening?

• Je	  bent	  een heteroseksuele man	  tussen 20	  en	  40	  jaar
• Je	  hebt reeds	  seksspeeltjes gebruikt OF	  je	  hebt er interesse voor
• Je	  bent	  vrij op	  8	  februari OF	  15	  februari om 18u
• Kennis over	  het	  onderwerp is	  niet nodig.	  We	  willen enkel je	  mening.	  
• Privacy	  gegarandeerd

Meer	  info:	  http://tinyurl.com/7kg2na6
Indien u	  geïnteresseerd bent,	  gelieve een mail	  te sturen naar

chloe.de.bie@hotmail.com.
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Bijlage 8: P-magazine artikel 
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Bijlage 9: Rapport van de data-analyse 
 
Transcripten    
 
 Focusgroep 1:  8 februari 2012 
 
M : Misschien hebt ge getwijfeld. Misschien had ge vanmorgen als ge opstond dacht ge van , ik 
ga dat afbellen ofzo, allé ik wil dat eigenlijk. Hoe hé, die beslissing om hieraan mee te delen 
vanwaar komt die eigenlijk?  
Q1: Euhm, Bon,zal ik efkes van wal steken. Euhm, Dat heeft voornamelijk te maken omdat dat 
jaren geleden heb ik... Ik ben een anime liefhebber. 
Q1: Japanse anime. 
M: Anime.  
Q1: Japanse animatie, tekenfilmpjes enzovoort enzomeer. Euhm, da’s een hele grote scene. 
Da’s een, er is, er zijn voor alles wel series en dergelijke meer. En, dat komt dan dat ik jaren 
geleden da ik toen zo’n serie had gezien over effectief  een robotmeisje dat bij een jongen 
intrekt euhm per ongeluk en... Allé ja de eerste gedachte was van hem natuurlijk seks, maar der 
gebeuren een hele hoop andere zaken, vrij onschuldig nog. Euhm, ook om het feit da ik euhm 
daarvoor ook al met robotica te maken had, allerlei toepassingen van robots had gezien en ook 
euhm, per ongeluk gestoten 2 jaar geleden op project Aiko. De, van de japanner die effectief zijn 
robotversie heeft gemaakt en men ook verder geavanceerd met 3D werking. En dat, dat sprak 
mij wel aan. En het is pas toen dat ik een, via een  facebook bericht van een vriendin van u 
geloof ik euhm da had gezien, zeg van, dan dacht ik daar direct allemaal aan terug. En ik heb 
daar eigenlijk eerlijk gezegd geen probleem mee, omdat da’s eigenlijk een zelfde soort drempel 
is wat da we nu meemaken als laten we zeggen 40 jaar geleden met dildo’s en buttpluggs. Da’s 
eigenlijk een, in mijn mening, het verschil. 
M: Ok, maar dus. Eigenlijk deelnemen hieraan dat ligt in de lijn, allé een lange lijn van interesses 
beginnend bij anime tot… 
Q1: Zowel eigenlijk in, op  technisch standpunt ben ik hier geïnteresseerd, psychologisch 
standpunt  allé ja. Ik heb daar ook over zitten nadenken voor dat ik hier kwam. Met mijn vriendin 
der ook over gehad van allé wat zou je ervan denken, moest ik, stelt, ik heb die vraag gesteld 
van stelt dat ik zo’n robot binnenhaal in huis. Schoon blond poppemieke, doet alles wat da ik wil. 
Hoe gade gij u voelen? 
M: En wat zei ze? 
Q1: Get the fuck out.  
(Gelach)  
Q1:  Dan is het buiten dan is het gedaan. Afin. 
M: Heeft ze ook gezegd, ja, heeft ze ook gezegd waarom? 
Q1: Daar. Ze heeft vooral afwijkend geantwoord, da’s belachelijk. Da’s euhm, allé ja de juiste 
verwoording: da’s gewoon stom. Maar eigenlijk is dat vooral de reactie denk ik van dat ze 
vervangen wordt door plastiek en electronica,… bon.  
M: Goed, participant 2. 
Q2: Bij mij wast het impulsiever. Ik kwam een berichtje tegen op minerva, da’s zo de toledo 
versie in Gent eigenlijk. Ik studeer nog deeltijds, euhm en ik dacht van tsjien dat is interessant ik 
ga er mijn eigen een keer voor opgeven. Sowieso heb ik op seksgebied heb ik nogal probeer 
maar, is het niet tof dan is het niet tof en we zien wel waar dat het uitkomt. En daarmee eigenlijk 
gewoon ja, nieuwsgierigheid, van, we gaan een keer horen. Ook nieuwsgierig naar mezelf van,  
ja, hoe, toch een beetje leren over uzelf. Hoe kijkt ge daar zelf naar? Euhm, dingen waar dat  ik 
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nog niet aan gedacht heb, waar dat jullie waarschijnlijk aan gedacht hebben en op die manier 
weer iets bijleren over uzelf en seksualiteit in het algemeen.  
M: Hebt gij daar met uw vriendin over gesproken, met uw vrouw, of met.. 
Q2: Niet hierover. 
M: Nee, en dus ze weet niet dat ge hier zijt? 
Q2: Nee. 
M: En… 
Q2: Ik zou ze da kunnen vertellen, ze zou daar ook geen probleem mee hebben met zoiets.  
 M: Als ge ze straks ziet en ze vraagt hoe wast vandaag gaat ge zeggen dat ge hier geweest zijt. 
Da hang er misschien af van wat da ge .. 
Q2: Nee omdat ik weet dat ze mij daar wel in zou vertrouwen,dat ik het vertrouwen niet 
beschaam. Maar ik weet gewoon dat ze da liever niet zou weten. 
M: Dat ze dat liever niet zou weten. 
Q2: Ja, voila. 
M: Ja, zelfs deelnemen aan een wetenschappelijk onderzoek hé, van want het is niet dat ge hier 
moet, moet robots moet uittesten of zoiets of.. 
Q2: Neenee, ik weet het. Maar zij is wat dat betreft veel ja gewoon minder ruimdenkend. En ik 
weet gewoon van als ik dat zou uitleggen. Dan zou ik daar een dag moeten achteraan moeten 
lopen om da echt uit te leggen wat dat er nu net is gebeurd. En ik weet gewoon dat ik mijn eigen 
minder probleem op de hals haal door het niet te zeggen. En dat zij der eigenlijk ten gronde 
geen probleem mee zou hebben.  
M: Ok. Participant 3,vertel eens. 
Q3: Euhm, ja, ik ken Chloé ook al een tijdje euhm, en nog voordak wist van het focusgroep 
gesprek wist ik  al dat ze iets wou doen met seks met robots… en eigenlijk wel grappig, want de 
eerste reactie was van dat ge dat eigenlijk wel grappig vindt en zelf mopjes over maakt maar 
anderzijds heb ik dan achteraf gedacht van ook waarom niet en algemeen ben ik iemand die out 
of the box  durft te denken, hoe zotter hoe liever. En dan ik dacht van ja, ik kan maar mijn 
steentje bijdragen. Ik vind het alleszins iets boeiend, ook vooral de psychologische kant 
erachter. Omdat het euhm, maar daar wordt misschien nog over gediscussieerd.  Ik denk dat, ik 
denk dat het een heel mooie aanvulling kan zijn. Maar ik heb er psychologisch mijn bedenkingen 
of dat ooit de vrouw kan vervangen, omdat het euhm.  Ik zou het jammer vinden.  
M: Jammer als het de vrouw kan vervangen.  
Q3: Ja, dat het . Er worden heel veel films ook , ik vind dat altijd heel boeiend zo films over 
robotica. En de mens, allé de. Onlangs heb ik nog een film gezien, Stealth denk ik, zo van een 
computer die, denkt als een mens, euhm een vliegtuig dat denkt als een mens en ik vind dat 
eigenlijk zelf eng moest dat ooit lukken om de mens zijn gedachten te programmeren want het 
moet dan maar iets klein zijn en het is. Het is ook zo.  Het voelt, het voelt goed, maar het voelt…  
M: Ik hoor u precies zeggen “Het fascineert mij wel,het interesseert mij wel  maar het moet geen 
realiteit worden.” 
Q3: Het fascineert mij, maar anderzijds denk ik, denk ik dat heel veel mensen het ook lastig 
hebben om , zoals participant 1 al zei van ooit vervangen te worden door plastiek daar kan 
volgens mij niemand mee leven.  
Q1: Nee, daar zou ze inderdaad niet mee kunnen leven.  
Q3: Ewel, ik denk ook van...  
Q1: Ik heb. Want ze stelde ook op dat moment de vraag: zou gij u, hoe zou gij u voelen moest ik 
hier een megasterke Ronaldinio binnenhalen en dat mijn seksslaafje maken. Ja, dan weet ge 
het antwoord  eigenlijk ook al hé.   
AM: Ja.  
M: En participant 3, heb jij daar met je vriendin over gesproken?  
Q3: Momenteel heb ik geen vriendin, euhm. 
M: Da’s gemakkelijk.  
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Q3: Dus ik had nergens om over te spreken. Maar ik denk euhm. Ja,… ik heb er niet over 
gesproken. Maar, ik weet niet. Ik denk, ik durf er mij niet over uitspreken, ik vraag me zelf af of 
dat mannen daar niet losser over praten dan vrouwen. 
Q1: Ik denk dat dat voornamelijk heeft te maken  met het feit dat we, de hele seksindustrie,en…, 
laten we zeggen de hele seksindustrie en gewoon de, alles wat dat met seks gerelateerd is, zich 
meer focust op mannen dan vrouwen.  
Q3: Ja wellicht wel.  
AM: Bij Roxxxy is het ook zo, de eerste seksrobot, daar zitten er een paar voorbeelden, 
duizenden pruiken kiezen voor de vrouwelijke versie maar de mannelijke versie is 1 model.  
Q1: Ja.  
Q3: Ja.  
AM: Dus daar zie je het ook een beetje, ja  
Q1: Omdat dat ook amper gevraagd wordt. eerlijk gezegd, een vrouw hoeft maar [knipt met de 
vingers] te doen en daar zal der wel iemand zijn die der wil opkruipen, hoe lelijk ook.  
Q3: Ja.   
Q1: Dat is er. . . Mannen moeten dat anders doen.  
M: Maar anderzijds is het meest verkochte seksattribuut is een dildo. 
Q3: Ja da’s waar  
Q1: Maar heeft dat niet voornamelijk te maken met het feit dat mannen dat graag zien dan in 
plaats van vrouwen 
M: Dat zou kunnen. Is dat uwen indruk ? 
Q2: Ik denk niet dat vrouwen minder behoefte hebben aan seks en praten over seks. Ik denk dat 
dat vooral is da wij mannen dat missen dat zij erover spreken . Ik denk dat er tussen vrouwen 
toch wel levendig discussies kunnen woeden.  
Q1: Tuurlijk. 
Q2: Allé ja. Ik bedoel als ge een klas binnenstapt, er valt toch wel groepjes stil als ge daarbij in 
de buurt komt, dus. Ik weet niet of dat over medeleerlingen of over wat anders gaat maar, allé ja 
ik weet ook van vriendinnen van mij, der wordt echt wel over gesproken. 
Q1: They have the secret boys list. 
Q2: Ja, ge hoort daar niets van, maar ik zou niet durven zeggen dat daar minder, minder 
besproken wordt. 
Q3: Ewel ja misschien wel, bij de ene is taboe en bij de andere niet. Ik wist nog goed, dat 
plotseling, één van euhm een groepswerk, plotseling een jongen: ‘ja ik ben deze week, dit 
weekend met een paar vrienden naar de eroticabeurs geweest plotseling deed er daar één al 
zijn kleren af.” En die begon er gewoon over te praten, zonder drempel en ik vond dat wel leuk. 
En ik weet niet, ik denk, bij de ene mens  zal dat gevoeliger liggen dan bij den andere denk ik. 
Q1: Sowieso zit ge met zogezegde normen en waarden die ge hebt meegekregen van thuis uit. 
Wat dat zelf u beeld is , wat, hoe zelf dat ge omgaat met seksualiteit. Hoe ruim/eng denkend, of 
hoe narcistisch, masochistisch, sadistisch dat ge daarin zijt. En naarmate hoe breder dat die 
grenzen zijn  des te gemakkelijker dat ge dergelijke  onderwerpen ga kunnen accepteren en allé 
ja bezien wat dat het geeft. Want bij mijn vriendin was dat zo van ‘no way’. Gewoon nee. Niet 
eens over beginnen, niet kijk,  nee.  Ik stelde mij de vraag waarom, waarom? Omdat eigenlijk 
een dildo, gelijk da ge zelf aanhaalt,wat is de grens daarin? Het blijft een stuk plastiek. Met nu 
toegevoegd met wat ijzer electronica en een goeie programmeur. 
AM: Maar denkt ge dat ze dat gaan blijven zien als ‘maar een stuk plastiek’? Als ze daar 
verder... Want ze zijn echt veel van plan, met die… 
Q1: Dan haal ik mij ineens de scenes van AI voor. Die film, steven King, met die kleine en Jude 
Law. 
 
AM: Artificial intelligence. 
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Q1: Ja, artifical intelligence. Afin, verre toekomst, robots kunnen ook al rondlopen. En trouwens 
als ge al robots kunt ontwerpen voor seks, kunt ge ze ontwerpen voor andere zaken ook. Als ge 
al zulke, dergelijke complexe handelingen begint te simuleren. Dan zijn andere 
toepassingsgebieden ook mogelijk hé. Maar ja, dat terzijde. Dat is de grens tussen… 
M: Zou er iets moeilijker zijn dan seks? 
Q1: Oorlog voeren.  
M: Wablieft?  
Q1: Oorlog voeren. 
M: Oorlog voeren, ja. 
Q2: Ik denk dat dat evidenter is.  
AM: Ja.   
M: Ik zou dat ook precies…  
Q2: Schieten.  
AM: Ik denk dat dat ook… schieten en de juiste gewoon.  
Q1: Daar zijn ze al mee bezig , ah ja, euhm. 
M: Ik vraag het maar omdat seks  denk ik afin ja, dat zijn toch relatief fijne gevoelens, 
handelingen, strelingen enzovoort …en zo ik bedoel, ja… 
Q1: Ewel en dan komen we op de Roxxxy. De Roxxy is basically een helen hoop motoren bij 
elkaar die een repetitieve handeling doen, dat buigt alleen maar over, dat beweegt met die 
heupen, maar dat is het. Dat is niet hetzelfde zoals een vrouw. Een echte vrouw die echt, allé ja 
ik ga het hele plastisch moeten uitdrukken nu: op ga zitten, lekker schudden, er goed in, sneller, 
harder, spannen of niet spannen. Allé ja. En dan warmte, vochtigheid, ge voelt dat die natter 
worden allé ja.   
AM: De warmte zit al in Roxxxy. Daar hebben ze al voor gezorgd.. maar natuurlijk… 
Q1: Jamaar, vochtigheid.  
AM: Dat nog niet.  
Q1: Geur.  
AM:  Maar ze zijn er wel mee bezig. 
Q1: Geur, allé ja,… 
AM: Ja.  
Q1: Ik bedoel, er is voor niets, niet voor niet de uitspraak ‘sweet ass pussy’ euh, gevonden, allé 
ja. En als ge dat nu vergelijkt,  dan is hetgeen wat er nu is en wat da we willen heel ver van 
elkaar af.  
Q2: Efkes ter verduidelijking,  hebben we het over seksrobots in de puur fysische betekenis  of 
ook in de psychologische betekenis? 
M: Wat is het verschil? Wat bedoelt ge precies? 
Q2: Ik associeer seks wel heel veel met, met gevoelens en niet zozeer met het fysieke zelf. Ik 
denk vooropgesteld dat de technologie het zou toelaten kunt ge iemand persoonlijke voorkeuren 
programmeren, ge kunt die patroonherkenning laten doen, ge kunt die perfect laten aanvoelen 
wat da gij op dat moment wilt, beter dan een vrouw dat zou kunnen.  
Q1: In principe, allé ik ben informaticastudent  en in principe zou dat theoretisch gezien mogelijk 
kunnen zijn da,t op voorwaarde dat ge genoeg rekenkracht hebt, een uitzonderlijk goed 
algoritme en genoeg datacapaciteit, dat ge inderdaad bepaalde eigenschappen gaat kunnen 
simuleren.  
M: Ook psychologische? 
Q1: Ook psychologische, dat zijn niet per specifiek seksrobots dat er bedoeld wordt maar er zijn 
andere projecten lopende, ook met robotica bijvoorbeeld in de ziekenzorg, traumazorg, die 
bestaan. 
Q2: Niet alleen wat dat die robot aan mij weet te vertellen maar ook wat dat ik aan mijn partner 
kan merken en voelen, ik denk dat dat …  
Q1: Wat gij, wat ik aan die persoon. Als ge zegt ja dat gaat er, de mate van hoe hard dat ge 
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aanhankelijk gaat zijn aan uw robot en hem/of haar aanzien als uw partner ga in grote mate, in  
enorme mate afhankelijk zijn van de mate van de sofisticatie. Hoe gesofisticeerder en hoe 
realistischer die robot, des te meer aanhankelijk dat ge der gaat aan worden. Want allé ja, laten 
we zeggen, een kind weet dat: een klein simpel poppeken waar da ge gewoon kleertjes aan 
kunt aantrekken of het poppeke dat kan spreken en ‘wéééh’,…  die gaat da gesofisticeerder 
poppeken willen. 
M: Wat is de zin van een robot als die gewoon exact is zoals een echte vrouw? Wat is de zin 
van een robot als ge ook psychologisch en… 
Q1: Ik denk hé voor, sorry dat ik misschien altijd direct het woord neem, maar… Voor de 
normale, allé ja,  voor de nominale man zeg maar, die een normale heterorelatie heeft en gaat 
werken, 9 to 5. Ik denk niet dat dat voor hem iets gaat zijn, euhm, waarom niet. Omdat 
inderdaad die robot gaat geen vrouw kunnen vervangen. Die robot gaat misschien pas van 
toepassing  kunnen zijn voor mensen met specifiekere neigingen. Bijvoorbeeld… 
M:  Ik ben een pedofiel en ik kan een robot, een kindje en dan kom ik zo aan mijn trekken. 
Q1: Die zijn er al, die zijn er al. Niet alleen daarvoor, stelt nu bijvoorbeeld voor sm . Gij hebt, allé 
ja, gij hebt een fantastische vriendin leren kennen enzo. Diep in u schuilt er wel een soort 
meester die het wel ziet zitten om, maar zij totaal niet. Voor de rest is ze perfect behalve da.  
Q2: Hebt ge ooit aan sm gedaan? 
Q1: Mm, invited, ik ken de scene. Maar nee.  
Q2: Kunt ge u, allé ja probeer u voor te stellen hé. Maar het  gaat bij sm vaak over een gevoel 
van macht.  
Q1: Ja tuurlijk. 
Q2:Ik denk dat als ge een robot in de onderdanige rol gaat geven dat ge nooit echt een gevoel 
van macht gaat vinden.  
Q1: Toch?  
M: Omdat ge er zo per definitie controle over hebt, of wat?  
Q2: Ja voila. Het is niet iemand die u aan u onderwerpt. En dat is net hetgeen wat da sm zo 
opwindend maakt voor de mens die dominant is. Dat iemand bereid is om u goesting te doen 
eigenlijk. Ik denk niet dat ge dat met een robot kunt, ja. 
Q1: Dat kunt ge inderdaad niet. 
Q2: Ik denk niet dat ge psychologisch dat uit iemand zijne kop krijgt dat hij die zelf heeft gezegd 
van gij moet onderdanig zijn… 
Q1: Dat hangt ook af hoe dat die persoon kijkt tegenover die fantasie van die robot.  Euhm Lang 
gelden ook,  allé niet lang geleden, een goei jaar terug, een documentaire geweest over 
RealDolls en hun gebruikers en hun kopers. Reald Dolls zijn effectief sekspoppen dan, maar die 
der levensecht uitzien en ook levensecht aanvoelen, bepaalde…. En die hebben daar toch wel 
diepere innige relatie  mee. Omdat zij in hun geest da niet aanzien als een object. Allé, ze weten 
wel dat het een object is, een levenloos object, maar ze kennen er eigenlijk toch levensechte 
eigenschappen. Zoals dat ze lief is, en ze zal altijd luisteren en blablabla, die mensen hebben 
dat. Ik zeg niet wij, in de zin, omdat wij daar rationeel over nadenken, weten dat we da, ja dat 
krijgen we er niet uit. Tenzij dat dat enorm goed geprogrammeerd moet zijn geweest… dat het 
effectief schreeuwt en blijt of kreunt hoe dat gij dat wilt. Sofisticeer dat en ge gaat toch wel een, 
een valse feedback krijgen. 
Q3: Ja, maar ik denk ook ge hebt verschillende manieren. En zoals ge zegt euhm, enerzijds 
voor die mensen die zo specifieke neigingen hebben of anderzijds voor mensen die het heel 
druk hebben. Maar ik zat in mijn hoofd van, ik vind, ge hebt 2 vormen van seks in feite, allé of ge 
hebt er misschien meer, ik ken er niet veel van.  Maar ik vind ge hebt zo seks uit de zin van lust, 
zin in seks en ge hebt zin in de seks omdat ge elkaar lief hebt en iets wil bereiken en liefde te 
voelen. En dan denk ik van, ik geloof dat een robot perfect de lust kan vervangen. Maar zo het 
spel van. Op zich vind ik dat vaak zelf één van de, als ge een relatie aangaat, zelf euhm één van 
de leukste fases is het begin, is het leiden en het verleiden en het zoeken van, het aftasten mag 
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ik nu wel, mag ik nu niet. En al die onzekerheid. En dan denk ik van ofwel moet ge dan als uw 
robot zeer simpel is en u sebiet toelaat dan hebt ge wel, allé het is zo die psychologische 
aspecten die er niet tussen zit en het spel denk ik, tenzij dat ge dat dan ook zo realistisch 
programmeert. Maar euhm, da’s de vraag. Maar dat vind ik er een zeer, een zeer boeiend punt 
eraan. Want ik geloof zeker dat het effect… net zoals een dildo. Een dildo dat heeft geen leven, 
da’s geen wezen da heeft geen ziel. Dat is een speeltje en heel veel speeltjes, een sekspop. 
Natuurlijk als ge. Der is zo een film met Tom Hanks zeker, of, die van zijn schip valt en tegen 
zijn bal begint te praten. 
M: Wilson  
Q3: Wablieft? 
M: Wilson.  
AM: Wilson, just, ja. 
Q3: Ja Wilson. Ik denk als ge u natuurlijk mentaal zo programmeert dat een bal een levend 
wezen is. Dan gelooft ge dat effectief. Dan kant er misschien zoals ge zegt van. Dan kant er 
misschien wel feedback en interactie ontstaan, zelf tussen een pop dat levenloos ligt. Maar 
anderzijds denk ik ook…  
Q1: Dat gaat dat nooit vervangen, dat zeg ik ook dat gaat dat nooit kunnen. Het zou inderdaad 
gevaarlijk zijn moest het het wel kunnen.   
Q3: Ewel ja.  
Q1: Want als het daartoe in staat zijt voor zo’n complexe, voor een uiterst complexe, nog altijd 
ondoorgrond in de wetenschap aspect als liefde. Als het daartoe in staat zou zijn, waartoe zou 
het dan nog kunnen in staat tot zijn. Allé ik denk aan ‘Skynet en Hell 9000’ bijvoorbeeld. 
AM: Ken ik niet.  
Q1: Hell 9001 Space Odyssee. Een Kubrick film.   
Q3: Dat is, die, die emoties he. 
Q1: Emoties ja.  
Q3: Dat is hetgene wat eh.  
Q1: Laten we zeggen ge kunt die robots zodanig specifiek maken, dat ge der wel fysisch een 
bepaalde feedback van krijgt. Dat ge het slaagt da ge het kneedt, dat ge het ik weet niet veel 
wat doet. Maar inderdaad waar wij het allemaal  denk ik over eens zijn, het gaat niet liefde 
vervangen, het gaat lust wel bevredigen, maar dat is het ook.   
AM: Nu ze zeggen, euhm bijvoorbeeld David Levy, da’s iemand die vooral begonnen is over 
seks met robots en liefde met robots. Die zegt van bwa we gaan daar ook verliefd kunnen op 
worden, omdat hij zegt een mens waarom word ge verliefd nabijheid, eh omdat ge vaak, 
waarom word ik verliefd op iemand, mijn buurman maar niet iemand in de verre toekomst omdat 
ik die veel meer zie, en dan zegt hij ook ja waarom wordt ge daar verliefd op omdat hij 
gemeenschappelijke interesses heeft dan mij , maar da’s allemaal programmeerbaar. Dus dat. 
En hij haalt zo’n 10tal dingen aan, waardoor dat hij zegt van natuurlijk gaan mensen ook verliefd 
worden op robots, omdat dat net zeer eenvoudige elementen zijn waardoor da een mens 
verliefd wordt op een mens, die allemaal ook toepasbaar zijn op een robot.  
Q1: Dat is dus eigenlijk in, de synopsis van heel de anime reeks, waardoor ik in het begin 
refereerde, heet namelijk Chobist, ge moet het maar eens opzoeken. Inderdaad, het is een dus 
effectief robot dat stilletjes aan aanleert om lief te hebben. Gelijk dat je zegt. En dat is hetgeen 
dat ik ook zeg: hoe gesofisticeerder die robot ook gaat zijn, ga je der inderdaad een grotere 
hechting aan hebben. Omdat het effectief u die complexe feedbacks geeft. Maar we gaan enorm 
hard moeten betwijfelen,… Het is theoretisch gezien mogelijk om dat allemaal te doen, als ge 
genoeg rekenkracht enzo allemaal, dat gaat dan. Maar dat gaat gewoon niet, allé da gaan wij in 
ons mensenleven nog niet zien denk ik. 
Q2: Ik vraag mijn eigen dan af. Maar stel dat het kan, wilt ge dat dan? Wilt ge dat uw 
maatschappij verliefd kan worden op een robot?  
Q1: Da’s dan de volgende vraag 
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Q2:  Want ge krijgt een enorm complex probleem als ge dat toestaat in verband met sociale 
contacten.  
Q1: Wij gaan het eerste soort wezen zijn dat interacties uitvoeren op dat niveau met levensloze 
objecten, ja.  
Q3: Da’s ook wel inderdaad, toelaten, ik zou het ook wel gevaarlijk vinden. 
Q1: Maar het bestaat al, hoeveel mensen zijn er niet verliefd op die fameuze nickname op die 
chatbox of in dat spelletje of in dat forum.  
Q3: Ja,maar het  is hoe da ge denk ik dat u geest u kan programmeren. Ik denk, ge kunt 
perfect… Als ge de hele tijd op een onbewoond eiland of ge zit de hele tijd alleen in een kast bij 
wijze van spreken of in een kamer..   
Q1: Of in een gevangenis.  
Q3: Of in een gevangenis. Dan kunt ge eigenlijk denk ik op alles verliefd worden.  
Q2: In een gevangenis is dat een deel van uw leven. Op een chatbox, het stopt wanneer ge de 
chatbox sluit. Als ge een robot hebt waar dat ge verliefd op zijt…  
AM: Kunt ge hem ook uitzetten.  
Q1: Kunt ge hem ook uitzetten.   
Q2: Ja.   
M: Zeg, gaan we eens efkes kijken naar het filmpje? En dan hebben we, ik het gevoel dat we 
nog veel kunnen praten zijn, er zijn nog heel veel interessante vragen. Maar misschien is het 
goed van efkes het filmpke te zien om wat…  
AM: Het is dus gewoon een voorstelling van Roxxxy op een eroticabeurs. Het is zonder 
ondertiteling, maar ik vermoed dat iedereen Engels kan..  
FILMPJE 1 
AM: Dat was een klein stukje. Ik wil gewoon nog efkes een ander filmpje, maar da’s maar 2 
seconden. Omdat in het vorige filmpje zie je ze niet bewegen. Maar dus hierin hebben ze 
zogezegd al beweging toegevoegd omdat dat een van de meest gevraagde aspecten van 
Roxxxy was. Dat is voorlopig wat ze kan van bewegingen, maar niet meer.  
FILMPJE 2  
AM: Zo hebben jullie een idee over wat we het nu hebben, of waar dat de huidige stand van 
zaken in alle geval staat. 
Q1: Het eerst wat dat opvalt, de level van sofisticatie is echt… heel klein   
Q3: Laag he.  
M: Dus er zijn grootste ambities, maar eigenlijk is het nog heel laag wat dat ze kunnen. 
Q1: Ja wette der is eerst een houten wiel uitgevonden voordat we silvers, allé ja Goodyear 
hadden.  
M: Ja.   
Q1: Waar wilt ge het eigenlijk specifiek over hebben, zoals ik mijn eigen al zeg, fysiek of 
psychologisch? 
M: Alletwee. 
AM: Het mag beiden.  
M: Als ge dit nu ziet. Wat valt er u op. Wat is hetgeen… Da’s al iets wat ge zegt participant 1, dat 
is al iets dat opvalt eigenlijk ja, ze zeggen dan wel dit is ne robot, maar eigenlijk kan die niet 
zoveel hé.    
Q1: Lelijk ook   
AM: Ja da’s een van de meeste…. 
Q1: Allé met het onderzoek dat ik ben begonnen, ben ik zelf wat gaan zoeken. Ik vind diegene 
van Orient-dolls knapper. Japanners die zijn daar echt zot in, die zijn daar echt en die zijn der 
goed in. Want dat gaat al terug tot in de 17e eeuw bij de Japanners. Dat ze echt al concubines 
bouwden/uitvinden van hout dan, die dan de thee brachten enzo.  
Q3: Als ge zo sprak van lelijk, ik dacht ook bij mezelf van. Als ik het filmpje zag, dacht ik zo van, 
als ge zo zijn van: als mensen mij vragen wat is de ideale vrouw, blond, bruin, B-cup, C-cup, en 
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dan heb ik altijd zoiets van: niet overdreven, maar ik moet the vibe voelen. T’ is dat gezicht. En 
dat vind ik ook wel eng, want wellicht als ge ze besteld dan besteld ge van ik wil een blonde met 
die die die… 
Q1: Ja ik wil blond en die maat enzo. Er zijn duizenden stukjes. 
Q3: En dan heb ik zoiets van ja. Ik denk dat ge eerst een jaar bezig zijt met de vrouw samen te 
stellen voordat ge ze bestelt, euhm,… 
Q1: Ja, inderdaad, voor ieder, op elk potje past een dekseltje, bij wijze van spreke, of… 
Q3: Zo die unieke combinatie van dat zit perfect in elkaar. Of juist iets dat eraan mankeert maar 
dat ge er u dan weer iets in aanspreekt.  
Q1: Het is inderdaad lastig. Het zou, het kan geen, allé ja, hoe moet ik het eigenlijk verwoorden. 
Het is, looks lijken dan ineens triviaal. 
Q3: Ja, plus ook, ik kon het niet zo duidelijk zien. Maar is die huid al deftig aangepast, of?  
Q1: Bij truecompanion blijkbaar niet. Bij een andere bedrijf is er recentelijk een nieuw soort gel 
uitgevonden en dat blijkt wel beter te zijn.  
Q3: Bij seksuele relaties, euhm, bij seksueel contact is dat iets enorm doorslaggevend, denk ik. 
Die contact met de huid en dan als het daar… dat wordt ook één van de… 
Q1: Ja ik heb ook geen. Stel dat ik het überhaupt zou doen, ik heb mij in die positie gesteld van, 
ok, ik schakel mijn moraliteit af, ik schakel mijn denken af, ik ben gewoon, ik heb gewoon 
goesting. En ik heb ze der allemaal voor te uit te kiezen. Dan wil ik inderdaad niet dat ik daar 
irritaties van leidt omdat die huid enzo allemaal. Als het punt, technisch moet dat al een enorm 
husarus stuk zijn en  als het dan al technisch in orde had geweest, dan beginnen we aan 
psychologisch.  Niet alleen voor gij als mens, uw vriendin, uw familie, uw gemeenschap. Allé ja, 
stelt dat ge euhm, zo dom zou zijn, allé dom, wie zegt dat. Euhm, ge hebt ne robot gekocht en 
ge post dat op facebook. You have 500 friends. 
Q3: Ja maar ,dat zal inderdaad in het begin hoogstwaarschijnlijk een taboe zijn. Zoals we allicht, 
euhm, seks 50 jaar geleden algemeen een taboe was, waar dat ge niets kon over spreken. 
Q2: Nog altijd.  
M: Is dat voor jullie denkbaar dat jullie zo een robot zouden hebben? Stel dat ik hier achter den 
hoek een robot  heb en ik verloot hem tussen jullie. Zou ge mee doen?  
Q1: Moest hij ideaal zijn, ja.   
M: Nee nee ideaal niet nee. 
Q1: Zoiets? Nee.  
AM: Die robot (Roxxxy).  
Q1: Neenee. 
M: Dan zou ge zelf niet meedoen met de lotterij? 
Q1: Nee nee.  
M: Dus da’s, jullie (Participant 2,3) hebben nog meer kans. Zouden jullie… 
Q1: Geef mij een robot zoals Hand Made May en ja definitely, maar anders nee.   
Q2: Zelfs mocht die volmaakt zijn.  
M: Zelf niet als die volmaakt is?  
Q2: Nee, ik wil die keuze niet maken daarvoor, dat is iets…  
M: Wat bedoelt ge daarmee?  
M: Allé ja, ik vind, een relatie op psychologisch niveau, een sociaal contact met een echt iemand 
zo waardevol, dat ik gewoon niet wil kiezen daarvoor. Al mocht het mij kunnen tevreden stellen 
ofzo. 
M:Maar maar stel dat ge niet moet kiezen Ge kunt daarnaast nog altijd relaties hebben met wie 
dat ge wilt. Maar ge moogt wel zo ne robot mee naar huis nemen. Ge moogt het in de kast 
zetten dat niemand het ziet ofzo. Maar als ge goesting hebt dan kunt ge dat wel uit de kast 
halen. Nee, toch ?  
Q2: Nee.  
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Q3: Dan blijf kik alleen over.  
(Gelach) 
AM: Nu krijgt gij hem hé, ah ja voila.   
M: Dan is hij voor u. 
Q2: Ja, nee dat spreekt mij niet aan.  
Q1: Ik zou het wel doen voor de nieuwsgierigheid. Gewoon weten hoe dat dat… Maar ik zou 
eerst zo voelen, zo echt zo voelen, examineren van: ‘wat heb ik hier voor mijne neus?’. Er zijn 
effectief wel mensen die daar tevreden over zijn.  
Q3: Ja, maar ik denk ook dat de nieuwsgierigheid er wel zal zijn bij heel veel mensen.  Het is 
natuurlijk nog een verschil of het het kan vervangen. Het is een verschil tussen 1 keer… 
M: Het is natuurlijk, want ik fantaseer nu dat er hier ergens ene staat en dat ge hem zou 
meepakken. Maar wat is de prijs van zoiets? 
AM:2995 euro of zoiets ongeveer. Da’s goedkoper dan een realdoll, dan een pop.   
Q1: Maar een is eigenlijk, een real doll ziet er mooier uit   
AM: ja een real doll is mooier uit da’s waar.   
M: Maar dat zou jij er niet aan geven?   
Q2: Goh die prijs zou ik er eventueel, ik denk dat dat een redelijke prijs is voor zo’n stuk 
machinerie. Ik denk niet dat die,… Die prijs zou mij niet tegenhouden. Het zou psychologisch, 
zou ik daar met mijzelf wel een probleem mee hebben. Ja, gewoon om, ja ik weet niet, da’s een 
stuk dat ge zelf in controle neemt, terwijl dat het veel plezanter is om daar geen controle over te 
hebben. 
Q1: Mooi verwoord.  
M: Stel dat ge zo’n een robot hebt, stelt dat ge dat hebt en uwen beste vriend komt langs en die 
zegt  ‘mag ik uwen robot eens lenen voor een weekend?’. 
(Gelach)  
M: Wat zegt ge? 
Q1: Oh boy, ik had het er daarjuist nog over gehad met een maat van mij. In eerste reactie: no 
way. Maar achteraf hebt ge zoiets van: bwa als gij dat uitkuist daarna ok, pff.  
Q3: Ik zat juist in hetzelfde te denken. Maar ik zou . Als ge zo… Ik had een artikeltje gelezen van 
dat we robots eventueel zouden kunnen instellen  als hoeren. Maar ik dacht eerder gezegd, ik 
weet niet hoe dat het kwam in mijn hersenen. Kan het nog altijd niet vinden.  Maar dat ge zo 
meer geneigd zijt naar een hoer dan een uitleenrobot te gebruiken. Terwijl dat het eigenlijk juist 
hetzelfde is.  
Q1: Mmm, interessant.   
Q3: En, enerzijds dacht ik zoiets  van als er anderen op dat robot hebben gezeten, dat ik die 
robot minder nog aantrekkelijk zou vinden dan die vrouw, terwijl dat... 
Q1: De persoon die die robot komt halen die weet dat hé. Die wordt niet met die vraag 
geconfronteerd.  Het is iemand van wie dat het persoonlijk is en daar wordt aan gevraagd het uit 
te lenen. Ik denk dat dat helemaal anders is dan dat ge vertrekt met het idee ik ga der eens 
eentje van iemand anders lenen.  
Q3: Ik denk dat de kostprijs. Allé, we zullen het snel antwoorden: doordat de kostprijs zo hoog is 
dat ge het niet gaat doen. Ten eerst; ten tweede, allé neenee niet ten eerste. Ten eerst is 
eigenlijk: dat ge hebt er al zoveel voor betaald, het wilt iets zeggen voor u. Het is iets dat ge wilt 
en dat ge wilt houden liefst. Als ge al beslist om zo een robot te kopen, hoe gesofisticeerd of hoe 
niet gesofisticeerd ook, ge wilt dat, dat wilt gij voor u houden om een zeer intiem specifiek doel. 
En zoals mensen die een, relaties hebben met hun RealDolls, die gaan die niet uitlenen. Die 
gaan dat niet doen. 
M: En da’s niet enkel een kwestie van hygiëne ofzo hé… 
Q1: Neenee, da’s niet kwestie van hygiëne. Dat zit gewoon puur in het kopke: ze is van mij, ZE 
is van mij.  
M: Toch een soort van relatie dat ge er mee hebt dan?  
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Q1: Toch inderdaad. En ik zei dat voor de grap als van wete, als ge ze uitkuist voor mijn part 
goed. Maar dat is met de zwans en het besef van: ik heb dat niet en het idee op dat moment is 
inderdaad realistisch maar absurd. En goh, het is en blijft nog altijd plastiek. Puur, allé, 
biologisch gezien als ge dat uitkuist, ontsmet, er is niets aan de hand. Da’s hetzelfde gelijk dat 
ze in een pornofilm de dildo’s met elkaar zitten uit te wisselen. En god weet wat nog allemaal…  
Waarschijnlijk verschillende soorten herpes.  
Q3: Ja, ik zat daar ook aan te denken, ik vind een dildo van een ander zou ik niet rap aanraken, 
terwijl dat een vrouw die al verschillende relaties heeft gehad.  
Q1: Voila!  
Q3: En das juist hetzelfde.  
Q1: Maar we doen dat dus ook, allé ja.  
Q3: Maar, ik denk dat ge daar gewoon minder moet over nadenken.  
Q1: Kijk, ik zal het anders zeggen, ge stelt ook gewoon niet de vraag want anders komt er niets 
van.  Allé, stelt we komen u (AM) tegen op café. Het gaat allemaal goed. One Night stand. Ja, 
check ik heb ze binnen. En dan eindelijk uitgekleed, slaapkamer, ja “ Hoeveel mannen hebben 
er in u gezeten?”.  
Q3: Nee,dat zegt ge inderdaad niet. 
Q1: Ik denk dat ge dan terug u kleren moogt pakken en naar huis gaan, dus.  
Q3: Maar bij een langdurige relatie weet ge het wel meestal hé. 
Q1: Dan weet ge het nog niet. Voor hetzelfde geld houdt ze u gewoon geheimen. In mijn geval, 
mijn vriendin, zegt ze, dat ze maar 1 had voor mij. Maar dat weet ik niet zeker. 
Q3: Nee ge weet het niet zeker. Maar in u geval wist ze ook iemand ervoor had. 
Q1: Ja, voila, ik heb ergens de zekerheid van die heeft er maar op 1 gezeten. Dat kan van mij 
niet gezegd worden. Maar allé ja dat weet ge gewoon niet, bij zowel mannen als vrouwen. Draai 
de rollen om en allé ja. Vrouwen, die gaan ook niet zomaar hun dildo uitlenen, of hun vent. Er 
zijn maar heel weinige die dat doen. En die gaan dan naar gesofisticeerde clubs.  
Q2: Maar wat ge nu zegt, dat is zo: op welk moment bepaalt ge dat iets van u is? Ik bedoel da’s 
gelijk  een auto die ge 2e hands koopt. Wat dat daarvoor mee gebeurt is, dat interesseert u niet. 
Terwijl dat  ge er wel zuinig op zijt van af de moment dat ge hem hebt.  
Q1: Da’s een beetje het verschil tussen laten we zeggen de bedrijfswagen en uwen 
hobbywagen of het verschil tussen inderdaad  het verschil tussen een seksrobot en een dildo. 
Omdat de bedrijfswagen, de gewone dildo da’s voor u  een product, da’s een iets.  Dat, als ge 
het kwijtraakt is het spijtig maar het is niet, niet pijnlijk. Als ge met uwen bedrijfswagen tegen een 
boom knalt, oh t’en pie maar ge belt de verzekering, voila opgelost. Maar als gij crasht met uwen 
keischonen auto waar dat gij jaren aan hebt gewerkt of inderdaad euhm uw vriendin heeft u 
bedrogen met een robot of gij, moet uwen robot gaan uitlenen. Ja da’s omdat die mate van 
gehechtheid aan dat object, de waarde ervan veel groter is. 
AM: Ik hoor u nu net zeggen, als, als ge u vriendin bedrogen hebt met een robot. Vind ge, stel 
nu dat uw vriendin zou zeggen ‘ik heb seks gehad met een robot’. Is dat dan voor u overspel?  
Q1: Ergens in de mate van wel, ja, in de zin, laten we zeggen, in de zin van als ze het me niet 
gevraagd zou hebben, allé in de zin van ‘hebt ge geen goesting in seks?’. Als dat niet is 
geweest en die is dan toch wel met een robot…ja dat zou toch wel ongemakkelijk zijn, omdat 
dan, ge voelt u inderdaad wel wat minder, omdat er…. Met een dildo weet ge dat ze er zelf mee 
bezig is enzo. Maar bij een robot, en dat is eigenlijk de vraag terug kaatsen naar mijn vriendin, 
kan der ja, het lijkt me zeer onwaarschijnlijk, maar het feit dat het effectief dat torso er ook bij 
moet enzo,… ik sta hier, hallo? 
M: Ok. Maar de vriendinnen. Stel nu voor dat jullie vriendinnen een weekend in de Ardennen. 
Één van de vriendinnen van de vriendinnen eh van uw vriendinnen (gelach) gaat trouwen. Een 
vrijgezellenweekend in de Ardennen. Ze komt zondag ’s avonds terug en zegt ‘het was 
geweldig’. De vriendin had voor het weekend een seksrobot gehuurd. En we hebben die 
allemaal eens mogen gebruiken. Zo komt ze zondag avond binnen. En wat zegt ge dan?  
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Q1: Nu,ik ben misschien daar wel raar in.. maar waarom hebt gij nu geen vrouwelijke seksrobot 
voor mij meegebracht? Waarom mocht ik niet mee?  
M: Ze wist nu ook niet op voorhand. Ze komt daar aan. Eh zoals dat dat gaat 
vrijgezellenweekenden.  En er blijkt dan plots dat er een stripteaseshow is gehuurd, ofzo . Wat 
dan ook. En de seksrobot is gehuurd en ze mogen allemaal en ze hebben er allemaal van 
genoten … 
Q2: ik zou der in de eerste instantie geen probleem mee hebben. Ik zou het zelf in de eerste 
instantie peins ik grappig vinden.  Maar, ik bijvoorbeeld ook, om er verder op te gaan. Hoe 
realistischer dat u robot is, hoe erger dat ik het zou vinden moest mijn partner het ermee doen. 
Allé, bijvoorbeeld, moest die lelijke pop, (lacht)  
Q1: Voila, als ze op zoiets hebben gezeten, maar dan gewoon met de Rocky versie. De Rocky, 
pfff, wete. Ok, da’s evengoed als of ge op de kermis op de paardenmolen hebt gezeten. Maar 
dan gewoon met een dildo erin.  
Q3: Ik denk, hoe gesofisticeerder hoe meer dat het tot uiting komt wat dat  gij mankeert dat zij 
zoekt.  
Q1: Inderdaad.  
Q3: Bijvoorbeeld ja, die man is op den duur zo gedetailleerd gemaakt is. En die heeft die mooie, 
dat mooie vorm van gezicht of dat mooie vorm van figuur en die mooie huid, en zo weinig 
sproetjes en zo weinig geboortevlekken.. Dan denk ik van dan word je er zwaar mee 
geconfronteerd. Terwijl, met dit, daar kunt ge moeilijk jaloers van zijn. 
Q1: Het is inderdaad, gelijk dat je zegt, zo een lelijk ding daar gaat ge niet op kruipen. Maar in 
de veronderstelling van de ideale robot en dergelijke toestand, dan zou dat inderdaad…Tenzij 
ge daar echt al hebt over gebabbeld of er afspraken hebt over gemaakt of weet ik veel wat.  
Q3: Er zullen altijd mensen zijn. Ge hebt mensen die partnerruil doen, Ge hebt mensen die voor 
alles openstaan. Misschien zijn die juist zo blij als iets.  
Q1: Ik zou het persoonlijk niet erg vinden, moest ze het zomaar gedaan hebben, ik zou het 
gewoon willen weten. Hetzelfde met, voor mijn part zou ze dat mogen, mijn vriendin,  op iemand 
anders zitten, als ik het zou weten. En dan is nog de vraag met wie enzo. Maar dat is een héél 
andere, da’s eigenlijk ‘don’t ever go there’. Da’s gewoon ‘poisen’ voor uw relaties.  
Q3: Ik heb ook een relatie gehad, dat was ook een. Ik heb het ook altijd lastig gevonden, 
psychologisch. Maar er was zoiets van, het kwam erop neer van, eigenlijk als mijn vriend of 
partner zou vreemdgaan of dat ge het dan liefst wil weten of eigenlijk nooit weten. Ik denk dat 
als ze niet verliefd is erop en het was eenmalig.  Dan denk ik eigenlijk dat ik het nooit zou willen 
weten. En dat ik het denk ik eigenlijk ook niet erg zou vinden.  Als dat gewoon lust was, en ik 
heb zoiets van mensen zijn mensen en als dat eenmalig was, in een zatte bui. Natuurlijk als er 
liefde is en/of het was meermalen. Dan is dat niet meer, dan is dat echt overspel en is dat 
bedriegen. Maar als dat eenmalig was, dan denk ik van..  
Q2: Ewel, ik volg u redenatie, van logisch standpunt uit. Maar dat is zo’n een moment van ik heb 
daar logisch gezien, principieel, geen probleem mee, maar ik voel wel aan van als dat zou 
gebeuren dan  ik zou daar emotioneel wel iets… Dat zou me toch echt wel geraakt hebben. 
Hoewel dat ik rationeel weet dat dat niets hoeft te te betekenen, dat ze daar geen waarde hoeft 
aan te hechten. Weet ik dat dat toch mij op een of andere manier mij wel zal raken.  
Q1: Het zal u ook iets doen.   
M: Maar dus ook, nu zijn we bezig over echte mensen en ontrouw, maar zou dat  dan ook zo 
zijn als het met een robot is. Bijvoorbeeld, ge vertelt daarnet, van als er daar dan liefde bij is, wil 
je dat dan ook niet weten als ze een keer een robot heeft uitgetest, of  zegt ge van ja, als ze dat 
meerder keren doet, wilt ge het dan wel weten… of…. 
Q3: Als ik het zo hoor, zoals euhm, meneer, euhm zegt. 
M: Peter  
Q3: zoals Peter zegt, euhm, dat ze dat op het vrijgezellenfeestje zou gedaan hebben, denk ik 
dat ik daar een week zou mee lachen en voor de rest mij daar niets meer zou van aantrekken. 
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Als dat zo eenmalig was. Den eerste keer zou ik vooral denken: wow, wat was dat dan en wat 
hield dat in. Maar natuurlijk als ze dat meermaals zou doen u vriendin… dan begint ge wel 
van… 
M: ‘Ja als Anita ook gaat trouwen dan gaan we dat nog eens doen.’  
(gelach)  
Q3: Ja, want dan begint ge u op den duur ook af te vragen van. Als het meermaals is dan denk 
ik van , maar als het eenmalig is denk ik van voila.  
Q1: Mij ging het vooral om het achter de rug. Niet per se om het feit dat het een robot was. Want 
dat zou… we weten dat dat zoiets ‘neuneu’… ok, een knappe Terminator, maar voor de rest. 
Euhm, maar het feit, het achter de rug gaan, omdat die persoon, mijn vriendin in dat geval, dat 
zou gedaan hebben, met expliciet dat ik het niet zou weten. En ik zou het liever hebben dat ze 
gezegd zou hebben dat  ze het zou doen met inderdaad een seksrobot dan met een echte vent.  
Q3: Ja, ik ook.   
Q1: Want een seksrobot is voor mij nog altijd een gewoon, een gesofisticeerder seksspeeltje.  
AM: Een ding. 
Q1: Een ding, tot dat het de ideale perfectie, allé tot het de ideale sofisticatie ga bereiken. En 
dan wordt het lastig. 
AM: En wat houdt dat dan in die ideale sofisticatie?  
Q1: AI.  
AM: Ah ja.  
Q1: AI. Wat dat dat klein manneke in AI meemaakt, zodanig gesofisticeerd dat het kon 
redeneren, kon huilen en…. Dat mensen, gelijk, euhm Stephen Spielberg ook zo brilliant neerzet 
in diene film wanneer diene robot gemarteld werd van… allé ja. 
M: Maar waarom hebt ge dan nog een robot nodig hebben? Als die zo perfect is en gelijkend is 
op een echte vrouw? Waarom zou je dan een robot nodig hebben? Ge hebt toch een echte 
vrouw?  
Q1: Euhm, laten we zeggen, ik zou dat niet nodig hebben, omdat ik heel content ben met mijn 
vriendin. Maar, euhm, ik en mijn vriendin hebben, euhm ja, niet alles, we kunnen niet alles doen 
wat dat we zouden willen, op seksueel gebied dan. In de zin van dat gewoon fysisch niet 
mogelijk is. Stelt, bijvoorbeeld, in mijn geval, mijn vriendin heeft een aandoening aan haar 
benen, lipoedeem, en dat zijn enorme benen en bepaalde posities, zoals op zijn hondjes of 69, 
dat zit er niet in, want dat belast knieën en dit en si en la, dat gaat niet. Maar als vent zou ge da 
wel eens willen doen, allé ik zou dat wel eens af en toe willen. En af en toe doet ze die poging 
ook, maar dan moet ze vroeg staken dit en si en la.  En dan stel ik mij de vraag. Het zou een 
aanvulling kunnen zijn inderdaad voor een relatie, om bepaalde noden aan te vullen. En dan kan 
dienen robot wel van pas komen. Ok, een mens, het probleem met een mens is, als ge daar 
iemand extra bij betrekt, trekt ge daar ook de miserie mee mee.  
Q3: Da’s waar.  
Q1: Da’s… da’s al zoveel bewezen. Triangels, werkt niet.  
M: Is dat de fantasie dan? Dat een robot de goeie dingen is zonder de miserie?  
Q3: Ik denk ook… 
Q1: Herhaal uw vraag eens efkes?  
M: Wel, het is een beetje...wat maakt een robot eventueel aantrekkelijk en eventueel, waarom 
zou… Want ge kunt een lief hebben of wat dan ook. Waarom zou je geïnteresseerd zijn in een 
robot? En ik denk inderdaad het kan een aantal dingen compenseren door ziekte of door 
beperking of zo.  
Q1: Stelt in mijn geval, ik zou in een relatie , ik zit in een relatie, bepaalde dingen zijn niet 
mogelijk, en om niet naar een ander mens te gaan , en effectief nieuwere gevoelens, relaties, en 
heel dienen brol mee te nemen en iemand daarmee te schaden, weet ge dat ge daar met iets 
bezig zijt, met een object bezig zijt die de mens dan benaderd, waar dat ge die problemen niet 
mee hebt en waar dat er ook supervisie van is. Omdat het probleem met vreemdgaan allemaal 
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enzo, ge moet het allemaal geheim houden, eventueel een ander gsmnummer, weet ik veel wat 
allemaal.  En heel die miserie als het dan uitkomt. Terwijl als ge zou zeggen van… Kijk schat, 
dat gaat hier niet, ik heb die bepaalde noden, die bepaalde noden, gij hebt die bepaalde noden, 
die bepaalde noden…  Dat marcheert niet, wat denkt ge van die oplossing? Dat zou kunnen. 
Maar da’s…dan moet ge al openstaan voor die robot. Dan moet die vrouw ook openstaan voor 
die robot zelf. En dan bekijk ik puur van mannelijk standpunt, gewoon om mijn kwakje kwijt te 
kunnen, want daar dient het uiteindelijk dan voor.  
Q3: Maar ik denk, ge hebt 2 toepassingen van, ge hebt de toepassing van de situatie dat ge alle 
twee niet kunt of uw vrouw niet kan. Ge kunt eigenlijk een robot krijgen die ge in het werkelijk 
leven nooit zou kunnen versieren of  kunnen bereiken. Bij wijze van spreke als ge zelf… 
Q1: Een Monica Bloodshay da ge zo fan van zijt bijvoorbeeld. 
Q3: Ik zat met de flash van ‘Hasta la vista’ in mijn hoofd. Ik heb hem nog niet gezien. Maar 
euhm, 3 gehandicapte mensen. 
Q1: Voila. 
Q3: Die zouden. Ge kunt op zich bij wijze van spreken virtueel of zelf op papier seks hebben 
met elk icoon.  Stel nu ge zijt fan van Jennifer Aniston. Ge maakt een robot met een replica en 
ge hebt die avond seks met Jennifer Aniston.  
Q1: 65 procent van alle dataopslag op het internet beschikbaar is porn. Da’s porno. Da’s 
verschrikkelijk veel.  
Q3: Ge kunt wel iets bereiken dat ge in het dagelijks leven nooit zou kunnen bereiken. 
Q1: Inderdaad. Wat is de grens ge kunt bijvoorbeeld het masturberen op bijvoorbeeld foto’s op 
het internet of 3D spelletjes ondertussen al, die bestaan. De Jappen hebben er vol van. 
Verschrikkelijk die Japanners. Euhm, wat is daar dan het verschil mee?  
Q2: Ik vraag me ook af…, ja…. Ik blijf bij de moment zitten dat ge daar voor kiest, wat dat dat 
impliceert. Als ge kiest om iemand geweldig in u huis te nemen, wat wil dat over u zeggen? Ge 
hebt blijkbaar iets van zelfvertrouwen waar dat ge toch mee hebt of fantasieën waar dat ge geen 
uiting voor hebt. Iets van een gebrek aan sociaal,  sociale behoefte. En ja, zodra ge daar naar 
toe gaat dan heb ik zoiets van ge gaat in een soort almachtige positie terechtkomen die mij 
helemaal niet gezond lijkt.  
Q3: Sowieso. Anderzijds als sommige mensen nooit de kans krijgen om bij wijze van spreken 
door bepaalde redenen… ja. … ja, ze hebben een negatief zelfbeeld en ze durven niet ja, op 
iemand af te stappen of zoiets, allé” 
Q2: Ewel ja, maar laat nu de specifieke doelgroepen van ziektes en pedofielen en allerlei 
rariteiten eruit. Wilt ge dat? Wilt ge u zelf die positie geven?   
Q1: Nee.  
M: En welke positie is dat dan precies. De positie dan… 
Q2: Van almachtigheid. 
M: Die volledig heerst over de pop of over de…  
Q2: Ja voila. Zelf in sm is er een duidelijk moment dat ge stopt en iedereen is ten allen tijde 
gebonden aan die regels. Als ge dat wegneemt en ge laat mensen gewend worden aan het feit 
dat alles mogelijk is. Dan denk ik niet dat ik dat in mijn maatschappij wil hebben.  
… 
M: Ok, we hebben nog een 5tal minuten en ik zou die eigenlijk willen gebruiken om aan jullie 
nog de kans te geven om iets aan te vullen waarvan ge zegt ja dat heb ik nog, dat wil ik nog 
zeggen over robots want we hebben daar hebben we het nog niet over gehad. Euhm, als ge 
zoiets hebt hé, het zou kunnen dat ge zoiets hebt van het belangrijkste is gezegd, maar… 
Q1: Het geen wat dat ik er nog zeker over kwijt wil is…. Euhm, sowieso hoewel dat ik het, heel 
curieus ben naar heel the scene. Het gaat inderdaad nooit mensen kunnen vervangen, omdat er 
inderdaad al die aspecten der ook bij komen kijken, en dat die complexiteit enorm groot wordt 
omdat die  überhaupt. Euhm, ge gaat, puur voor de lust zou het kansen hebben, maar gelijk dat 
gij (Q2) hier ook zegt als ge bepaalde grenzen gaat beginnen verleggen, bepaalde moraliteiten 
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gaat laten wegnemen om dat mogelijk te maken, dus effectief die, uw cliënteel de mogelijkheid 
bieden om zo pervers te zijn, maar zijn als ze willen. Willen we dat? Ik heb daar nog niet over 
nagedacht. En daar wil ik het, daar ga ik nog de komende dagen nog eens af en toe aan 
terugdenken. Wat zou dat geven, inderdaad, in de maatschappij om met robots om te gaan. En 
dan, als het als gesofisticeerd genoeg is voor seks, ja dan lopen ze ook rond, en kunnen ze naar 
de winkel voor mijn part. Hoe gaat dat gebeuren? Willen we inderdaad almachtig zijn, zijn we 
dan almachtig? Eigenlijk niet, we hebben zogezegd almacht gekocht voor, ik denk op dat 
moment, hoeveel kosten ze, 100 000 euro, allé zo een robot compleet gesofisticeerd, en het 
wandelt en het zet uwen koffie en het geeft u de voetbaluitslagen  
AM: Dat kan ze al.   
Q1: En het neukt met u. Ja, dan… dat gaat zo iets in die grootorde zijn. Euhm, nee. Het zou 
heel gevaarlijk zijn moest het wel kunnen. Als ge het… Best een droom niet te bereiken. 
M: Hehe, het moet een droom blijven.  
Q1: Het moet een droom blijven, want anders verwatert ineens de mens in het niets. En dan 
wordt, hebben we eigenlijk in een klap plastieken metalen gebombardeerd naar het almachtige 
ras op de planeet. 
Q3: Ik vind dat ook zo van, ik vind, ik kan euhm, ik vind dat het zelfs niet mag, net zoals u, want 
ik zat te denken aan euhm, videospelletjes bijvoorbeeld, ik vind dat ze daar eigenlijk, het heeft er 
iets anders mee te maken. Maar ik vind dat ze daar ook op den duur halt moeten toeroepen. 
Want hoe realistischer dat ge het maakt, hoe gevaarlijker dat het wordt. En zoals… 
Q2: Participant 2  
Q3: Participant 2 naast mij ook zei. 
Q1: We worden daarin botter.  
Q3: We worden daarin botter ja, maar ook nee. Want mensen die dan bij wijze van spreken een 
hele dag computer spelen, spelletjes spelen en dan op straat een wapen krijgen en denken dat 
dit een game is. Euhm dan denk ik van…da’s een heel andere discussie, denk ik van. Ik vind het 
mag niet, de virtuele wereld mag niet te realistisch worden, naar mijn mening, net zoals. Ja, ik 
vind, ik vond het een goede opmerking, dat het, het mag niet te realistisch want anders denk ik 
dat er nog meer gekte of perversiteit kan komen.  
Q1: Ik ga dat nog efkes aanvullen. Nu terug op de robots, ik zal, persoonlijk, laat, moest, moest 
de ideale bestaan, moest ik single zijn, ik haal het in huis. Pas de problème. 
M: Die (verwijzend naar Roxxxy)? 
Q1: Nee, nee, niet dat. De ideale.  
Am: Niet die.  
Q1: De ideale, de iets gesofisticeerdere, ze kan lopen,en… van de moment dat ik een relatie 
heb nee. Maar van de moment dat ik die robot heb en ik zou mij daarin verliezen, ja dan wordt 
het echt gevaarlijk hé.  
M: Dat ge eigenlijk niet meer op zoek gaat naar een relatie want ge hebt toch diene robot?  
Q1: Voila en het gevaar gaat daarin zitten dat het ook gaat gebeuren. Omdat je nu net een tool 
geeft om, zelfs die primaire behoefte. Want voortplanting is een primaire behoefte… allé… dat 
zit in onze genen in, wij doen dat gewoon. 
Q2: Voortplanten wel, seks niet.  
Q1: Ja, wij kunnen ons alleen maar voortplanten met seks, ja ok, tegenwoordig, ja ok. 
Q2: Ja tegenwoordig is het wel…  
Q1: Ik wil effectief zeggen de drang naar seks… dan ja dat kunt ge best met mensen nog doen.  
AM: Dus als ik u zo hoor mag het: het mag idealer worden, maar niet meest ideaal?  
Q1: Het mag idealer worden, inderdaad, maar het mag niet te ideaal worden dat die eigenlijk 
beter wordt dan mijn…  
AM: dat het vervangen wordt…  
Q1: Dat het vervangen wordt. Want dan zitten we eigenlijk in een crisis, want als dat punt bereikt 
is van die sofisticatie. Dan wilt dat ook zeggen dat er andere punten van sofisticatie ook mogelijk 
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zijn, zoals bijvoorbeeld in het verkeer, in de politiek, in weet ik veel wat allemaal. En dan krijgen 
we een wereld zoals in ‘Apple C-tex machina’. 
AM: Ken ik ook niet ze?  
Q1: Ook een anime-reeks. Echt, die Japanners hebben daar al heel veel over geschreven en 
geredeneerd. En niet alleen puur, qua seks, maar ook interacties met robots en dergelijke meer, 
nog meer dan Amerikanen en dergelijke meer.  
M: Wat zou er gebeuren als de robots meer menselijk worden en als de mensen meer robot 
worden? Ik heb een plastieken orgaan, ik heb, ik heb titanium tanden, ik heb bepaalde, 
misschien, misschien iets van vinyl ofzo, een  of anderen darm ofzo. Eh, dus de mensen worden 
meer en meer robot, er worden meer en meer organen vervangen. En als de mens beweegt in 
de richting van de robot en de robot in de richting van de mens, dan wordt het verschil kleiner. 
Q1: Wilt dat dan zeggen dat we onsterfelijk worden of niet?  
M: Dat willen we zeker hé.. (gelach)  
AM: Ja dat is… 
Q1: Wilt ge onsterfelijk worden? Wie wilt er onsterfelijk zijn?  
M: Neenee, er is, er is een fantasie van onsterfelijkheid. Maar, maar euhm, ik wil maar zeggen 
van. Wat zou het eerste zijn. Of, of hoe zou dat zijn die robot die dat gesofisticeerder wordt en 
meer menselijk wordt maar ook de mens die dat misschien meer als een computer begint te 
denken en meer gestructureerd, volgens logische manier en minder wild zoals vroeger eh, u 
driften achterna, Nee, veel meer logisch, een maatschappij met meer mensen. Er zijn veel meer 
regels, er is veel meer controle, regulatie enzovoort. Dus wij beginnen eigenlijk meer als 
computers te denken.  
Q1: Ja dat klopt.  
M: En waarschijnlijk in de toekomst nog meer.  
Q1: Dat klopt, ik studeer ook euhm,  informatica, ik zie dat gebeuren met, allé recentelijk nog, 
die documentaire, dat klein artikel met documentaire over kinderen, die kleine peuters en hun 
Ipads. We leren dat al heel snel, logisch en. En allé ja, gesofisticeerd, euhm, gecomputeriseerd 
werken. Dus wij zijn meer effectief aan het neigen naar robots toe dan dat robots naar ons toe 
neigen. 
Q3: Ik ben eigenlijk gefascineerd door robots en technologie. 
Q1: Voila, ik ook.  
Q3: Maar eigenlijk, diep in mijn binnenste wil ik er eigenlijk van wegstappen. Heb ik steeds meer 
en meer een neiging dat ik weer zo… Ik vind dat net zoals bij Facebook en Tweet en bij alles, 
vind ik het dat we zogezegd socialer worden in onze maatschappij. Maar ik vind dat niet. Ik vind, 
als ge dan bijvoorbeeld cursussen volgt bij een jeugdbegeleiding, dan zeggen ze van kinderen 
hebben geen tijd meer om met elkaar te spelen op het pleintje, ah nee, ze zitten allemaal op hun 
pc of ze zitten allemaal op hun Gameboy en dan denk ik van… of dan zitten sommige mensen 
dagen op Facebook maar hebben ze geen tijd om af te spreken. En dat vind ik heel raar en dan 
denk ik van, ik wil meer, ik zou het mooi vinden moest onze maatschappij eigenlijk op een 
bepaalde manier… technologie is goed maar toch zeker niet die back to basic verliezen. En niet 
zoals robots en zoals virtuele levenswereld. Want op den duur zit ge op uwen pc, zit ge thuis en 
dan leeft ge in u. Ge hebt uw computer, ge hebt uw eten bij u en,..   
Q1: Of zoals in de film ‘Surrogates’.  
Q3: Ja, ik dacht, ik heb ook al een paar keer aan die film.  
AM: Da’s wel al een stap verder.  
Q3: Ik heb ook al een paar keer aan die film gedacht.   
Q1: Ewel ja dat zou de volgende stap zijn, inderdaad, die integratie van mens en machine.  
Q3: Ik vind dat, vond dat een heel enge film. 
Q1: Mm (bevestigend)  
Q3: Ik heb die film ook gezien, dat was met…   
Q1: Bruce Willis. 
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AM: Bruce Willis.   
Q3: Bruce Willis, ja. Ik dacht ook al een paar keer aan die film. Maar ik heb, ik vind zo’n fase 
moet ge zeker vermijden.  
AM: Hebt ge die film gezien?   
Q2: Nee.   
AM: Het komt erop neer dat de mens niet meer buitenkomt, maar in een speciale zetel gaat 
liggen en een robot bestuurd buiten hem. Dus een replica van zichzelf die hij bestuurd in de 
wereld, maar hijzelf komt niet meer buiten.   
Q3: De ideale versie. 
Q1: De ideale versie van uzelf. 
AM: Ja. Ge kunt kiezen wie dat ge wilt, allé ja. Wilt gij plots een vrouw zijn ewel dat ben je een 
vrouw in de buitenwereld.   
M: Het zou een oplossing zijn voor de luchtverontreiniging. Dan kunt ge in een kamer leven 
waar dat de lucht goed gefilterd wordt en uwen robot kan dan buiten rondlopen.  
(gelach)  
AM: Ja da’s waar.  
Q1: Luchtver… moh… nee. Nee.   
Q3:   Ik vind dat op den duur niet meer menselijk, ik vind dat te ver van, van , van. Als ge zo kijkt 
3 miljoen jaar geleden dat we hier rondliepen met een knot, een knuppel in een grot, dan denk ik 
van ik wil dat ook voor een deel houden. De natuur is voor een deel mooi voor de manier 
waarop ze is en ik vind dat we de mensen niet per se moeten…  
M: We kunnen misschien robotbomen maken?   
AM: Maar is dat dan goed dat ze dat doen? Is dat dan… Zouden ze er dan niet beter mee 
stoppen? Want als ik jullie zo hoor is het van ja maar…  
Q3:  Ik zeg het, ik ben erdoor gefascineerd… maar ik heb er ook schrik voor.   
Q1: Ik ben eigenlijk curieus tot wat het gaat leiden? 
AM: Tot wat het gaat leiden, ja.  
Q1: Want ik zie wel oplossingen voor speciale doelgroepen.  
AM: Ja.  
Q1: Voor speciale, specifieke noden. Maar het mag eigenlijk, het moet een niche blijven, het 
mag geen mainstream worden. Het mag geen mainstream worden zoals een dildo, speeltjes. 
Q3: Ja.   
AM: Het moet iets extra zijn, maar… 
Q3: Of het moet heel primitief worden, allé enkel lust.  
AM: Ah ja.  
Q1: Want van de moment dat het inderdaad, dat dat kritiek punt van sofisticatie. Eigenlijk nu is 
er geen probleem omdat het iets dom is. Maar van de moment dat het inderdaad begint te 
handelen als een vrouw, het zich te gedragen als een mens en zo voort en zo meer, dan gaan 
we een probleem hebben.  
Q3: Ja, want op den duur zelf, als ge dan een robot die perfect als een mens reageert, wanneer 
spreekt ge dan over moord? Wanneer is een robot een mens?  
Q1:  Da’s de ontstaan van de matrix zo hé, robots en er is een moord gebeurd en voila dan, allé.  
Q2: Ik denk dat ge te laat zoekt. Er moet eerst een, iets van een aanslag voor zijn, er moet een 
markt voor zijn om daar in te gaan investeren. 
Q1: Oh, die markt is er.   
Q2: Die is er, voila, maar dat wil zeggen dat  het er op dit moment is. Er zijn tal van voorbeelden 
van dat soort kantelmomenten waarop dat er iets was dat een aantal goeie punten had en niet… 
neem nu bijvoorbeeld roken, wat dat ontspannend is, maar massaal verkeerd wordt toegepast. 
Neem Facebook, wat dat geweldig is voor mensen over zee, maar wat dat wordt gebruikt voor 
de persoon die naast u woont.  
Q1: Ja, ik weet het.  
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Q2: Neem nu uwen gsm, wat dat geweldig is voor als ge een keer een auto accident hebt 
gehad, maar wat dat inmiddels wel bij op tafel ligt als ge ergens gaat uit eten met vrienden.  
Q3: Da’s waar.  
Q2: En ik denk dat ge genoeg voorbeelden kunt vinden om te zeggen van ‘het gaat fout lopen’. 
Q1: Ja.  
Q2: Ik denk dat dit gewoon een punt is weer waar dat de commercie het gaat halen van, van 
een gezonde voorzichtigheid. En daar heb ik schrik voor.  
Q1: Dan, we zijn eigenlijk ons de vraag aan het stellen: ‘gaan wij ons menselijk ras 
verloochenen ja of nee?’. Eigenlijk is dat de vraag dat we ons nu zouden moeten stellen. 
M: Ik denk dat, Participant 2 heeft nog een beetje een andere vraag: gaat de fascinatie die ge 
kunt hebben voor technologie en robots, dat dat overgenomen wordt door de markt en een 
marktproduct worden, waardoor de fascinatie verloren gaat en het, het ja een gevaar, destructief 
wordt, gevaarlijk wordt. En dat het, het kan een gezonde fascinatie zijn: van ‘oh amai, hoe zou 
dat dan zijn’ en dat kan aanleiding geven tot films en tot boeken enzo voort, maar, maar als het 
realiteit wordt, dan wordt het misschien wel, inderdaad gevaarlijk voor de mens.  
Q3: Ik denk het ook.  
Q2: Net zoals met drugs. Één keer een jointje proberen, da’s niet erg, 1 keer heroïne nemen, 
da’s niet erg. Maar ne keer dat dat aanslaat,… 
M: Gij spreekt van een kantelmoment hé?  
Q2: Ja.  
M: Dat er een kantelmoment is van waaruit dat plots gaat dat te veel en dan is de controle weg 
en dan is het niet meer positief.  
Q1: En dat gaat zijn op het punt wanneer dat ja, die robot interactie evenwaardig gaat zijn aan 
de mens.   
Q2: Ik denk dat als ge die evolutie toestaat, dat ge dat kantelmoment niet kunt voorkomen.  
Q3: Dus gij zou het eigenlijk preventief doen stoppen, die robotica-industrie?  
Q2: Ja, ik ben er ook wel.  
Q1: Ik ben te curieus daarvoor. (lacht)  
Q2: Ewel ik vind, daar moet ge op een bepaald moment durven zeggen van…  
AM: Stop.  
Q2: Stop.  
Q1: Niet per se.  
Q2: Ik weet uit privékring wat dat alcohol kan doen met een mens. Ik heb nooit gedronken, ik 
heb vrienden ten onder zien gaan aan drugs, ik heb nooit één keer een joint aangeraakt. Ik zie 
nu wat voor een problemen dat mensen kunnen hebben met Facebook en ik ben blij dat ik er 3 
jaar geleden heb voor gekozen om dat niet te nemen.  
M: Dat zijn persoonlijke keuzes die ge maakt, en dat zijn belangrijke keuzes. Maar zijn er 
voorbeelden in de geschiedenis waarin dat de technologische ontwikkeling gestopt is omwille 
van morele redenen of omdat het niet goed is voor de mens. Zijn er zo voorbeelden?  
Q1: Euhm ja, atoomproeven bovengronds.  
AM: Ah ja.  
M: Ah ja.  
Q1: In 1962, hebben namelijk de Russen, de ‘Big Bomba’ gelanceerd en dat was een 
schaalmodel. Een 540 megaton nucleaire bom over Siberië. Als ge de kaarten van 1962 
vergelijkt en 1963, er is 10 000 vier- euhm, vierkante kilometer weg… van Siberië. Dat was zo 
een enorme schok op de planeet dat de elektromagnetische straling 3 keer rond de planeet is 
gegaan. Dat alle ramen in Moskou zijn gebarsten. Dat zelf de Zweden, tot eigenlijk in Zweden 
de schokgolf kwam en dat men toen had gezegd van kijk: als we nog groter gaan dan blazen we 
de planeet hier op. En dat hebben ze dus nooit niet meer gedaan. Ze hebben blijven 
kernproeven doen, ondergronds. Omdat het er een veiligere omgeving is. Maar bovengronds 
doen ze niet meer.   
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M: Nee, maar dus de atoomproeven zijn verder gegaan, de atoombommen zijn alsmaar verder 
gesofisticeerd enzovoort enzovoort hé.  
Q1: Voila.   
M: Eh dus  da’s de vraag of dat ge, of dat technologie, en ik, het is dat dat ik dacht dat ge dat 
bedoelde met dat kantelmoment. Omdat technologie op een bepaald moment een eigen leven 
gaat leiden en zo als we kunnen dan doen we het.  
Q1: Mm (bevestigend).  
Q2: Mm (bevestigend). 
M: Waarom doen we het? Omdat we het kunnen.  
Q1: Ja. We do what we must because we can.   
AM: Ja. 
Q3: Ik denk ook dat we normaal, een groot onderscheid is tussen efficiëntie en robots. Dus ge 
kunt, onze maatschappij wordt efficiënter maar 
Q1: In what way?  Economisch ja. Dan kan dat efficiënter zijn, want robots hoeven niet te 
pauzeren.  
Q3: Ewel, maar ik weet ook niet, ja het is soms een heel dunnen draad. En het is zoals….  
Q2: Participant 2.  
(gelach)  
Q3: Mijn excuses. Zoals participant 2 zegt. Maar inderdaad ik vind de uitvinding van gsm, 
Facebook enzo allemaal goed.  
Q1: Fantastisch.  
Q3: Maar, omdat die gemaakt zijn om efficiëntie te verhogen, maar ze zijn nu in het stadium aan 
het komen dat ze gevaarlijk worden. En dat moeten we halt toe, toestellen. Het is inderdaad 
gsm, als ik nu op pad ga, en ik denk van, ik rij met de auto en ik overkom iets dan wil ik iemand 
bereiken. Maar we zouden het dan ook moeten limiteren. En dan denk ik van,als ge, ik denk van 
hoe sterk kan de mens zijn, om dan bijvoorbeeld ook de robot te limiteren tot bepaalde 
behoeften. En dat wordt inderdaad de uitdaging, en moet het dan voorkomen of gaat de mens 
sterk genoeg zijn om te kunnen limiteren of gaat hij het onze plaats overnemen. En ik denk als 
het onze plaats gaat overnemen dan is het om zeep.   
Q2: Ik denk niet dat de gemiddelde mens slim genoeg is om dat probleem te zien aankomen.  
Q1: Nee, da’s een feit. Problemen aankomen zien ze niet. Problemen oplossen is pas wanneer 
dat de nood het hoog is. Een mens past zich alleen aan wanneer het zich ertoe genoodzaakt 
wordt. 
M: Zeg jongens, het is tijd om te stoppen. We zijn eigenlijk al over tijd maar het is interessant  
natuurlijk hé.  
Q1: Ja, ge kunt daar heel ver in gaan.   
M: Ik weet niet of gij, Chloé, nog iets… of dat goed is, of heb jij nog vragen?  
AM: Ja, nee, ik vond het echt super interessant, allé ja, Ik vind het vooral leuk, ik had op 
voorhand zo. Euhm van mijn promotor, hé omdat professor mij dat ook gezegd had van schrijf 
uw eigen verwachtingen zo wat op en ik merk wel dat ze terugkomen. Dus zo dingen 
bijvoorbeeld eh, misschien wel uit nieuwsgierigheid uittesten enzo. Allé ik vind dat wel 
interessant dat de verwachtingen die ik had na er al veel over gelezen hebben enzo. Dat die wel 
uit jullie ook naar boven komen. Gelijk die gevaren ook, dat komt ook.   
M: Ge weet waarom ik gevraagd heb om die verwachtingen op te schrijven.  
AM: Jaja.  
M: Het is juist waar dat ze niet zijn uitgekomen dat het interessant wordt, dat zijn de plaatsen 
waar dat ge iets geleerd hebt.  
AM: Ja, het is dat. Ja, voila kijk.   
M: We zullen zien.  
AM:  Ge zijt in alle geval super bedankt om naar hier te komen en…   
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Focusgroep 2: 15 Februari 
 
M: Heb je mij al voorgesteld? 
AM: neen, neen, dat is dus mijn promotor Peter Rober en die zal het een beetje geleiden en ik 
vul eventueel aan als dat nodig is. 
M: Dus hé, merci dat je komt. We zijn heel benieuwd naar jullie gedachten en wat dat jullie willen 
bespreken daarrond. Een eerste vraag dat wij eigenlijk hebben is: wat heeft gemaakt dat jullie 
hieraan willen deelnemen,en hoe doe je dat eigenlijk om dat te beslissen, is dat iets dat je zelf 
bedacht hebt of heb je er met iemand over gesproken of waaraan heb je getwijfeld of wat dan 
ook. Wie begint er ? 
P1: Ja, ik zag de advertentie in de P, ik lees dat altijd.  
M: In de P-magazine. 
P1: Ja, ik val op uiterlijk. Dus ja.  
M: Jij valt op uiterlijk. 
P1: En euhm ja en ik zei ik ga dat eens doen he, ja  ik bedoel ik heb ’s avonds toch niets te doen 
dus euhm,dus een beetje babbelen over iets wat dat woord … ja hoe noemt dat. 
AM: Seksrobots? 
P1: Neen, neen zo’n woord … 
AM: Focusgroepgesprek?  
P1: Neen, zo’n  woord dat mensen zich  niet goed bij voelen als het over seks gaat. 
AM: Taboe? 
P1: Taboe ja zo ja van… 
M: En da’s euhm, het feit dat het over seksrobots gaat op zich is het niet als het over ik weet niet 
wat opblaaspoppen had gegaan, of over porno op internet, of zoiets was je misschien ook 
gekomen?  
P1: Misschien anders, ja die benaming hoe zei het voorstelt dat is anders geformuleerd dan 
porno weet je, ik bedoel druk porno in en dan kom je alles te weten alle ja dus. 
M: Maar jij  hebt niets speciaals met robots of zo. Het is niet dat jij dat als hobby hebt ofzo. 
P1 : Zou tof zijn. 
(Gelach) 
M: Maar het is niet dat je dat als hobby hebt, sommige mensen verzamelen dat of verzamelen er 
informatie over  of kijken veel  films over robots of zo. 
P1: Ja alle films enzo dus euhm, wel wijs is een robot ik bedoel… 
M : Ja … 
P1: Zoals “I robot” weet je , die mensen die helpen u en zo , ik bedoel ja ik vind dat dat er 
eigenlijk  wel moet na een tijd moet komen omdat de mensen zelf ja, wij als wij een ongeluk 
meemaken wij zijn direct op slag dood bij wijze van spreken , een robot niet die kan u 
beschermen en zo weet je. 
M : Ja, ok dat is de toekomst van de robot ja. Goed, P2? 
P2: Awel  Ik ben zelf student seksuologie en dus ik heb AM.  
M: Wist jij dat AM? 
AM: Ja ja, dat wist ik nu wel. 
P2: En ik heb AM ook  op Facebook en daar had ik het gezien en ja ik begon eigenlijk gewoon 
uit sympathie van allé ik dacht dat ze sowieso al moeite ging hebben om veel mensen te vinden 
omdat er daar nog een redelijk grote taboe rond is en ik dacht gewoon van  dat is plezant om 
een medestudent te helpen maar langs de andere kant ben ik ook behoorlijk open-minded op 
dat vlak. Ik voel mij gelijk niet per se  aangetrokken tot seksrobots euhm maar euhm het 
gebeurde dan ook toevallig dat in dat jaar, alle nu  vorig jaar dat ik van een vriendin een 
seksbeeldje cadeau kreeg en ja dat is zo een beetje toevalligheden tezamen en gisteren zag ik 
ook de reportage op koppen XL euhm over dat robots en transhumanisme meer en meer deel 
gaan uitmaken van onze samenleving. 
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M: Wat is transhumanisme? 
P2: Transhumanisme is een soort euhm ja beweging van mensen: een transhumanist is iemand 
die euhm voor euhm voor verbeterende geneeskunde is in plaats van: mijn oog  is kapot ik ga 
het herstellen  euhm, ik ga mijn oog super chique maken dat ik ook bijvoorbeeld infrarood kan 
zien ,en we gaan wel meer en meer naar een toekomst waar dat dat mogelijk gaat zijn. 
M: In plaats van te herstellen gewoon verbeteren hè.  
P2 : Inderdaad, dan was er ook een interview met een euhm heel knappe mevrouw, euhm is 
model euhm  actrice enzovoort maar euhm die heeft haar benen geamputeerd tot onder haar 
knieën en die heeft wel verschillende sets die ja, voor verscheidene dingen allé te gebruiken zijn 
enzo maar die loopt. 
M: Verschillende sets? 
P2: Allé om.  
M: Prothesen. 
P2: Prothesen om hard te lopen om dit om dat,euhm, en die zag er alleen maar voordelen van in 
en euhm die was blij dat die geen echte benen meer had maar protheses.  
M: Zoiets van ik wil rapper lopen,… 
P2: Ja voila. 
 M: Ik ga mijn benen laten amputeren  met en dan geperfectioneerde ... 
P2: Voila, voila, …die zei ook ik moet mijn benen nooit scheren … 
(Gelach)   
P2: Mijn tenen zijn altijd gelakt,euhm,  ik heb daar  allemaal geen werk aan , ik zet die daar 
gewoon op en ik ben knap zoals ik ben. En euhm ja ik bedoel ik vond dat een heel interessante 
allé denkwijze om ja zo te verspringen naar die,  naar die verbeterende geneeskunde  en op 
termijn allé dat wordt nu alleen maar gebruikt met allé super proteses die gebruikt worden voor 
mensen die al niks meer hebben maar op termijn gaat het hoogst waarschijnlijk wel gebeuren 
dat er iemand zegt van euhm ik doe mijn arm tot hier en ik zet er een robotarm op die veel 
sterker is. 
M: Zoals vrouwen u al zeggen van die borst is te klein of te groot of weet ik wat. 
P2: Met dat verschil dat plastische chirurgie puur esthetisch is. 
M: Ja. 
P2: En dat het dan ook heel praktisch gaat worden ja … Inderdaad.  
M: En als ge op die richting verder denkt dan kun je wel… 
P2 : Ja, dat is bijzonder interessant en er kan heel veel over gediscussieerd worden en er is ook 
al heel veel debat rond. Ik heb  sociaal werk gestudeerd hiervoor en toen had ik een keuzevak 
bio-ethische vraagstukken dat werd gegeven werd door euhm professor De Visch en euhm die 
is euhm voorzitter van transhumanisme vzw in Gent. Die geeft zo iedere week ook 
spreekgroepen enzo en euhm daar wordt er ook wel vaak  over gepraat. Het is natuurlijk nog 
iets anders dan seksrobots omdat een seksrobot een robot is dat je in uw huis haalt en 
transhumanisme gaat dus effectief over uzelf verbouwen en ‘tunen’ eigenlijk zelf , dus ja dat was 
weer zoiets dat ik dacht van fuck ja jammer genoeg moet ik speken over robots enzo. 
M: Ja.  
P2: Ja het  is wel zoiets dat me in het algemeen wel  interesseert en vooral zo de ethische kant 
ervan vind ik heel interessant, alle wat voor  ethische vraagstukken dat er in de maatschappij 
ook heerst, vandaar. 
M: Goed. Participant 3?  
P3: Ik ben hier terecht gekomen via facebook ook, ik had euhm de vraag gezien op facebook 
van ik zoek euhm personen om een gespreksgroep mee te hebben. Ik ben daar via via naar 
toegekomen want  mijn vriendin studeert ook seksuologie en dan omdat zij vrienden zijn en dan 
kan zien hoe zij communiceren heb ik dat dan opgepikt, heb ik gezegd ja waarom niet. Euhm, ik 
ben wel iemand die  ja hoe moet ik het zo zeggen die wel een grote mond heeft maar die daar 
dan ook naar handelt dus als ik zeg dat ik ga komen dan kom ik ook. Euhm twee mensen die 
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graag over babbelen in vriendenkring maar dan bijvoorbeeld niet met drie vreemden in een 
ruimte te willen gaan zitten om daar dan over hetzelfde  te babbelen dus ja.  
M: En uw vriendin die vond dat een goed idee? 
P3: Ja natuurlijk ja.  
M: En uw partners? 
P2: Geen partner.  
M: Geen partner? 
P1: Single.  
M: Single. Dus dat was eigenlijk ook gemakkelijk …  
(Gelach)  
P2: Hoe bedoel je ? 
M: Awel, het zou ook kunnen dat uw vriendin dat geen goed idee vindt dat je over zoiets vies of 
zoiets raar als een robot  gaat praten ofzo en euhm … 
P2: Ja maar ik denk dat mijn vriendin hoe dan ook  wel soort zoekt soort hè dus …  
(Gelach) 
AM: Ja 
P2: Ik denk niet dat mijn vriendin daar zou over zagen  alle  ook al heb ik er geen … 
(Gelach) 
M: Chloé gaan we beginnen met dat filmfragment te tonen? 
AM: Ja goed euhmm, ik heb hier dus een filmfragment over de zogezegde eerste seksrobot 
Roxxxy sommige hebben dat misschien al gezien. Euhmm, het is in het Engels maar het is wel 
goed verstaanbaar euhmm en zo heb  je een idee over wat we het hier eigenlijk  gaan hebben of 
in alle geval wat de huidige stand van zaken tenminste is. 
M: Mmh mm. 
AM: Euhmm. 
P3 : Is dat de zelfde reportage als in Telefacts? 
AM: Dat zou kunnen … je doet me nu twijfelen … ik ben het niet zeker. 
P3: Ik denk dat. 
AM: Het zou kunnen. 
P3: Vorige week of de week daarvoor in telefacts is geweest. 
AM: Het zou kunnen. Vorige week? 
P3: Ja allezins kortbij want ik herinner het me nog dus. 
AM: Mah een zestal maanden geleden is er zoiets geweest. 
P3 : Neen neen het is veel dichterbij. 
AM: Ha daar wist ik niets van. 
(filmpje 1)  
M: Heb jij genoeg licht? 
AM: Ja ja. 
M: Je gaat nog een stukje laten zien ? 
AM: Ja dus  daarin ziet je ze niet echt bewegen maar ze hebben, omdat één van de meest 
gevraagde dingen was van ja  “ze beweegt niet” kunnen jullie daar geen beweging insteken, zijn 
ze daar dus ook mee begonnen en dus dat  volgende filmpje… 
(filmpje 2)  
AM: Euhmm dus nu ga je zien welke beweging dat ze kan… maar dat is dus het enige wat ze 
voorlopig kan!   
(Gelach) 
P3: Dat is wel een beetje repetitief hè. 
(Gelach) 
AM: Ja vooral die repetitieve bewegingen euhm, maar trager kan ook. 
(Gelach) 
AM: Dus euhm voila. Zo heb je een idee waar ze voorlopig staan of wat dat ze voorlopig  
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P2: Moet je het zelf instellen om trager te gaan of moet je het haar vragen? 
AM: Dat weet ik niet, dat is een goede vraag. 
P3: En moet je haar zelf in die positie manoeuvreren? 
AM: Dat denk ik wel,  dus ze is nog niet autonoom dat ze haar gaat gaan zetten dus ja. 
M: En hoe komt dat over als je dat zo ziet? 
P3: Ik vond het grappig in het begin, gans in het begin van dat filmpje zeggen ze ja we hebben 
onderzocht hoe dat dat gaat tussen twee mensen … maar om dat dan over te brengen op een 
apparaat dat eigenlijk geen mens is, want tenslotte is dat iets tussen twee mensen en maak je 
erzelf  van wat je zelf wilt maar dat apparaat moet dat dan in wijze aanvoelen wat jij wilt maar 
eigenlijk is het einddoel altijd hetzelfde. Bijvoorbeeld met uw vriendin kun je, ik zeg nu maar, 
affectief zijn op het moment om niet op seks uit te komen;maar met dat apparaat is het doel wel 
altijd hetzelfde. Het is geen affectieve robot maar echt een robot om seks mee te hebben. Dus 
als je dat ding uit de kast haalt is het eigenlijk wel met één doel,  is het niet om “it’s so nice to 
hold my hand” maar is het wel voor iets anders eigenlijk. 
M: Ja, het zou wel erg zijn als het enkel voor uw hand vast te houden is. 
P2: Ja, ik vind dat het zo een beetje ongeloofwaardig overkomt, zo van allé ik snap de bedoeling 
wel ik snap waarom er research naar is en waarom dat ze praten met psychologen enzo maar 
goh ja als ik er mee in de zetel zou zitten ‘I know another place where you can put that hand’. 
Allé ik bedoel , ja het komt heel…. 
M: Zeker als ze dat een tweede keer zou zeggen. 
P2: Ja, voilà, ja dat bedoel ik. Iedere keer als op die kant van haar bil ‘I want to hold hands’ en 
eenmaal als je haar hand vasthebt  ‘I know another place…’. Allé het is,  ik vind het heel 
ongeloofwaardig overkomen en euhm goh als je het dan vergelijkt met euhm, puur masturbatie 
dan goh vrij je in principe met uzelf en dan vind ik het heel kunstmatig als je vrijt met die robot. 
Allé heel onecht. Allé Ik snap de seksuele aantrekkingskracht niet echt. Ik snap waarom dat ze 
het doen maar ik vind dat het niet lukt. Dat je nooit euhm .. 
P: Dat je het gevoel hebt dat lukt niet omdat niet of dat lukt nog niet omdat ze nog niet ver 
genoeg staat, maar het heeft wel toekomst ten opzichte van jou maar eigenlijk kan dat niet. 
Want die robotten maken ,allé nu staan ze nog niet ver genoeg maar misschien is het 
P2 : Allé ik denk een beetje van de twee, ik denk dat er op een gegeven moment dat ze dat 
heel, heel overtuigend gaan kunnen maken zoiets en als je dan bijvoorbeeld denkt aan dingen 
zoals ‘Cleverbot’, ik weet niet of je dat kent, dat is een site op internet die je met logaritmisch 
een gesprek kan euhm starten. Dus  je chat ermee, je zegt  hallo ,hallo zegt die en doordat er al 
zoveel mensen over heel de wereld ermee gechat hebben, allé slaat die ook alles op en aan de 
hand van logaritmes beantwoordt die allé op een manier een gesprek en kan je er een vrij 
normaal gesprek mee hebben. Je kan zeggen van ”wat vind je daarvan, hoe is het met jou euhm 
die beseft zogezegd van zichzelf dat die een robot is .En… goh als je dat allemaal kan 
integreren kan dat wel geloofwaardig overkomen maar… ja, ik denk dat je een beetje, ik denk 
dat je altijd zelf als persoon als je dat koopt dan dat je zelf de knop gaat moeten omdraaien van 
ja ofwel kies ik daarvoor om hier in op te gaan ofwel. Het zal altijd een bepaalde grond van 
euhm van acteren in zich hebben en iets allé onecht denk ik. 
M: Ja. 
P3: Ja, dat is tenslotte gebaseerd op de fanatasie van de maker want de maker heeft dat dan 
beslist dat dat dat zinnetje moet zijn als je haar hand vastneemt dan moet zij zeggen ‘I know  
another place where you can put that hand’, ja dat heeft die maker beslist om dat te maken 
maar dat heb jij niet bedacht. 
M: Mmh mmh 
P3: Dat jij dat opwindend zou vinden als zij dat zou zeggen tegen u van goh goh  nu is het .. 
M: Is dat niet zo Chloé, dat je dat kan programmeren? 
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AM: Het is sowieso, er zijn, er zijn je hebt Frigged Farah,Wild Wendy, je hebt  zogezegd wel de 
verschillende euhmm vrouwen die je kan activeren. En dus Wild Wendy zegt dan : “I know  
another place” hè  en  dan Frigged Farah zou zeggen “oeh stop touching me” dus. 
M: Mmh  
AM: Maar natuurlijk als je in the Wild Wendy zit  heb je wel iedere keer volgens mij … Nu 
euhmm binnen True Companion dus  het bedrijf hiervan is het wel zo dat je  maandelijks 
‘updates’ kunt via internet updates voor uw robot kunt laten doen ,nu in wat mate dat je dan zelf 
kan zeggen ik wel dat ze dat antwoordt dat weet ik nu niet. Maar … ja  
P: Ja, dat is relatief .. ja maar ook dat hé als de robot antwoordt wat dat jij wilt dat ze antwoordt 
dat is ook al zo... 
P3: Awel ja, er zit geen ja er zit geen suggestie in hè, jij kiest wat zij antwoordt eigenlijk , jij kiest 
wat dat jij wil dat ze antwoordt. Maar allé in het echt gaat dat ook niet zo zijn: zij antwoordt ook 
niet altijd wat jij wilt dat ze antwoordt hé. 
M: Mmh mmh. 
P3: En dat is ook het leuke daaraan misschien. 
M: Het leuke dat het? 
P3: Dat het niet altijd is zoals je verwacht. 
M: Awel dat is net wat ik me afvroeg: is dat belangrijk in, in een relatie euhm dat het niet is wat je 
verwacht want dat is juist wat dat … 
P3: Een keer voor een verrassing staan allé dat is een beetje vernieuwend buiten de alledaagse 
sleur denk ik dan wel, allé dat… komt niet overeen met ja als ik dat ga vragen weet ik zeker dat 
ze dat ga zeggen dus waarom zou ik het dan nog vrageneigenlijk. Dan heb je ook geen 
communicatie niet meer. En met zoiets kan je ook eigenlijk niet veel communicatie hebben. 
Voorlopig zeg ik wel. 
M: Ja, en P1 wat denk jij daarvan? 
P1: Ja, dat is voor mij een sekspop. 
M: Dat is eigenlijk een sekspop. 
P1: Ja, dat is, dat is er zit toekomst in, moest dat een robot zijn, later enzo dat zou wel chique 
zijn maar ik bedoel het blijft toch nog raar… Hoe die daar zo zit met die mond zo, allé ik vind dat 
die mond dan moet bewegen als die iets, iets zegt. Weet ge, dat dat vind ik realistischer. 
M: En is dat belangrijk realisme? Belangrijk dat de robot meer en meer gelijkt op een echte 
vrouw? 
P1 : Ja, omdat anders is het juist gelijk een sekspop van plastiek. 
M: Ja. 
P1: Een plastieken pop ja dat koop je al voor dertig euro, ja. 
M: Maar als ik dat zo hoor dan zijn jullie wel teleurgesteld als ge de film ziet? Als je daarvoor er 
aan denkt aan seksrobots dat je denkt dat dat eigenlijk al verder staat en dat dat meer gelijkend 
is of en dat als je dat dan ziet dat dat eigenlijk nog tegenvalt. 
P3 : Ja, ik vind eigenlijk een beetje meer, ik vind het niet spijtig want eigenlijk verwacht ik er niet 
veel van zelf omdat .. ja, ik vind eigenlijk een beetje een veredelt seksspeeltje. 
M: Een veredelt product …dat is duidelijk… ja. 
P3: Ja, dat is gewoon in plaats van een kunstmatige vagina is er nog een gans lichaam aan 
gekoppeld dat wat er wat elektronica inzit met gevoelssensoren dan denk ik dat je meer plezier 
kan beleven met een I-pod dan met … gelach 
AM: Maar je spreekt nu met het verschil tussen een een een vagina en een fake vagina denk je 
dan dat dan echt eenzelfde ervaring zou zijn als je bijvoorbeeld zo een vagina gebruikt of zo een 
heel robot zal ik nu maar zeggen. 
P3: Ik denk wel dat daar wat verschil is want als je met een fake vagina bezig zijt zijt  ge eigenlijk 
aan het masturberen met behulp van een hulpmiddel tegenover met die pop denk ik allé dat er  
mensen zijn die dan minder hun fantasie gaan moeten gebruiken om dan … 
M: Dus zou je dit dan  masturbatie noemen als je die pop gebruikt om klaar te komen? 
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P3: Eigenlijk wel ja, want dat ding beslist niet zelf wat het doet jij beslist wat jij ermee doet dus 
eigenlijk is. 
M: Awel dat is een beetje de vraag  hé van, de vraag van als  je ‘stel dat je, stel dat ik hier bij 
wijze van spreken u hier een pop zou geven  en zou zeggen voila pakt die mee naar huis’, zou 
uw lief, als je een lief zou hebben, zou zij dit dan als overspel beschouwen? 
P3: Neen, dat denk ik niet, want het is gewoon een apparaat, dat zou hetzelfde zijn als euhm. 
P1: Zij kan meedoen misschien… 
(Gelach) 
M: Die fantasie die gaat direct euhm. 
P3:  In die reportage van Telefacts was dat ook, van nu gaan er heel veel koppels die nooit een 
trio aandurven uit schrik voor SOA’s op te lopen of ja gewoon uw relatie onderling te verbreken 
omdat je dan bijvoorbeeld zin krijgt om seks te hebben met die andere persoon van dat trio altijd 
maar en niet om met  uw vaste partner, dat die dan de mogelijkheid hebben om dat in een 
veilige sfeer en op eigen tempo en dit en dat en eigen zin te kunnen laten gebeuren. Ja, dat 
kwam daar ook in voor. Dat vond ik wel zo eventjes denken van,  ja misschien wel… Maar allé 
maar op die manier niet echt iets.  
M: Dat is geen overspel? 
P2: Neen neen neen, ik vind van niet .. neen omdat je bij overspel goh … Ja, dan zou ik zeggen 
er is ook altijd sprake van een intieme of emotionele band bij overspel maar … allé langs de 
andere kant heb je ook wel mensen die ervan overtuigd zijn dat het puur fysisch was. Ik geloof 
daar niet helemaal in in puur fysisch hoor euhm …als het met met,met seks te maken heeft 
maar euhm Om terug te keren op wat je daar straks  zei : “Ben ik ontgoocheld?” eigenlijk niet 
omdat alle zoals dat ik in het begin al zei voel ik mij daar niet toe aangetrokken en ik dacht ook 
dat het gewoon een soort gemotoriseerde sekspop ging zijn en ik wist ook hoe dat een Real Doll 
eruit zag en dan wist ik zo van ja dat gaat  zoiets  zijn…. Euhm …Ja dus niet echt teleurgesteld 
… ik snap het concept wel maar … ik vraag me af of dat zo zoals het artikel in de P-magazine 
hé “binnenkort vrijt iedereen met een …” ik heb daar een beetje mijn twijfels over. Ik denk dat 
niet eigenlijk. Er zullen er zeker zijn hoor maar euhm ja...  
AM: En wat gaat dan de mensen onderscheiden die dat wel zouden doen en die dat niet zouden 
doen omdat je zegt er zullen er zeker zijn… 
P3: Smaak … ik denk dat. 
AM: Smaak. 
P2: Smaak,ja  aantrekkingskracht enzo maar ik denk ook dat er een heel grote groep mensen 
zijn die gewoon schuchter zijn. Die euhm geen partner hebben of die al lang geen partner 
hebben of die… 
P3: Of die graag dingen doen waar de andere mensen waar dat, waar dat er maar  een heel 
beperkte groep mensen dat ook graag heeft.  
AM: Euhmm 
M: Zoals bijvoorbeeld ? 
P3: Ja, echte ruwe seks ofzo. 
P1: SM…  
(Gelach) 
P3 : Ja, zo’n soort dingen ja. Er bestaan daar milieus voor maar alle als jij dat nu zelf graag hebt 
en je bent een heel timide iemand … en allé dan denk ik niet dat je daar dan direct op zoek naar 
gaat om .. 
M: Maar bijvoorbeeld SM is dat denkbaar robot? 
P1 : denkbaar? 
M: Kunt ge SM-seks hebben met een robot? 
P1: Ja die schreeuwt niet hè. Allé, later misschien wel maar zo niet hé. 
P3: Alhoewel ja, die had toch die modus van allé raak me niet... 
AM: Ja. 
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P2 : Daar niet aan want dat vind ik niet leuk …als ze dat dan een beetje aanpassen . 
P1: Misschien zal ze dat wel leuk vinden. 
P3: Met die sensoren ofzo dat ze bij harde druk. 
P2: Maar kunnen SM euhm bedrijven daarmee… allé het gaat er ook af van van  als je 
bijvoorbeeld SM fantasieën hebt, dan alle doe je wel die dingen in interactie met andere 
personen en als u en ik denk dat dat zo ook één van de beginfases kan zijn dan op uw 
ontdekkingstocht naar… Euhm dat je bijvoorbeeld zegt ik heb die fantasieën wel enzo misschien 
moet ik dat eerst eens proberen met die pop enzo en zien hoe mij dat bevalt om een euhm een 
‘Master’ te zijn of … dat dat niet zo moeilijk is om haar onderdanig te maken maar. 
M: Ja ja maar dit is niet … je bent altijd de master van zo een pop.  
P2: Ja voila dat bedoel ik. 
M: Wat betekent dat dan nog van een master te zijn van een pop, van een robot? 
P2: Ja. 
P3: Ja, het is dat zo’n een onderdanige rol kun je zelf niet spelen bij zo een robot . 
M : Of je moet u misschien in een…  
P3: Ja maar is ..Dat dan nog wel veilig? 
(Gelach)  
P3: Dat heeft macht ha zo een ding … gelach … dan kan het misschien wel kapot zijn. 
P2: Een andere krantenkop zo ‘Man killed by his doll. 
(Gelach) 
M: Dat gaat dikwijls over robots die destructief worden of… 
P2: Ja, je moet het  maar voor hebben op diene moment hè. 
P1: Een uitroeiing. 
M: Een uitroeiing? 
P1: Zoals, I-robot op het laatste … alles wordt rood en dien hun kas en dan is er nog ene .. die 
goeie… die zo de perfecte is. 
M: Ja ja. 
P1: Die wil ik wel hebben. 
(Gelach) 
P1: Zeker als dat een vrouw is ja, die beschermd u ja. 
M: Als je nu zelf mag fantaseren over zo een robot wat moet die hebben en wat moet die zeker 
niet hebben? Als je nu verder denkt tien, vijftien jaar verder stel dat je een psychologische 
ontwikkeling hebt wat zou er nu nog verder bij moeten in uw smaak naar robots? 
P2: Als klant of als maker? 
M: Als klant. 
P3: Het zou toch zeker …. Ja, gelijk dat ze nu is, een paar duizenden procenter meer 
menselijker moeten zijn dan als ze nu is, niet alleen van alle het esthetische hè , hoe dat ze eruit 
ziet en hoe dat ze aanvoelt en… 
M: Je bedoelt ook psychologisch, globaal. 
P3: Ja psychologisch gewoon ..want ja… 
P1: Ik zou dan schrik van hebben dan … als je zo. 
M: Als die nog verder zou staan.  
P1: Ja zou ik  paranoia denken zo van sebiet, sebiet ja pakt die hier een mes en staat die voor 
mijn bed als ik die in de kast heb gestoken. 
(Gelach) 
P2: Altijd de batterijen uithalen. 
(gelach) 
M: Het is op euhm electriek. 
P2: Ja 
M: Is dat op electriek? Dat is met een stopcontact? 
AM: Ja.  
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P2: Dus je moet die eigenlijk constant in het stopcontact steken? 
AM: Constant zou ik nu niet zeggen. 
P2: Dat is wel balen. 
AM: Je laadt ze op en ..dat is gelijk een gsm hè. 
P2:  Dat dacht ik wel. 
AM: Dat is ook niet continue. 
M: Ah zo bedoel je. 
P: Ah zo. 
M: Dus die wordt opgeladen. 
AM: Ja, ja natuurlijk … dat wel hè …maar nee ze blijft niet. 
P2: Dat is wel balen als de plon uitvalt. 
AM: Neen, neen... ja, neen, neen  ja op die manier is het wel met een batterij maar niet zo 
simpel om die eruit te halen denk ik. 
P3: Maar toch …het is te zien … 
P2: Die vraagt zoveel energie zo. 
AM : Ja, dat is een heel andere dimensie dan. 
P2: Ja ja. 
M: Stel dat, het is niet zo, stel dat ik hier in de kamer hiernaast zo een spul heb staan en ik zou 
zeggen van ge moogt die mee naar huis nemen en ge moogt die eens uitproberen zou je dat 
doen of zou je dat niet doen? 
P1: Ik kan dat niet meepakken. 
(Gelach) 
P1: Ik woon nog bij mijn ouders. 
(Gelach) 
P2: Nee, maar moest je dat. 
P1: Ik werk bij mijn ouders ook, een eigen zaak enzo ja en ik kan dat niet… ik koop dan zelf wel 
ergens één maar ja een pop ofzo … Maar ik bedoel wat,wat gaat dat later kosten ? Is dat al zo 
per stuk… 
AM : Nu kost dat 2,995 euro. Ongeveer. 
P2: Ik had dat veel duurder verwacht. 
P3: Ah ja, ik ook. 
AM: Een Real Doll is veel duurder. 
P2: Ha ja. 
AM: Maar dat is wel voor die Roxxxy, naar het schijnt bestaan er ook nog andere soort 
seksrobotten maar die zouden veel duurder zijn, maar deze versie… op de site. 
P1: Ja, geef me dan toch maar liever een meiske ze. 
(Gelach) 
M: Dat is goedkoper. 
P1: Ha ja en die da is wel erg als zij u dumpt want ja bij dat, dat dumpt u hè niet dat is van u hè 
wel  programmeren zo van alleen ‘I love you’ weet je zo uwen naam dan, allé dat kun je niet bij 
een meisje. 
P3: Maar wat is die liefde waard hè ‘I love you’ dat zijn lege woorden hè. 
P1: Maar als je naar een fuif gaat je weet nooit als de jongen er niet bij staat ik bedoel weet je 
niet hoe dat zij heeft die een vriend dat meisje? Op straat ook dat kan je niet zien soms doen die 
een oogcontact van die kijken dan naar u en jij kijkt dan terug en dan niet en dan effen terug 
maar zeg ik van ja maar ja allé heeft die nu een jongen of, of..allé ja ik vind dat. Ik vertrouw, ik 
vertrouw  geen meisjes het is daarmee,ik …  
M: Dus beter een robot? 
P1: Ja , ja ..die , ja. 
M: Dat is uw … 
P1: Ja, die... jij hebt goesting wanneer jij wilt. 
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M: Die kan u niet dumpen 
P1: Wablief? 
M: Die kan u niet dumpen of niet kwetsen …terwijl dat bij een meisje weet je toch nooit ze kijkt 
naar u, wat betekent dat? 
P1: Ik vertrouw ze niet . Het is daarmee dat ik al heel lang single ben dus. Ik kan wel 
communiceren met een vrouw, ik heb ja . Ja, Liever een oudere vrouw dan een meisje: die zijn 
serieuser. En een vrouw… ik bedoel … Ja, dat is zeker voor onze zaak enzo dat heel anders 
dan een meisje enzo. Een meisje dat is nog zo jong en dat giechelt nog. Ik bedoel ze zijn zelfs 
twintig jaar en dat doen ze nog en  ook… ik ben een niet roker. Nu ga ik al in serieuze details 
maar ik ben zo iemand ja ik rook niet en ja die meisjes zie je dan zo’n heel schone ja… al te 
paffen en dan zie je die jongen daar bij lopen dan zegt ge dan van allé…. Die die, kan dat 
meisje niet beter krijgen of kan die jongen niet beter krijgen. Nu dat is liefde maar…. als je ziet 
hoeveel dat er al gaan scheiden enzo of aan het scheiden zijn. Voor wat … voor wat  is het ? 
Toch maar voor de seks eigenlijk. Meestal al in mijn ogen. 
M: Dus… waarom zouden we geen robot nemen? 
P1: Awel het is dat. 
M: Het is veiliger. 
P1:  Ja, voila. 
M: Je hebt het zelf in handen …  Stel dat je een robot hebt en uw beste vriend langs komt en die 
vraagt mag ik hem eens lenen... voor een weekend… 
P1: Het nadeel van die robotten dat moet ook gekuist worden zeker hè … dus ja bij een meisje 
die kuist haarzelf hè. 
(Gelach) 
M: Ja. 
P1: Alle ik bedoel dan moet jij nog die robot kuisen enzo en dan zal er wel ergens altijd wel iets 
van binnen… iets nog plakken of iets nog verder vuil zijn… ja ik bedoel … 
M: Dus dat is een hygiënisch probleem eigenlijk. 
P1: Ja.  
M: Als je dat gaat uitlenen. 
P1: En euhm ja…ja  dan moet ge een condoom gebruiken maar in een seksrobot moet je er 
volop  uitgaan eigenlijk hè… ja, volle gas geven …omdat dat is een speeltje dus. Ja dat moet 
dan gekuist worden en zeker in die masturbators als je dat koopt daar zit zo een soort euhm 
poeder of gel in voor dat te kuisen. 
M: Hmm,hmm. 
P1: Ik bedoel… alle pak gewoon warm water en wrijf alles eraf dat… dat is beter ik had dat eens 
gedaan op zo’n  gel, dat stonk, ja dat was een ramp  
(Gelach) 
P1: Ja alles hangt  vol. Hè die masturbator hangt dan vol en ja dan moet je alles afkuisen en dus 
ja dan … met die robot zal dat dan ook zo zijn want ja. 
M: Dus in die zin eens uitlenen dat is niet zo. 
P1: Neen, neen. 
P3: Ja om daar op verder te gaan van dat uitlenen dan zit je met het probleem om dat proper te 
houden maar ook na elke gebruiksbeurt moet je het waarschijnlijk ook proper maken. Dus ja … 
dan heb je ook dat probleem telkens hè. Dan vraag ik me af ja: dat is dan zo’n romantische kant 
van seks te hebben met die robot en dan daarna een kwartier zwoegen om dat proper te krijgen 
dat ding… allé ja. 
M: het is daarom een beetje raar hé. 
P2: Het is nu misschien wel een beetje raar maar als je… nu vrijt  met iemand dan staat er ook 
allé  staat er ook een doosje Kleenex en dan spring je ook nog in de douche ofzo alle maar ik 
bedoel. 
P3: Ja ok maar dat … 
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P2: Maar dat is nu helemaal anders hé. 
M: Dat is wat P1 zegt : jij springt niet in de douche met de vagina van uw vriendin maar uw 
vriendin die doet dat.  
P2: Ja, dat is juist. 
M: en uw vriendin trekt er haar plan mee. 
P2: Ja misschien samen nog wat in de douche. 
AM: Mmh mmh. 
P2: Ja. 
P1: Ha ja hoe … kun je dat dan wassen zo een sekspop dat mag dan niet onder de douche. 
AM: Neen , daar zit een cleaning-kit bij, dus dat is een speciale cleening-kit ik weet niet hoe ze 
dat precies …. maar ze mag niet in het water, dus ze mag niet in bad… bijvoorbeeld. 
P2: Ik vroeg mij  al af … ik vroeg mij al af ofdat je niet zo haar vagina en al kon eruit halen ofzo 
… 
AM: Normaal gezien … je kunt ook…  als het klopt wat ze zeggen normaal gezien kan je ook 
andere delen bestellen. 
P2 : Ha ja. 
AM: Dus kan je. 
M: Bedoel je bijvoorbeeld  een andere vagina. 
AM: Ja bijvoorbeeld. 
P1: Opties … 
M: Ok je mag een pop nemen maar je moet uw eigen vagina  
(Gelach)  
M: Je kunt misschien mee uw vagina in de afwasmachine steken? 
P1: Allé jong. 
P2:  Wat dat ik nog wou zeggen, wat dat jij zegt over zekerheid hé allé …met de , met de alle 
interactie met een echte persoon is inderdaad misschien wel risicovoller maar ze gaat ook wel 
kwaliteitsvoller zijn. Allé ik bedoel… met die sekspop heb je inderdaad die zekerheid: ze zal je 
nooit dumpen ze gaat u nooit maar je gaat er ook wel nooit een keer meer … allé ik bedoel goh 
…zodanig  mee vrijen weet ik veel ergens in een veld onder een sterrenhemel dat de tranen in 
uw ogen komen van hoe mooi en fantastisch dat het  is en over hoe graag dat je elkaar ziet. Dat 
gaat nooit gebeuren met die pop. Allé ik bedoel het gaat altijd in uw kleine kamertje zijn met 
euhm één of andere pornofilm die nog opstaat ofzo. Allé ik bedoel dan, allé… dat is helemaal 
anders hé. Die momenten ga je ook nooit hebben en inderdaad als je dan gedropt wordt dan 
doet dat ik weet niet hoeveel pijn maar allé je hebt wel de andere kant gezien van die, van die 
donkere periode en dat is dan heel mooi en ja ik denk dat je daar dan ook als mens ook heel 
sterker, heel sterk uitkomt en veel kan uit leren bij uw volgende partners of in de rest van uw 
leven. Maar wat je dan bij die sekspop niet gaat hebben, als je hebt beslist van uw 
vijfentwintigste ofzo om dat te kopen en dat bevalt u matig en euhm door dat te hebben euhm 
leer je ook weinig contacten met nieuwe mensen aan enzo verder,  dan zit je in een ‘slippery 
slope’, ja en dan allé. 
P3: Ja. 
P2: En ik denk dat dat psychologisch ook niet zo gezond… zo gezond is, als je dat lang zo… 
allé …ik weet dat niet, allé misschien kan het hoor als je er op een soort bewuste manier mee 
omgaat maar,… 
P3: Ik vind ook, zoals P2 zegt , ja je leert daar sociale vaardigheden mee langs de ene kant ook, 
ja al is het maar dat je kan meebabbelen over de zaak dat je hebt meegemaakt of niet hebt 
meegemaakt  of waar dat je in geïnteresseerd bent maar… Ja, ik vind met zo’n toestel, zal ik het 
dan maar noemen,kan je in feite niet veel meemaken qua sociale interactie dan hè momenteel, 
maar ook al steken ze er dan zo’n systeem in van dat chatten en dat ze waarheidsgetrouw kan 
antwoorden en dat je een soort van gesprek kan hebben. Toch heeft zij het niet gezegd want 
iemand anders heeft het geprogrammeerd. 
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P2: Hmm. 
P3: Dat , ja dat komt niet waar over en daar leer je ook sociaal niets uit, vind ik dan toch. Want 
zij kunnen u ook niet terecht wijzen of… die mimiek klopt dan  niet bij wat dat ze zegt of … Allé 
dus het gaat hem allemaal meer dan, dan om dingen die gezegd worden, het gaat hem over de 
situatie waarin dat je u bevindt, wat, wat dat  die persoon dan nog op dat moment aan het doen 
is… of, al is het maar communiceren tijdens de schotels wassen ofzo… Dat gaat hem zo om van 
die kleine dingen maar… 
M: Dus het gaat nooit … 
P3: Dat gaat zij nooit..euhm… kunnen bieden. 
M: Het is dat … 
M: Neen dat denk ik niet, zeker … Allé ik ben er zeker van dat het niet zo zal, zijn vind ik hè. 
P1: Ja, dat zal zo  voor mannen zijn die zo ja pervert zijn zo ja. 
AM: Ja. 
M: De meeste mannen… 
P1: Ja, dat kan, maar de meesten staan toch op de de dop, alle die kunnen dat allemaal betalen 
enzo. Allé ja… Ik bedoel… een, een, een werkman, ja ik bedoel die gaat daar ook wel eens 
goesting in hebben maar ik bedoel, dat is zo enen  meer ja dan gaat die zo eens naar de 
hoeren, ik bedoel  dat kost 100 euro voor een half uur of… 
M: Bij de hoeren zegt u. Wat is het verschil tussen sekspop en … 
P1: Een hoer is nog een mens en dat is een pop en natuurlijk ja .. 
M: En als ge kon kiezen? Je, je mag een uur met een sekspop doorbrengen en een uur met een 
prostitué, het kost allemaal 50 euro … 
P1: Een hoer dat is, ja daar komt elk volk op hè, dat is spijtig eigenlijk hé, want soms zijn er ook 
wel ja heten bij enzo bij aan de venster enzo dan ziet je die daar in gaan en dan rijd je wat 
verder ofzo dan ziet je die daarin gaan dat is zo, ja allé dat is toch vies. En die… je gaat me niet 
wijsmaken dat die zich om de beurt dat die euhm ja dat die gaan poepen dat die zich elke keer 
gaan wassen want ze hebben nog altijd hetzelfde lingerie-ke aan enzo. 
M: Ja. 
P1: Dus… dat bedoel ik. 
M: Dus deze is, dat is niet fris. 
P1: Ja …  omdat ja elk …elke mens zit daar op, allé je weet niet wat van volk… Ja , ja dat kan, 
ja die kan zijn flippo niet gewassen hebben die… terwijl dat die er misschien wel proper uitziet, 
zijn haar enzo… maar ik weet dat niet. 
M: En hoe zien jullie dat? Het verschil tussen prostitutie en … 
P3: Mmh… het is  een beetje kiezen tussen hetzelfde eigenlijk, dat je tussen twee dingen die je 
eigenlijk niet, wil in mijn ogen. 
P2: De pest en de cholera. 
P3: Ja. 
M: Hoe zegt ge dat ? 
P2: Kiezen tussen de pest en de cholera. 
M: Ja. 
P3: Moest je dat nu aan iemand vragen die voor één van die zaken wel. Euhm … wel 
geëngageerd zou kunnen worden, dan denk ik dat er velen nog eerder voor prostitutie zullen 
kiezen omdat dat menselijker is, buiten ja iets met een veredelt masturbator toestel. 
P2: Ik denk zo moest ik in die situatie zijn dat je zo tien jaar ofzo niemand hebt en er biedt mij 
iemand die kans, dan kies ik voor prostitué, bijna 100% zeker. 
M: Ja. 
P3: Ja. 
P2: Ja … omdat die ook menselijker is enzo, allé. 
M: Ja. 
P2: Je weet wel dat dat niet echt is maar die… 
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P3: Ja… dat zou kunnen. 
P2: Maar … ik bedoel dan wel goeie hé, allé zo…. escorte style ofzo want… die mensen zijn 
ook,  allé die zijn helemaal niet dom, er zitten daar intelligente dames tussen die… euhm, die 
een gesprek met u kunnen aanknopen, die weten hoe dat een mens in elkaar zit en allé als je 
daar mee een uur een leuke tijd mee kan hebben dan nog liever dan  met een pop die daar zo 
ligt. 
P3: Ja dat denk ik ook wel, ook al is het dan ook geveinsd omdat het hun job is zogezegd. 
AM: Ja. 
P2: Ja maar dat is niet puur geveinsd ook hé,  het is geen puur acteertalenten hé, allé die doen 
dat wel … 
P3: Wel dan verkies ik dat nog meer.  
P2: Ja. 
P3: Buiten  een pop die wat zinnetjes voorgeprogrammeerd heeft. 
P2: Eigenlijk ik ook. 
M: Mmh,mmh. 
P2: Moest het dan zover komen. 
P1: Ha een pop dat is goedkoper … nu na, na een tijd ja ..ik weet niet hoe lang gaat dat mee 
zoiets, dat gaat lang mee zeker? 
AM: Ah ja. 
P1: Ah ja, voila ik bedoel… 
P3: En als het kapot is dan bestel je dat bij hè. 
AM: Ja. 
P1: Ja op 15 jaar tijd ja. 
M: Ja dat haal je eruit 
P1: Als je om de week … Pak 100 euro dan. 
P3: Het is veel meer. 
P1: … ik bedoel dan  zit je rap boven de 3000 à 5000 aan het gaan. Maar ja bij een hoer moet je 
ook al niet veel doen ze, dat heb ik ook al gehoord. Je, je,zij, zij bepaald nog… nog ook een 
beetje wat …wat zij wilt. Want het moet van twee kanten komen. Ik bedoel … 
M: Dat is het verschil met een robot? 
P1: Zij kan daar ook zo gaan liggen… maar… dat, dat heb ik toch… nee heb ik nog niet echt 
gezien of gehoord dat die hoeren daar liggen van… pak me maar. Dat Die wilt ook haar eigen 
ding doen enzo. En euhm Ja ik bedoel… op een hoer ja klaar komen en dan zo ook  nog een 
condoom ja,uiteindelijk ja … ja, je kan dan nog beter eigenlijk uw meisje vinden of gewoon een 
meisje vinden op een fuif van … kom hè we gaan een toerke doen, ja dat… dan dat is hetzelfde 
dan eigenlijk. Want een hoer die staat daar voor de venster, elke man mah ja dan kan dat 
meisje dan ook weer als ze ja zegt, dan kan dat ook weer een slet zijn. Ja dat wordt dan wel 
moeilijk na een tijd, weet je.   
(Gelach) 
M: Je gaat dan verder terug naar uw kamer om uw robot uit uw kast te halen… 
P1: Ja zoiets of… 
M: Er zijn ook zo robots voor vrouwen. 
P3: Ha tof.  
M: En euhm… 
(Gelach) 
P3: Zalig. 
M: Maar … en hoe  is dat anders, hoe zou dat zijn voor jullie als uw vriendin als je een vriendin 
zou hebben, als die af zou komen  en zou zeggen van ‘Ja ik heb weet ik wat een weekendje met 
mijn vriendin in de Ardennen doorgebracht en we hadden daar een seksrobot bij en, en we 
hebben ons daar het hele weekend mee geamuseerd. Hoe zou dat zijn voor u als je dat zou 
horen ? 
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P2: Psf dat klinkt wel belachelijk. 
(Gelach) 
P3: Ik zie het haar al zeggen eigenlijk … 
M: Je ziet het haar al zeggen ? 
(Gelach) 
P3: Ik zie het haar al zeggen ,ja …. Bwa ja ..Op vlak daarvan zou ik daar niet echt veel 
problemen mee hebben… Nee eigenlijk niet … Ik zou me dat eigenlijk niet aantrekken als ze… 
Als ze daar content mee is geweest dat weekend  waarom niet hè. Ik vind, ik heb het al gezegd: 
inderdaad voor mij is dat zoiets als een veredelt seksspeeltje en of dat uw vriendin nu een 
vibrator heeft of  nog een vibrator met nog wat toestellen aan dat iets zegt… doe maar. 
M: Dus eigenlijk een klein verschil  tussen een vibrator en euhm .. 
P3: En die pop ? Op dit moment? 
M: Ja. 
P3: En zelfs al is dat gesofisticeerd en kan dat de vaat doen en weet ik wat allemaal. 
(Gelach) 
P3: Ja …dat interesseert me eigenlijk  niet zoveel. 
P2: Mij zou het wel aan het denken zetten omdat het euhm omdat het een grote investering 
vergt om zo een pop te onderhouden en te hebben. En … dat impliceert ook dat je op zoek bent 
naar iets waar dat je veel voor over hebt … snap je wat dat ik bedoel? Want als je bijvoorbeeld, 
allé. 
P3: Als zij daar, op dat… 
P2: Ja,ja, op dat weekendje… 
P3: Zoals de M heeft voorgesteld,  is echt zo van dat weekendje, zij is daar geweest,er was daar 
toen. 
M: Er was daar toevallig iemand die… 
P3: Ze was daar toevallig en ze hebben dat eventjes gebruikt 
M: Da’s nog wat anders als je hebt een lief en die koopt dat… 
AM:  Hmm,hmm 
M: Maar vertel maar verder, maar dat is toch nog wel wat anders hè. 
P2: Ja, inderdaad. Awel ja, omdat dan als mijn vriendin een vibrator heeft en dat zit in haar 
nachtkast, geen probleem want je bent er niet altijd alle,en als het moment daar is dan is dat 
super plezant dat je dan eventueel voor uzelf kan zorgen maar als je bijvoorbeeld beslist in een 
lange relatie zo een pop te kopen dan heb je wel , alle om te beginnen er 2,900 euro voor over, 
dan heb je er een speciale kast voor over, dan heb je uw poetsgerief er voor over, dan heb je 
alle ik bedoel dat is een behoorlijk grote investering vind ik voor… Allé als je  dan toch in een 
relatie zit dan moet er toch blijkbaar iets zijn wat dat je dan misschien… ik denk dat je er dan 
toch beter eerst eens over praat en een keer goed over nadenkt met zijn twee voor dat je zoiets 
investeert. Allé,omdat dat goh ja.  
M: Maar het is natuurlijk het is: ofwel een vrouwelijke pop ofwel een mannelijke pop. 
AM: Ja. 
P2: Ja,ja. 
M: Niet... of misschien bestaat dat wel.  
AM: Dat denk ik niet… neen, neen, dat denk ik niet. 
P2: Zware combinaties en al . 
(Gelach) 
P2: Misschien bij de relatietherapeuten dat je niet kan uitmaken welk geslacht van sekse  
bijvoorbeeld dat je wilt. 
M: Ja. 
AM: Ja, ja. 
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M: Maar dus ja dat zou een investering zijn. Het voorbeeld dat ik daarjuist gaf van , van  zo  
eerder occasioneel een weekend euhm toevallig is …maar alle het is nog anders als ze zou 
zeggen tegen u ‘ik ga op weekend en ze gaan daar een sekspop hebben’, dat is nog anders. 
P2: Ja,ja inderdaad. Dat er iemand… 
M: Dat je achteraf zegt van ja kijk voila. 
P2 : het hangt er ook vanaf hoe dat dat daar allemaal verlopen is als dat één grote orgie juist is 
met tien dames tezamen rond die pop is dat iets minder tolereerbaar dan dat die pop daar lag in 
haar kamer alleen en dat ze zo ’s nachts wakker werd en dacht  van  mmh “misschien moet ik 
dat toch maar eens proberen”. Allé dat hangt ervan af hoe dat ze dat aanbrengt en hoe dat ze 
dat vertelt tegen u… en, het is altijd context hé… euhm. 
M: Ja.  
P1: Ik vind het raar eigenlijk… moest dat een mannelijke pop zijn en ik zie dat … dat meisje dat, 
ik zou, ik zou  ja een soort jaloersheid niet echt maar zo van… allé dat is juist hetzelfde allé dat 
komt een beetje raar over: maar een vrouw dat een scheet laat, ik vind dat viezer dan een man 
die een scheet laat. Allé ja. 
(Gelach) 
P1: Dat is juist hetzelfde hoe een man eet, een vrouw zou eigenlijk anders moeten eten. 
P3: Ja. 
P1: En ook ...als een man rookt… ik vind dat, ik vind dat, ja… felle mannen noem ik dat, ik 
bedoel zo… die staan daar zo… terwijl dat roken heel slecht is, ik bedoel ik moet dat niet 
hebben,dat kost ook geld. Euhm, en zeker als een meisje dan rookt en jij, jij  rookt dan niet als 
jongen en jij moet die kussen ofzo ik ben daar vies van, van dat meisje. Dus een pop die … of 
dat, dat machine dat rookt niet hè. Dus dan weer een goed teken dan, weet je. 
M: Voor u, ok je hebt een vriendin die gaat weg met haar vriendinnen en ze komt thuis en ze 
zegt ‘ja  dat was niet gepland maar dat is gebeurd’…. Dumpt gij uw vriendin dan?  
P1: Wablief? 
M: Dumpt gij uw vriendin dan? 
P1: Het is geen mens hè. 
M: Dus, het is geen overspel geweest? 
P1: Dus… Het is een beetje een voorspel geweest, ja. 
M: Ah ja. 
P1: Eerst een toertje doen met de pop en dan bij mij. Terwijl ja, terwijl dat ik dat een beetje raar 
zou  vinden want ja, ik bedoel, waarom moet dat zo groot zijn? 2 meter ofzo is dat. Als je lange 
benen, als je lange benen graag ziet terwijl dat je al met zoiets kan klaarkomen en wat heel 
lekker doet. 
AM: Ja. 
M: Maar ja… dat kan je ook voor mannen zeggen voor wat heb ik een pop nodig. 
P1: Een dildo of een masturbator. Waarom moet dat zo een ganse pop zijn? Als je die in drie 
stukken kunt plooien en dan is het nog eigenlijk raarder omdat dan ziet je dat zo eigenlijk: ja nu 
ga ik mijn speeltje in elkaar steken. Ja… ik weet zo niet. Je kan ze aan de kapstok hangen of ja  
(Gelach) 
P1: Zoals een jas ja. 
M: Ja.   
P3: Het gaat hem altijd over rollen hé: mannen die zeggen van oh homoporno dat moet ik niet 
zien ze en dan zo… ja en een lesbische pornoscène zo ja dat is wel tof. Maar ja iedereen heeft 
daar zijn smaak in, dus ik weet niet of dat… 
M: Ja.  
P3 : je daar over  kan beslissen voor een ander. Voor uzelf kan je dat uitmaken maar ik denk, 
maar ik denk zelf niet dat je dat kan voorspellen van iemand die dicht bij u staat altijd wat dat 
zijn of haar wensen zijn ofzo. Ik denk dat je daar een paar keer van kan verschieten ofzo… 
M: Ja... als ik dat zo hoor dan zijn jullie geen potentiële consumenten van robots. 
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P: Mmh 
M: Jij (P1) misschien een beetje… 
P1: Ja dinge, de robot Honda… zo een witte …van Japan. 
AM: Mmh. 
P1: Kent ge die? Die beweegt zo chic. 
AM: Mmh. 
P1: Zo… die kan zo, zo doet die… 
AM: Ja, die kan dansen. 
P1: Ja man, ik vind dat echt chique! 
M: Dat is beter dan dit? 
P1: Ja dat wel, echt … en maak daar zo één van, en maak daar dan een man van. Zo … ja ik 
weet dat niet zo dat je daar mee kan trainen  ofzo op de voetbal ofzo. 
AM: Hmm. 
P1: Ik bedoel ik vind dat wel chique of je kan daar een beetje mee boksen zo. Allé dat is wel 
wijs… Ik vond, ik vind die robot zeker, die Honda. En da is ook, dan zet je die aan of ik weet niet 
hoe dat werkt hè en dan lach je. Dan ben je content, dan ben je een blije mens als je die dan 
ziet. 
P1: Zie hem doen …  
(Gelach) 
P1: Ik vind dat wel wijs dat  zo een pop, ja zo een machine dat beweegt enzo enzo met die 
prikkels en die voelt dan en die zegt dan met de handen blijf eraan enzo. Blijft een raar systeem. 
AM: Nu … waarom denken jullie dat… mensen wel zo een robot zouden willen? Allé, ik 
bedoel… jullie dus zeggen nu van “ja nee voor mij niet” maar kan je er ook inkomen dat er 
mensen zouden zijn  “ja voor mij wel” en, en waarom denk je dan dat ze dat dan wel zouden 
zien zitten? 
P3: Ja, ik zeg het, het is allemaal iets van smaak te maken hé. Het is wat je graag hebt, of wat je 
graag ziet of wat je graag doet. Je hebt die mensen die van die RealDolls ook echt houden en 
die hen echt als hun partner zien, dus waarom zouden ze dan niet zoiets kunnen zien als hun 
partner. 
P2: Ik denk echt dat de potentiële mensen, allé gebruikers ervan mensen zijn die geen partner 
kunnen vinden, onder misschien zelf door hun fysisch uiterlijk en niet de skills om, om deftig met  
mensen om te gaan ofwel euhm, dat zich specifiek aangetrokken voelen tot poppen en weet ik 
veel  rubber fetisjen enzo verder en dan de Doll fetisjen ja.  
AM: Ja.  
P2: Dat ze dat gewoon zalig vinden dat dat niet echt is, dat dat geen echt wezen is of een soort 
euhm ja… Zoiets. 
AM: Ja. 
P2: De letterlijke robot fetisj.  
AM: Mmh. 
P2: Ik denk dat dat de niche is van de mensen die het gaan gebruiken. 
M: Het zal dus nooit geen massaproduct worden, het zal eerst nog  een niche blijven mensen 
die het. 
P2: Ik denk dat eigenlijk niet, ik denk dat echt niet. Allé ik denk zo… euhm zoiets dat ook zo  
dildo’s of de evolutie ervan dat is ook zo… ze proberen op bepaalde manieren zo echt penissen 
na te maken en ik denk ook niet dat dat zo populair is  in vergelijking met een mooie paarse 
vorm met hier nog een krul aan en daar een krul, weet je wel. Omdat  dat zo dat is niet echt en 
je gebruikt dat voor uzelf om zelf euhm om zelf te masturberen, om te vrijen met uzelf. En niet 
als een soort euhm… Ik zie die dingen niet als een surrogaat voor euhm … seksualiteit, ik zie ze 
als hulpmiddel voor masturbatie. 
M: En is dat zo dat als je naar de verkoop van de vibrators kijkt dat dat eigenlijk de niet-
anatomisch gelijkende eigenlijk beter of even goed verkopen of de anatomische modellen? 
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P2: Dat weet ik niet zo, allé ik heb daar geen enkele cijfers van gelezen ofzo en dat weet ik ook 
niet zo goed over vrouwen maar... Wat ik wel zo zie dat als ik zo eens door een site ga van 
euhm mannetjes speeltjes is dat zo de jongste generatie dat dat zo het allemaal dingen zijn die 
niet op een vagina lijken of niet op een dinges  maar zo gewoon ja… Ik weet niet of je het merk 
‘Tenga’  kent , dat zijn zo dinges kent maar dat zijn zo allemaal dingetjes waarvan ik zeg vreemd 
dat dat zo eigenlijk op niets lijkt maar dat gewoon gebruikt wordt om te masturberen.  
AM: Zeer abstract. 
P2: Ja, abstract. 
P1: Ja zo in een doos bedoel je? 
P3 : ja allé … het is zo. 
P1: Ja, zo’n doos. 
P3: Dat zijn zo dingen dat ik kado gekregen heb… dat was zogezegd een … een een euhm 
simulatie van een deep throat … en dan was er ook ergens  euhm een gat in langs achter en als 
je dat dan dicht plooit  dan zo dan sowieso maar ik heb dat nooit , dat zat zo nooit in mijn hoofd 
van : er is  hier nu zo een deep throat aan het gebeuren  dat was echt gewoon euhm  
masturberen en dat voelt goed. Maar dat was niet alle dat was niet denken van allé ik krijg hier 
nu een blow-job ofzo,dat werkte niet zo …ik denk dat dat bij de meeste mensen zo niet werkt .. 
denk ik, ik weet dat niet. 
P1: Van die spulletjes vind ik eigenlijk wel schoon hè… zo van die chromé voor de vrouwen en 
die dildo’s enzo dat dat zo chromé is echt zo en hoe dat gemaakt is met. 
P2: Ja je kan het zelf op uw schouw zetten hé.  
(Gelach) 
P1: Ja met zo’n piano… 
(Gelach) 
P1: Zo piano-like, dat heeft zo wel iets. En dan heb je ook zo van die… voor de mannen zo een 
pomp, ja als ik dat zie dat is dan onnozel eigenlijk. En dan psht psht (doet pompbeweging met 
armen)… en op aan het duwen was en hoe … psht psht, ik bedoel … allé met dat  machine 
bepaal je zelf wanneer je uwen piet stijf krijgt. Weet je,  ik bedoel … er mag nu nog een heel 
lekkere voor u staan… ik durf wedden dat ik binnen de 2 minuten nog geen stijve ga hebben 
omdat … ja ik heb nu geen goesting.Ja zo ja, ik bedoel… als je de meeste hoort enzo… goh als 
ik die zie dan wil ik die direct een beurt geven ofzo. Ik bedoel… ik zou dat niet direct kunnen zo 
beginnen. Ik heb daar een beetje tijd voor nodig enzo. En van…ik bedoel erover praten over 
seks is heel anders dan  denken over seks. Maar,maar  zelf moesten ze hier  binnen komen ja 
dat jullie dat geregeld hebben… zo vier blote vrouwen ofzo… 
M: Die komen seffens hé!  
(Gelach) 
P1: Kado-tje. 
M: Er zijn er maar drie hé. 
(Gelach) 
P2: Niet voor u ? 
M: Neen neen,ik word hier betaald voor die job hé. 
(Gelach) 
P1: Awel, zelfs… ik zou direct nog geen stijve kunnen krijgen. 
P2: Ja, wat dat je ook zei… zou iedereen aankomen,  ik moet ook zeggen zo seksspeeltjes enzo 
dat was ook omdat ik dat gekregen had. Allé een vriendin van mij had dat wel kado gedaan aan 
twee of drie verschillende vrienden van haar en die wilden dat allemaal niet doen. 
P3: Samen? 
P2: Ja, neen neen , het waren niet gebruikte hé! 
(Gelach)  
P2: Euhmm euhmm en die zei ‘oh nee ik moet dat niet hebben, ik moet dat niet hebben’. En die 
zei zo van ja “ben jij daar iets mee? En zegt ze ja ‘ik wil gewoon eens weten wat dat je ervan 
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vond’. Dus wel ja… ik wil dat wel doen. Dat was zo gewoon… een plezant idee. Maar ja,ik ging 
dat eigenlijk nooit uit eigen beweging gekocht hebben, denk ik. 
M: Maar die vriendin die vond dat fascinerend om te weten wat dat een aantal van haar vrienden 
daar nu van vonden? 
P2: Ja, ja. 
M: Is dat dan een soort van fascinatie dan, specifieke product en die wilde dat dan wel weten. 
P2: Ja, hoe dat dat zat.  
M: Want die kon dat zelf niet testen. 
P2: Voila, inderdaad, dat was het. En toen dacht ik van, ja, ik denk wel dat het plezant is… ja en 
het was plezant. Het kon ook zijn dat het elkaar tegen viel eigenlijk. Ik was daar open-minded 
over ik dacht, ofwel valt het elkaar tegen of wel is het super plezant. En ja… het was… 
M: Dus eigenlijk komt het erop neer, als ik zo hoor van wat ze hier proberen te doen is 
anatomisch correct en gelijkend op… enzovoort en zo dat dat misschien allemaal niet zo 
belangrijk is? 
P2: Neen, want daar proberen ze zo ook de… 
AM: Contracties. 
P3: Contracties en… 
P2: Ja zo … alles wat met vrijen te maken heeft integreren in die pop. Ik denk dat dat niet de 
bedoeling is van allé… als je vrijt met een persoon is dat ook omdat je in zekere zin omdat je die 
persoon graag ziet en allé Ja kan dan  natuurlijk  zeggen van one night stand allé. Er is dan ook 
een bepaald niveau van intimiteit of op zijn minst van passie, een soort passionele 
aantrekkingskracht en alle… Er is iets, allé… Er kan nooit pure lust zijn of zo, en… daar geloof ik 
niet in, want… Euhm met die pop is dat, allé ze proberen dat allemaal te simuleren allé. Ik heb 
daar sterk mijn twijfels over of dat dat op een dag gaat lukken. Ik denk het niet, ik denk dat niet. 
Dus ja, en met masturbatie heb je dan allé het tegenovergestelde van…  te masturberen want 
dan hoeft dat ook allemaal niet anatomisch te kloppen enzo... want allé. 
P1: Het begint al met seks moet liefde zijn enzo. Wat is eigenlijk passie? Zo, zo bij een hoer 
bijvoorbeeld kunt je geen passie kweken enzo. Dat is van allé ja, 20 minuten alle hup en dat 
gaat dan allemaal zo snel waarschijnlijk en ik bedoel je kan dat niet eens vasthouden of je mag 
die niet kussen. Terwijl dat kussen, ja, ik weet dat niet, ik heb zelfs nog nooit niet gekust met de 
mond, ik weet niet wat dat is, wat de bedoeling. Als ik films, ik bedoel een chique actiefilm, ja dat 
komt daar zo van dat kussen en dat ik zeg allé, maar die zijn niet aan het seksen, maar die zijn 
een hele tijd aan het kussen. Ik bedoel, allé, ik heb niet gevraagd voor dat kussen, weet ge, ik 
bedoel, laat en ook zo een film, ik bedoel, een goeie, wat komt daar dan in, 3 minuten lang seks 
en dat wrijven enzo, ik bedoel, ja dat, ik vind dat hoort daar niet bij. Iedereen weet toch wat seks 
is? En, en, na een minuut moet dat weg zijn, hup, ah ja we hebben het gezien ze hebben seks 
gehad, ze hebben, maar nee dat blijft zo, ge moet dat echt zien, hoe die mekaar strelen enzo. Ik 
vind dat, ja een film, dan vind ik dat onnozel eigenlijk.   
M: Maar ge zegt: seks en liefde dat moet samengaan?  
P1: Ja, zeker, als het verschil tussen een pop, en allé ja. 
M: Een robot.  
P1: Een machine en een hoer. Ik bedoel, ge kunt dat niet, ge kunt dat niet eens echt 
vasthouden, want ge moet opletten en ja dat bij dat (Roxxxy) wel hé, daar doet ge mee wat ge 
wilt met dat machine. Dat gaat, als ge die eens een stamp geeft, ja, die gaat dat niet voelen. 
Maar een, een , zo een hoer, ja oe haar pooier of ja, ze moet zo dingens zijn en bij een echt 
meiske ja, dan moet ge ook al weer, allé in mijn ogen, moet ge daar ook alweer voorzichtig mee 
zijn, want ja, ik bedoel dat kan nog een maagd zijn of dat kan al een goed beest zijn in bed maar 
ja, dat weet ge, uiteindelijk, als ik meisjes zie, ik weet, ge ziet wel als die zo wat lopen enzo allé 
ja, dan zegt ge van, da’s wel een machine hé eigenlijk.  
(Gelach) 
M: Zeg, Chloé hebt gij nog vragen? 
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AM: Euhmm, wel misschien… sommigen zeggen van ja, ze gaan daar ook verliefd op worden, 
omdat jullie zeggen nu, ja eh, er moet liefde zijn bij seks, dat hoor ik hier toch vooral, van eh, 
gelegenheid en niet alleen lust voor de lust, denkt ge dat dat mogelijk is met zo een robot. Dat er 
mensen echt verliefd op worden?  
P3: Goh verliefd ja, da’s chemisch reactie in uw hoofd en als ge dat bij een persoon kunt hebben 
omdat ge alles aan die persoon leuk vindt en omdat dat kriebelt in uwen buik. Maar ja, da’s 
hetzelfde gelijk dat gaat zijn als met die RealDolls, als mensen echt van die poppen gaan 
houden. Sommige mensen zeggen van ja ge moet eerst, eerst komt verliefdheid en dan houdt 
ge echt van iemand, en als die reactie voorbij is dan leert ge echt iemand appreciëren zoals die 
is, dan denk ik dat er iemand wel verliefd kan worden op zo’n pop. En daar dan ja, zo in verder 
gaat.  
P2: Ja, ik geloof ook wel dat mogelijk is. Het zal een kleine marginale minderheid zijn die dat 
doet of kan, maar goh, hetzelfde wat je ziet met bepaalde fetisjismes, euhm, mensen die heel 
gehecht raken aan een object zogezegd ook mee vrijen. Onlangs ook op man bijt hond in 
Nederland, was er een zekere Kees Viets, of hij noemde zich zo, en hij had 24 fietsen thuis en 
had daar een ja, amoureuze en seksuele relatie mee en euhm, sommigen gaf hij een naam en 
persoonlijkheid en allé ik bedoel: “als ik op de fiets zit en op een gegeven moment alleen maar 
aan fiets denk, dan kom ik klaar” zegt hij. Ge zag dat ook aan die mens, die was daar heel 
gehecht aan.  
AM: Maar dus eigenlijk enkel als rariteit?  
P2: Ja. 
AM: Niet als aanvaardbaar. Niet als ge zegt…  
P3: Ja, ik heb niet gezegd dat dat mainstream zou komen.  
AM: Neenee, maar ik bedoel, niet als een vriend van u ermee allé, zegt van ja kijk da’s mijn 
nieuwe vriendin… 
P2: Ah ja, nee, ik denk niet dat je binnen vijftig jaar zo op café kan gaan en dat er een paar met 
hun pop daar zitten ofzo.  
AM: Ja. 
P2: Nee dat niet.  
M: Maar ge hebt daarjuist over transhumanisme gesproken, van als de mens nu meer in die 
richting en de robot meer in die richting. Zou er geen ontmoetingsplek zijn?  
P2: Er zal een ontmoetingsplek zijn, maar de, de grond van uw, allé, de basis van het mens-zijn 
zal vrije wil zijn en ge gaat altijd uw hersenen. Allé als ge nu uw hersenen in een bokaal hebt en 
al de rest is robot, dan ben je nog altijd mens, allé, ik kan, je hebt uw vrije wil en je kan morele 
oordelen vellen en een robot kan dat niet. En euhm, vanaf dat je dat niet kan, dan is het moeilijk 
om euhm...  
M: Maar stel dat dat het enige verschil nog is. Dat ge, waarin dat ge zegt van kijk: die figuur dat 
is iemand die een robot is en die figuur dat is iemand die geen robot is. Maar ge zou als ge puur 
op uiterlijk, dan zie je het verschil niet meer.  
P2: Uiterlijk zie je het verschil niet.  
P3: Ge zou het wel merken denk ik als ge.  
P2: Ik denk dat ge dat ook gaat merken na een tijdje. Misschien kan je der wel toe aangetrokken 
worden ofzo en euhm, maar ik denk dat je op termijn gaat zeggen van er klopt hier iets niet. Ik 
voel mij hier toch verloren, of ik voel mij hier niet op mijn gemak.   
M: Ge, ge, ge kunt u afvragen of dat euhm, als ge kijkt naar virtuele realiteit enzo, in hoeverre 
dat de echte realiteit nog belangrijk is, na een tijd. 
P2: Ja.   
M: In de toekomst hé. Da’s de toekomst.   
P3: Ofzo van die mensen die echt 23 op 24 gamen en van de virtuele realiteit. die dat zien als 
de realiteit.  
M: Ja bijvoorbeeld.  
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P3: In plaats van een robot te maken die daar als een figuur daar staat. Stelt dat ge een 
machine zou maken die een soort van, dat ge een soort van harnas aandoet of een soort van 
pak aandoet met sensoren en dat ge ondertussen via uw hersenen een bepaald beeld krijgt. Zo 
een beetje matrix-achtig ja en dat ge zo seks hebt. Zou dat niet meer..  
P3: Dan hebt ge seks met iets virtueels?  
M: ja of in uw virtuele wereld of..  
P3: Da’s masturbatie hé.  
M: Ja het is dat, maar ik wil zeggen is dat niet iets wat meer toekomst heeft dan dit?  
P3: Dat denk ik wel, dan.. 
M: En dat betekent dan dat seks iets puur mentaal wordt, dus dat het uw eigen bewegingen of 
uw bewegingen die ge doet met een pop of met een robot of meteen vrouw, dat ge dat  eigenlijk 
niet meer hoeft te doen, alles speelt zich hier (wijst naar hoofd) af.  
P3: Ik denk echt wel dat ge voor masturbatie heel veel fantasie nodig hebt. Omdat gewoon, ja, 
er beetje aan snokken zal niet veel helpen denk ik. Ge hebt echt wel fantasie nodig en da’s dan 
iets dat uw fantasie ondersteund, die virtuele realiteit. Wat dat gij op die moment van 
opgewonden geraakt en daarin projecteert in die virtuele realiteit zodanig dat dat levendiger 
wordt. Maar das ja, ook weer een hulpmiddel om te masturberen hé. Een heel duur hulpmiddel 
waarschijnlijk.  
AM: Het bestaat al hé, wat u (M) daar zegt. Euhm, teledildonics enzo, da’s dus effectief. Waar 
ze nu vooral mee bezig zijn, is een soort pak dat ge aanhebt en dan een bepaalde pornofilm met 
een vrouw die vanalles aan het doen is, maar wat dat zij doet met die man voelt ge dan ook via 
dat pak.  
P1: Da’s wel chic hé.  
AM: Dus zogezegd virtueel allé ja, ja zo een ervaring.  
M: Ik heb dus iets uitgevonden dat al bestaat.   
(Gelach)  
AM: Ja sorry.  
AM: Dus, dus ja daar zijn ze ook mee bezig maar ik denk d 
at hun doel is het niet meer virtueel te maken maar het zogezegd. 
P2: In te brengen.  
AM: In te brengen in het, het reëel te maken zal ik maar zeggen.  
P2: Ik vind dat eerste wel veel aantrekkelijker en euhm.  
AM: Toch?  
P2: Ja, ik vind dat, moest heel toegankelijk zijn en heel goedkoop dan zou ik dat waarschijnlijk 
wel doen ook denk ik.  
P3: Ik vind het dan nog aantrekkelijker om dat idee dat ik daarnet genoemd heb, bovenop dat 
pak dan. Want in dat pak zijt ge altijd gebonden aan die pornofilm en die vrouw die voorkomt in 
die pornofilm.  
Am: Ja.  
P3: Dus dan zijt ge daar aan gebonden. Ge krijgt dat beeld gans de tijd voor uw ogen en ge zijt 
gebonden aan die persoon. Maar vanuit uw fantasie kunt ge er eender wie insteken hé. Wilt gij 
Hillary Clinton… ewel dan hebt gij Hillary Clinton.   
(Gelach)  
M: Wie?  
P3: Hillary Clinton, da’s nu maar een voorbeeld.  
(Gelach)  
P1: Maar de film van Robbie Williams, kent ge die. Kent ge Robbie Williams?  
AM: Robin Williams bedoeld ge?  
P1: of Robin.  
AM: Ja.  
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P1: Hij heeft ook zo een robotenfilm. En het laatste wordt hij dan mens. Prachtige film. 
AM: Bicenential film. Heel mooie film. 
M: Hoe noemt die?  
P3: Bicentennial man.  
AM: Ja dat is het!  
P3: Omdat hij 2 eeuwen oud wordt. En op het laatste wordt hij mens verklaard door.. 
AM: Ethische 
P3: Ethische commissie. In 2500 en een klets.   
P1: Zo, dat lichaam als robot. Dat zou ik direct willen hebben.  
(Gelach)  
M: Goed, Chloé? 
AM: Ja.  
M: Ja. Dan zijn jullie bedankt.  
AM: Ja. Jullie zijn zeer wel bedankt. Alles wat hier gezegd is, staat wel op mijn opnemer, maar 
eens dat is uitgetypt, euhm, wordt dat anoniem en allé ja.  
M: Dan krijgen jullie en valse naam.  
AM: Ja.  
P2: Mogen we die zelf kiezen?  
(Gelach)  
AM: Ja, hoe wil jij noemen.  
(Gelach) 
 
[De opname werd uitgezet, maar bij het klaarmaken om de kamer te verlaten ontstond plots een 
volgend gesprek. De opname werd dan snel weer aangezet.]  
 
P2 : Iedere vrouw die geen vibrator heeft is bijna frigide en bij een man is het omgekeerd dus 
da’s eigenlijk pervert.  
M: Is dat nu zo dat als ge geen vibrator hebt dat er dan iets mis is met u?  
P3: Ja, het is wat mode geweest hé.  
AM: Ja, ik heb dat ook zo.  
M: Dus gisteren enzo hebben alle lieven vibrators gekregen.  
AM: Ik weet niet om naar buiten… 
M: Ik zal ze naar buiten.   
P3: Moet ik helpen om iets te dragen?  
AM: Neenee, ik ga dat hier op mijn gemak opruimen. Bedankt om te komen, merci en tot de 
volgende misschien ne keer hé; Als ik nog eens een onderzoek moet doen.  
M: of als ge hem (Participant 2) moet helpen voor een onderzoek.  
AM: Ja, nu seksualiteit ik in het krijt bij u.  
P2: Wat is uw onderzoeksvraag eigenlijk?  
M: Het is zeer exploratorisch hé. Ik wil gewoon weten hoe zit dat nu, is dat iets, ze hebben er he. 
Dus technisch is het er, maar is dat iets dat we willen, de maatschappij, is dat.. willen we dat en 
ja eigenlijk vooral exploratorisch van het is er en wat gaan we er nu mee doen?  
P2: omdat dat een heel interessant veld is ook vanuit Ethiek.  
AM: Ja ok, ik heb het ook voorgesteld aan Annemie Dillen, om dan het puur ethisch aspect te 
doen, maar zij heeft dat onmiddellijk afgebroken. Dat zag ze niet zitten, dat was haar domein 
niet. Dus… ja 
P2: Zo bijvoorbeeld, waar ik eigenlijk aan dacht.Ik ben ooit een keer, een eind gelden op 
animatieporno beland. Dus die puur met de computer gemaakt wordt enzo hé. En er komt daar 
alleen een programmator aan te pas, met kinderen. Dus kinderporno, maar die gewoon puur 
animatie gemaakt wordt. En ik heb daar zelf uren over gediscussieerd met een paar vrienden 
van mij of dat dat ethisch verantwoord is. Omdat je uiteindelijk niemand kwetst, allé ge doet 
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niemand pijn, euhm maar moet je dat stimuleren bij pedofielen al dan niet? En als ge dan 
bijvoorbeeld een kinderrobot zouden maken.  
AM: Een kinderrobot. 
P2: of kinder RealDolls. Allé waar ga je dan naar toe hé.  
M: We hadden een discussie in ons team en euhm, iemand vertelde dat die al bestaan die 
kinderrobots. En één van de seksuologen die erbij was, euhm, die zei ook, da’s een oudere 
psychiater die echt ervaren is als seksuoloog en die zei dat het bij pedofielen niet zo veel zou 
effect hebben.   
P2: Hoe bedoel je?  
P3: Omdat het niet echt genoeg is. 
AM: omdat het niet echt genoeg is.  
M: Ja, omdat het niet aantrekkelijk is. Ja, dat dat niet voldoende is om hun fantasieën in uit te 
laten werken. Dus dat het misschien voor sommigen wel, maar dat dat in principe, dat dat geen 
nut heeft.  
AM: Ja, ik heb dat ook al gehoord. Die zeggen van ja, het blijft een robot dan, en voor hen is het 
net interessant dat het een kind is en zo fragiel en meestal ook niet wilt. Maar een robot, ja, 
gelijk dat jullie daarnet zelf ook aanhaalden. Wat dat ge wilt, dat programmeert ge zelf dus ge 
hebt het zelf in handen. En een mens is volgens sommigen te rationeel om daar voorbij te 
kijken. En daarom zou het bij Pedofielen toch niet werken. Maar anderen zeggen ja, voor 
sommigen misschien wel en da’s dan toch een kind minder dat gekwetst is en. Maar het is 
inderdaad ook zeer interessant.  
P2: Ja. Zeker ook, allé kinderporno is dan alleszins behoorlijk populair.  
AM: Ja want dat is dan de vraag. Ge moogt geen, het is illegaal om kinderporno te bezitten. 
P2: Ja.  
AM: Wat dan met zo een kinderrobot,ge hebt dat dan, mag dat dan?  
P2: In principe wel. Wettelijk gezien. 
M: Is kinderporno nu zo populair?  
P2: Ik heb onlangs een documentaire gezien ‘undercover Nederland’. Da’s zo een journalist en 
die gaat van wapenhandel tot en met drugs tot en met, en die heeft allé de ene aflevering over 
pedofilie en dat was iemand van euhm hackers organisatie ‘Anonymous’ die dat aanklaagde. 
Dus die had hem de tip gegeven, hij zegt, ik wil tezamen met u meewerken voor die ene 
documentaire en euhm, er bestaat dus een Tornetwerk, als ge nu op internet surft dat euhm dus 
host van uw site, de server kan zien wie er op ieder moment die site bezoekt met een IPadres. 
Op een Tornetwerk, da’s een programma dat ge installeert op uw computer kan dat, kan je niet 
gevonden worden, niet, da’s een volledig vrij netwerk. Waar dat er geen enkele identificatie is 
van de persoon. Euhm, zeer goed voor mensen die in euhm, dictaturen wonen, euhm 
journalisten die bepaalde, allé die niet gesnapt willen worden en zo voort, super initiatief. Maar 
wie is er daar oververtegenwoordigd, pedofielen. Euhm, er zitten daar sites op waar dat er ieder 
uur van de dag nieuwe filmpjes en foto’s op terecht komen, dat is niet ,normaal. Ik heb dat deze 
week gezien en ik heb daar de hele tijd slecht van gelopen. Echt niet normaal, iedere dag 
opnieuw. Allé ja als ge nu naar de gemiddelde porno site gaat dan komt er daar iedere dag een 
stuk of 10 filmpje bij, weet ik veel. En daar is ieder uur, iedere dag. En dan weet ge ook. Toen 
ging het alleen nog maar over Duitsland, België en Nederland. Dus dat zijn 100en mensen per 
dag die daar  iedere dag actief op zijn.  
M: Waar komen die filmpjes vandaan?  
P2: Euhm, pedofielen zelf, verkrachtingen, euhm, incest, euhm, die dat allemaal fotograferen en 
filmen.  
M: Die maken hun eigen filmpjes en die zetten dat erop. 
P2: Ja. Die zetten dat erop. Die reacties zijn walgelijk, om bijna van te braken. Mensen die 
gewoon zitten ja, euhm, zie, ale walgelijke details, euhm, ja. Het is verschrikkelijk. Het is niet te 
geloven en ge kunt er niets tegen doen, niets. Ge kunt ze niet traceren. Het enige dat ge kunt 
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doen is euhm proberen af te spreken ermee en ze op één of andere manier op heterdaad 
betrappen.  
P1: Hoe vind ge die mannen?  
P2: Euhm, die laatste die hier opgepakt is in de buurt van Leuven, die pedofiel, dat was via dat 
programma. Euhm, via ‘undercover Nederland’, euhm ja een walgelijke sadist. Ze hadden zo 
afgesproken, allé ja die journalist had zo gezegd dat die een Duitse vriend had en ze gingen zijn 
10 jarig dochtertje met z’n drieën, euhm, verkrachten, en die had zo in zijn koffer tepelklemmen, 
van alles en nog wat mee, mesjes, walgelijk, walgelijk, walgelijk. En allé, er zijn honderden 
mensen die zo bezig zijn iedere dag. En… 
M: Maar ze moeten toch die sites kunnen, allé ze zijn nu met de muzieksites enzo die worden 
allemaal… 
AM: Ja opgedoekt.  
P2: Ja, die gaan ook allemaal belanden in Tornetwerk denk ik.  
P3: Maar die hebben een vaste server in Amerika en daarvoor zijn die mensen nu in de 
gevangenis gesmeten omdat zij de host zijn van de server, zij zijn de eigenaar van die grote 
bakken met harde schijven die daar staat en die aangesloten is op het internet waar dat alle 
mensen allerlei informatie opzetten en terug afhalen, da’s illegaal want zij zijn de bezitter van al 
die informatie, dat saat op een vaste plek. Maar met dat Tornetwerk, is het probleem dat wordt 
allemaal in hele kleine deeltjes verdeeld over gans de wereld. Dus wat doet ge als ge 
downloadt, ge klikt erop en die zoekt al die deeltjes bij elkaar over gans de wereld, dus ik ben 
deeltjes aan het downloaden uit Nieuw-Zeeland, Duitsland, uit het noorden van Amerika, maar 
allemaal deeltjes die apart niets te maken hebben, dat zijn gewoon maar ééntje en nullekes 
maar als ge die samenvoegt wordt dat dan zo een filmpke. Maar alleen dat programma weet dat 
waar dat die deeltjes verdeeld zijn en die herschikt die ook continu, zodanig dat dat niet te 
traceren valt en da’s het probleem. 
M: Dus die, die , dus ik heb mijn dochter verkracht, ik heb dat gefilmd en ik upload dat op zo een 
site en die site verdeeld dat over de wereld in allemaal klein stukjes en dat programma die vind 
dat dus. 
P3: Ja en dat wordt continu veranderd. En dan hebben ze zo een website, de Piratebay ook 
voor Torent Trespasses op te zoeken. Daarop kon ge zoeken van bijvoorbeeld ik wil de laatste 
nieuwe film van… 
M: Dienen is weg nu?  
P3: Ewel, diene is nu weg. Maar dienen hielp u om naar dingen te zoeken. Dus gij gaf daar in 
van ik wil de film  van Up, van Pixar, ik wil die downloaden. Ge tikt dat daar in, film Up, die 
geven al de mogelijkheden van mensen die dat al geupload hebben en dan klikt ge daar op en 
dat programma zoekt voor u al die bits en bites op. En dan had gij uwen film. Maar diene site 
hielp u daarin. Maar nu is het een beetje zelf zoeken.  
P2: Torentnetwerk is nog gecompliceerder omdat je via het www en web nog altijd terecht kan 
bij IP adressen, ge kunt altijd nog uitzoeken wie dat er welk deeltje. En bij een tornetwerk kunt 
ge niet vinden, ge weet niet.  
P3: Ge weet wel wie dat er welk deeltje heeft gedownload maar als ge dat deeltje op zich wil 
openen is dat deeltje niets. Het is pas als ge bij die persoon thuis zit te vissen dat ge dan weet 
wat die deeltjes zijn. Maar ge kunt niet bij iemand thuis op zijn computer gaan kijken wat hij 
gedownload heeft zonder bevelschrift, zonder reden, als ge het op voorhand niet kunt 
controleren kunt ge zomaar niet binnenvallen bij iemand. Da’s het probleem.  
M: En zeggen jullie nu ook van, de muzieksites zoals Pirates Bay enzo dat die nu weg zijn maar 
dat die gaan vervangen worden door zo een tornetwerk?  
P2: Ik denk dat wel. 
P3: De sites blijven bestaan hé. Het is gewoon die website die nu weg is, dus ze gaan het 
gewoon vervangen 
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P2: Pirates Bay die heeft nu, die veranderen gewoon direct van naam. 2 dagen later, ik heb hem 
al teruggevonden, ik weet nu niet meer precies wat dat het is nu, maar. Ge vindt die terug… 
P1: Kinderporno bekijken dat mag dan wel?  
AM: Nee.  
P2: Nee.  
P1: ook niet?  
P2: Het is als strafbaar om het te bekijken.  
AM: Ja.  
P2: Die journalist zei ook.  Als ik dat hier openklik ben ik eigenlijk nu al strafbaar om mijn ogen 
erop te richten.  
P1: Als gij gewoon per ongeluk ja,naar, ja aan het zoeken zijt. En ge komt erop terecht.  
M: Ik ben euhm, ik spreek gerust voor een aantal vertrouwenscentra om dat na te kijken, en 
daar komt ge niet met 1 klik.  
P3: Nee, da’s echt, daar komt ge niet per ongeluk op.  
M: En het is altijd de discussie, wat is kinderporno? 
AM: Wanneer is het een kind?  
M: Ja  wanneer is het een kind en dan, het is daarom dat ze mensen zoals mij vragen, van kijk 
dat had die nu in zijn bezit, is dat kinderporno of niet? En ja dan moet ge criteria hebben om te 
zeggen van ja of nee en ja.  
P1: Want teens dat kan ook een 14 jarige zijn… 
AM: Ja 
M: Ja, de leeftijd telt niet mee. Er zijn foto’s van  20 jarigen die dat er als 14 jarigen uitzien en ja. 
En wat dat dikwijls gebruikt wordt zijn van die hele optische dingen, zoals schaamhaar, of euhm 
borsten. Iemand die geen borsten heeft die wordt vaak nog niet als een vrouw beschouwd.  
P2: Da’s ook vrij vroeg dat puber borsten ontwikkelen hé.   
M: Jaja, dat is geen goed criterium hé, en ge moet dat kunnen hard maken in een rechtzaak. 
Dus… 
P2: Ja het is heel frustrerend.  
M: goed, we zullen eens de uitgang zoeken he.  
AM: In alle geval bedankt en tot de volgende hé.  
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Codering  
 

− 1.Waarom Focusgroep 

Wat heeft hen overtuigd om mee te doen aan de focusgroep? 

Voorbeeld: “P3: Ik ben hier terecht gekomen via ‘Facebook’ ook, ik had euhm de vraag gezien op 

‘Facebook’ van ik zoek euhm personen om een gespreksgroep mee te hebben. Ik ben daar via 

via naar toegekomen want  mijn vriendin studeert ook seksuologie en dan omdat zij vrienden zijn 

en dan kan zien hoe zij communiceren heb ik dat dan opgepikt, heb ik gezegd ja waarom niet. 

Euhm, ik ben wel iemand die  ja hoe moet ik het zo zeggen die wel een grote mond heeft maar 

die daar dan ook naar handelt dus als ik zeg dat ik ga komen dan kom ik ook. Euhm twee mensen 

die graag over babbelen in vriendenkring maar dan Voorbeeld niet met drie vreemden in een 

ruimte te willen gaan zitten om daar dan over hetzelfde  te babbelen dus ja.” 

   

− 2.Kenmerken  

Wat zijn de aspecten die iemand zouden kunnen doen afhaken/overtuigen een seksrobot te 

kopen?  

o 2.1.Kost  

Dit is de prijs van een seksrobot.  

Voorbeeld: “P2: Omdat het een grote investering vergt om zo een pop te onderhouden en 

te hebben.” 

o 2.2.Batterij  

Hoe de batterij werkt. 

Voorbeeld: “P2: Dus je moet die eigenlijk constant in het stopcontact steken? 

o 2.3.Beweging robot  

Ideeën die men had omtrent de bewegingen die een seksrobot (Voorbeeld Roxxxy) 

maakt.  

Voorbeeld: “P2: Moet je het zelf instellen om trager te gaan of moet je het haar vragen?” 

§ 2.3.1.Manoeuvreren  

Het idee dat men ze zelf nog moet plaatsen en moet in een goede positie 

plaatsen. 

Voorbeeld: “P3: En moet je haar zelf in die positie manoeuvreren?” 

§ 2.3.2.Repetitief  

De bewegingen vindt men te repetitief.  

Voorbeeld: “Q1: De Roxxxy is basically een helen hoop motoren bij elkaar die 

een repetitieve handeling doen, dat buigt alleen maar over, dat beweegt met die 

heupen, maar dat is het.” 
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o 2.4.Geprogrammeerd  

Men bedenkt dat ze altijd hetzelfde zal reageren aangezien ze daarvoor geprogrammeerd 

is.  

Voorbeeld: “P3: Ja, dat is tenslotte gebaseerd op de fantasie van de maker want de 

maker heeft dat dan beslist dat dat dat zinnetje moet zijn als je haar hand vastneemt dan 

moet zij zeggen 'I know  another place where you can put that hand' , ja dat heeft die 

maker beslist om dat te maken maar dat heb jij niet bedacht.” 

§ 2.4.1.Niet verrassend  

Men merkt op dat er op die manier geen verassende elementen kunnen 

gebeuren.  

Voorbeeld: “P3: Awel ja, er zit geen ja er zit geen suggestie in hè, jij kiest wat zij 

antwoordt eigenlijk , jij kiest wat dat jij wil dat ze antwoordt. Maar allé in het echt 

gaat dat ook niet zo zijn: zij antwoordt ook niet altijd wat jij wilt dat ze antwoordt 

hé.” 

§ 2.4.2.Geen communicatie  

Men vindt de voorgeprogrammeerde zinnetjes niet voldoende om van 

communicatie te spreken. 

Voorbeeld: “P3: allé dat… komt niet overeen met ja als ik dat ga vragen weet ik 

zeker dat ze dat ga zeggen dus waarom zou ik het dan nog vragen eigenlijk. Dan 

heb je ook geen communicatie niet meer. En met zoiets kan je ook eigenlijk niet 

veel communicatie hebben. Voorlopig zeg ik wel.” 

o 2.5.Sofisticatie  

Men vindt de sofisticatie van Roxxxy nog te laag om van een (seks) ROBOT te spreken. 

Voorbeeld: “Q1: Het eerst wat dat opvalt, de level van sofisticatie is echt… heel klein.” 

§ 2.5.1.Niet ver genoeg 

Haar ontwikkeling staat nog niet ver genoeg.  

Voorbeeld: “P3: Dat je het gevoel hebt dat lukt niet omdat niet of dat lukt nog niet 

omdat ze nog niet ver genoeg staat.” 

o 2.6. Huid  

Men vindt het belangrijk dat de huid meer op het punt staat, alvorens men zou overwegen 

om er seks mee te hebben.  

Voorbeeld: “Q1: Dan wil ik inderdaad niet dat ik daar irritaties van leidt omdat die huid 

enzo allemaal.” 

o 2.7. Geur 

Men vindt dat er ook een aspect van geur zou moeten aan toegevoegd worden.  

Voorbeeld: “Q1: Geur, allé ja,… AM: Ja. Q1: Ik bedoel, er is voor niets, niet voor niet de 

uitspraak 'sweet ass pussy' euh, gevonden, allé ja.” 
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o 2.8. Vochtigheid 

Ook vochtigheid van de vagina zou moeten geregeld worden.  

Voorbeeld: “Q1: Allé ja. En dan warmte, vochtigheid, ge voelt dat die natter worden allé 

ja.” 

o 2.9. Warmte    

Warmte die varieert zou geïntegreerd moeten zijn.  

Voorbeeld: “Q1: Allé ja. En dan warmte, vochtigheid, ge voelt dat die natter worden allé 

ja.” 

o 2.10. Ideale vrouw 

Toch geeft ze de idee een ideale vrouw te zijn 

Voorbeeld: “Q3: Zo die unieke combinatie van dat zit perfect in elkaar. Of juist iets dat 

eraan mankeert maar dat ge er u dan weer iets in aanspreekt.” 

− 3. Attitudes 

Wat vindt men in het algemeen over een seksrobot (Voorbeeld Roxxxy)? 

Voorbeeld: 

o 3.1. Onecht  

Hoe komt de ‘Roxxxy’ robot over en wat zou er moeten aan verbeteren? 

Voorbeeld: “P2: Het zal altijd een bepaalde grond van euhm van acteren in zich hebben 

en iets allé onecht denk ik.” 

§ 3.1.1. Realistisch 

Men vindt ze niet natuurgetrouw genoeg.  

Voorbeeld: “P1: Ja, dat is, dat is er zit toekomst in, moest dat een robot zijn, later 

enzo dat zou wel chique zijn maar ik bedoel het blijft toch nog raar… Hoe die 

daar zo zit met die mond zo, allé ik vind dat die mond dan moet bewegen als die 

iets, iets zegt. Weet ge, dat dat vind ik realistischer. M: En is dat belangrijk 

realisme? Belangrijk dat de robot meer en meer gelijkt op een echte vrouw? P1 : 

Ja, omdat anders is het juist gelijk een sekspop van plastiek.” 

§ 3.1.2. Ongeloofwaardig  

Men vindt dat ze niet overtuigend genoeg is 

Voorbeeld: “P2: ik vind het heel ongeloofwaardig overkomen.” 

§ 3.1.3. Kunstmatig  

Men vindt het nog steeds zeer artificieel.  

Voorbeeld: “P2: en dan vind ik het heel kunstmatig als je vrijt met die robot.” 

• 3.1.4. Stuk plastiek 

Het is en blijft een ding 

Voorbeeld: “Q1: Het blijft een stuk plastiek. Met nu toegevoegd met wat 

ijzer elektronica en een goeie programmeur.” 
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o 3.2. Grappig  

Men vindt het idee om met Roxxxy seks te hebben lachwekkend. 

Voorbeeld: “P3: Ik vond het grappig in het begin, gans in het begin van dat filmpje zeggen 

ze ja we hebben onderzocht hoe dat dat gaat tussen twee mensen … maar om dat dan 

over te brengen op een apparaat dat eigenlijk geen mens is.” 

o 3.3. Lelijk 

Men vindt de Roxxxy versie afschuwelijk.  

Voorbeeld: “Q1: Lelijk ook” 

o 3.4. Masturbatie  

Men ziet het als een middel om te kunnen masturberen, louter een verfijnd seksspeeltje 

met enkel seksueel genot als doel.  

Voorbeeld: “P2: Omdat  dat zo dat is niet echt en je gebruikt dat voor uzelf om zelf euhm 

om zelf te masturberen, om te vrijen met uzelf. En niet als een soort euhm… Ik zie die 

dingen niet als een surrogaat voor euhm … seksualiteit, ik zie ze als hulpmiddel voor 

masturbatie.” 

§ 3.4.1. Veredeld seksspeeltjes 

Voorbeeld: “P3: Ja, ik vind eigenlijk een beetje meer, ik vind het niet spijtig want 

eigenlijk verwacht ik er niet veel van zelf omdat .. ja, ik vind eigenlijk een beetje 

een veredeld seksspeeltje..”  

§ 3.4.2. Één doel  

Voorbeeld:  “P3: Voorbeeld met uw vriendin kun je, ik zeg nu maar, affectief zijn 

op het moment om niet op seks uit te komen;maar met dat apparaat is het doel 

wel altijd hetzelfde.” 
o 3.5. Nieuwsgierigheid  

Het prikkelt wel de curiositeit bij sommigen.  

Voorbeeld: “Q1: Ik zou het wel doen voor de nieuwsgierigheid. Gewoon weten hoe dat 

dat… Maar ik zou eerst zo voelen, zo echt zo voelen, examineren van: 'wat heb ik hier 

voor mijne neus?'. Er zijn effectief wel mensen die daar tevreden over zijn.” 

§ 3.5.1 Het fascineert mij  

Men vindt het boeiend.  

Voorbeeld: “Q3: Het fascineert mij.” 

o 3.6. Aantrekking 

Men vindt ze niet zo aantrekkelijk.  

Voorbeeld: “P2: Ik voel mij gelijk niet per se  aangetrokken tot seksrobots.” 

§ 3.6.1 Seksuele aantrekking 

Voorbeeld: “P2:  Allé Ik snap de seksuele aantrekkingskracht niet echt.” 

 



	  
	  

159	  

− 4. Gebruikers 

Wie zou volgens hen een seksrobot gebruiken? En hoe staan zij tegenover mensen die het 

zouden gebruiken?  

Voorbeeld: 

o 4.1. Er zullen er zijn  

Er zullen zeker mensen zijn die dit willen en/of zullen gebruiken. 

Voorbeeld: “Q3: Er zullen altijd mensen zijn. Ge hebt mensen die partnerruil doen, Ge 

hebt mensen die voor alles openstaan. Misschien zijn die juist zo blij als iets.” 

o 4.2. Moraliteit af  

Men vindt dat men een soort knop moet omdraaien of moraliteit moet uitschakelen 

alvorens men met een seksrobot zou kunnen seks hebben.  

Voorbeeld: “Q1: ik schakel mijn moraliteit af, ik schakel mijn denken af, ik ben gewoon, ik 

heb gewoon goesting.” 

§ 4.2.1.Knop omdraaien  

Je moet als het ware je denken uitschakelen om seks te kunnen hebben met de 

robot.  

Voorbeeld: “P2: ja, ik denk dat je een beetje, ik denk dat je altijd zelf als persoon 

als je dat koopt dan dat je zelf de knop gaat moeten omdraaien van ja ofwel kies 

ik daarvoor om hier in op te gaan ofwel.” 

o 4.3. Nooit de kans  

Voor personen die geen kansen hebben bij echte meisjes/vrouwen of die er geen 

vertrouwen in hebben.  

Voorbeeld: “Q3: Sowieso. Anderzijds als sommige mensen nooit de kans krijgen om bij 

wijze van spreken door bepaalde redenen… ja. … ja, ze hebben een negatief zelfbeeld 

en ze durven niet ja, op iemand af te stappen of zoiets, allé” 

o 4.4. Vertrouw geen meisje   

Voorbeeld: “P1: Ik vertrouw, ik vertrouw  geen meisjes het is daarmee,ik … M: Dus beter 

een robot? P1: Ja , ja ..die , ja.” 

o 4.5. Fysisch niet mogelijk  

Voor mensen/koppels waar niet alles meer lukt.  

Voorbeeld: “Q1: Stelt in mijn geval, ik zou in een relatie , ik zit in een relatie, bepaalde 

dingen zijn niet mogelijk, en om niet naar een ander mens te gaan , en effectief nieuwere 

gevoelens, relaties, en heel dienen brol mee te nemen en iemand daarmee te schaden, 

weet ge dat ge daar met iets bezig zijt, met een object bezig zijt die de mens dan 

benaderd, waar dat ge die problemen niet mee hebt en waar dat er ook supervisie van is.” 

§ 4.5.1. Gehandicapten  

Voorbeeld: “Q3: Ik zat met de flash van 'Hasta la vista' in mijn hoofd. Ik heb hem 
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nog niet gezien. Maar euhm, 3 gehandicapte mensen. Q1: Voila. Q3: Die 

zouden.” 

§ 4.5.2. Aandoeningen  

Voorbeeld: “Q1: Het zou een aanvulling kunnen zijn inderdaad voor een relatie, 

om bepaalde noden aan te vullen. En dan kan dienen robot wel van pas komen.” 

o 4.6. Fetisj 

Personen met bepaalde fetisjen, zoals een robotfetisj zouden mogelijke gebruikers 

kunnen zijn.  

Voorbeeld: “P2: Dat ze dat gewoon zalig vinden dat dat niet echt is, dat dat geen echt 

wezen is of een soort euhm ja… Zoiets. AM: Ja. P2: De letterlijke robot fetisj. AM: Mmh. 

P2: Ik denk dat dat de niche is van de mensen die het gaan gebruiken.” 

o 4.7. Smaak 

Of men al dan niet seks zou willen hebben met een seksrobot hangt volgens hen af van 

de smaak van een persoon.  

Voorbeeld: “AM: En wat gaat dan de mensen onderscheiden die dat wel zouden doen en 

die dat niet zouden doen omdat je zegt er zullen er zeker zijn… P3: Smaak … ik denk 

dat.” 

§ 4.7.1. Uiterlijk  

Voorbeeld: “P1: Ja, ik val op uiterlijk. Dus ja.” 

 

− 5. Psychologisch  
Vindt men het psychologisch een probleem om ervoor te kiezen of dat anderen daarvoor zouden 

kiezen?  

Voorbeeld: “Q2: Ik associeer seks wel heel veel met, met gevoelens en niet zozeer met het 

fysieke zelf.” 

o 5.1. Probleem mee? 

Voorbeeld: “Q1: En ik heb daar eigenlijk eerlijk gezegd geen probleem mee, omdat da's 

eigenlijk een zelfde soort drempel is wat da we nu meemaken als laten we zeggen 40 jaar 

geleden met dildo's en buttpluggs. Da's eigenlijk een, in mijn mening, het verschil.” 

o 5.2. Psychologisch niet gezond 

Kan geen positieve effecten hebben op de psychè. 

Voorbeeld: “P2: En ik denk dat dat psychologisch ook niet zo gezond… zo gezond is, als 

je dat lang zo… allé …ik weet dat niet, allé misschien kan het hoor als je er op een soort 

bewuste manier mee omgaat maar,…” 

o 5.3. Niet voor kiezen 

Voorbeeld: “Q2: Nee, ik wil die keuze niet maken daarvoor, dat is iets… M: Wat bedoelt 

ge daarmee? Q2: Allé ja, ik vind, een relatie op psychologisch niveau, een sociaal contact 
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met een echt iemand zo waardevol, dat ik gewoon niet wil kiezen daarvoor. Al mocht het 

mij kunnen tevreden stellen ofzo.” 

 

− 6. Partner 

Is een seksrobot te combineren met een partner? Welke invloed zou een seksrobot hebben op 

hun seksleven?  
Voorbeeld: "Q1: Met mijn vriendin der ook over gehad van allé wat zou je ervan denken, moest ik, 

stelt, ik heb die vraag gesteld van stelt dat ik zo'n robot binnenhaal in huis. Schoon blond 

poppemieke, doet alles wat da ik wil. Hoe gade gij u voelen? M: En wat zei ze? Q1: Get the fuck 

out.” 

o 6.1. Uitlenen  

Uitlenen vindt men toch te vergaand, als is het maar een ding.  

Voorbeeld: “Q1: Vrouwen, die gaan ook niet zomaar hun dildo uitlenen, of hun vent. Er 

zijn maar heel weinige die dat doen. En die gaan dan naar gesofisticeerde clubs. “ 
o 6.2. Mooie aanvulling  

Het kan eventueel wel een aanvulling zijn op het seksleven met de partner, misschien als 

voorspel?  

Voorbeeld:  “Q3: Ik denk dat, ik denk dat het een heel mooie aanvulling kan zijn.” 

§  6.2.1. Voorspel 

Voorbeeld: “P1: Dus… Het is een beetje een voorspel geweest, ja. M: Ah ja. P1: 

Eerst een toertje doen met de pop en dan bij mij.” 

o 6.3. Overspel  

Enerzijds geeft men aan het niet als overspel te beschouwen, maar anderzijds spreekt 

men over ‘als men u bedriegt men een robot’.  

Voorbeeld: “P3: Als ze daar content mee is geweest dat weekend  waarom niet hè. Ik 

vind, ik heb het al gezegd: inderdaad voor mij is dat zoiets als een veredelt seksspeeltje 

en of dat uw vriendin nu een vibrator heeft of  nog een vibrator met nog wat toestellen aan 

dat iets zegt… doe maar.” 

Voorbeeld 2: “Q1: inderdaad euhm uw vriendin heeft u bedrogen met een robot.” 
o 6.4. Niet voor de vrouw 

Voorbeeld: “P1: Ik vind het raar eigenlijk… moest dat een mannelijke pop zijn en ik zie dat 

… dat meisje dat, ik zou, ik zou  ja een soort jaloersheid niet echt maar zo van… allé dat 

is juist hetzelfde allé dat komt een beetje raar over: maar een vrouw dat een scheet laat, 

ik vind dat viezer dan een man die een scheet laat. Allé ja.” 
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− 7.Toepassingen  

Voor wat zou men een seksrobot kunnen gebruiken binnen het seksleven? (zie ook de 

voordelen)  

o 7.1. Kinderrobot  

Voor pedofilie misschien een oplossing? 

Voorbeeld: “P2: Dus kinderporno, maar die gewoon puur animatie gemaakt wordt. En ik 

heb daar zelf uren over gediscussieerd met een paar vrienden van mij of dat dat ethisch 

verantwoord is. Omdat je uiteindelijk niemand kwetst, allé ge doet niemand pijn, euhm 

maar moet je dat stimuleren bij pedofielen al dan niet? En als ge dan bijvoorbeeld een 

kinderrobot zouden maken.” 

o 7.2. Pure lust 

Om enkel en alleen je driften te uiten, maar niets meer dan dat. 

Voorbeeld: “Q1: Euhm, ge gaat, puur voor de lust zou het kansen hebben.” 

§ 7.2.1. Goesting  
Voorbeeld: “P1: M: Dus beter een robot? P1: Ja , ja ..die , ja. M: Dat is uw … P1: 

Ja, die... jij hebt goesting wanneer jij wilt. 

§ 7.2.2. In uw kleine kamer  

Voorbeeld: “P2: Allé ik bedoel het gaat altijd in uw kleine kamertje zijn met euhm 

één of andere pornofilm die nog opstaat ofzo. Allé ik bedoel dan, allé… dat is 

helemaal anders hé.” 

o 7.3. Ontdekkingstocht naar  
Personen die eens iets willen uitproberen zouden hiermee geholpen zijn.   

Voorbeeld: “P2: en ik denk dat dat zo ook één van de beginfases kan zijn dan op uw 

ontdekkingstocht naar…” 

o 7.4. Sm  

Misschien om bepaalde soorten seks te kunnen hebben, waar je partner het niet zo voor 

heeft.  

Voorbeeld: “P3: Ja, echte ruwe seks ofzo. P1: SM… (Gelach) P3 : Ja, zo'n soort dingen 

ja. Er bestaan daar milieus voor maar alle als jij dat nu zelf graag hebt en je bent een heel 

timide iemand … en allé dan denk ik niet dat je daar dan direct op zoek naar gaat om …” 

§ 7.4.1. Fantasieën  

Men kan verschillende fantasieën uitproberen.   

Voorbeeld: “Q2: Ge hebt blijkbaar iets van zelfvertrouwen waar dat ge toch mee 

hebt of fantasieën waar dat ge geen uiting voor hebt.” 

§ 7.4.2. Master van de pop  

Voorbeeld: “P2: en zien hoe mij dat bevalt om een euhm een 'Master' te zijn of … 

dat dat niet zo moeilijk is om haar onderdanig te maken maar. M: Ja ja maar dit is 
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niet … je bent altijd de master van zo een pop.  P2: Ja voila dat bedoel ik. M: Wat 

betekent dat dan nog van een master te zijn van een pop, van een robot? P2: Ja. 

P3: Ja, het is dat zo'n een onderdanige rol kun je zelf niet spelen bij zo een 

robot.” 

§ 7.4.3. Almachtige positie 

Voorbeeld: “Q2: Wilt ge dat? Wilt ge u zelf die positie geven? Q1: Nee. M: En 

welke positie is dat dan precies. De positie dan… Q2: Van almachtigheid. M: Die 

volledig heerst over de pop of over de… Q2: Ja voila. Zelf in sm is er een duidelijk 

moment dat ge stopt en iedereen is ten allen tijde gebonden aan die regels.” 

§ 7.4.4. Controle over 

Voorbeeld: “Q2: Het zou psychologisch, zou ik daar met mijzelf wel een probleem 

mee hebben. Ja, gewoon om, ja ik weet niet, da's een stuk dat ge zelf in controle 

neemt, terwijl dat het veel plezanter is om daar geen controle over te hebben.” 

 

− 8. Vergelijking met  
Waarmee wordt een seksrobot en zijn mogelijkheden mee vergeleken?  

Voorbeeld: “P2: Alle interactie met een echte persoon is inderdaad misschien wel risicovoller 

maar ze gaat ook wel kwaliteitsvoller zijn.” 

o 8.1. Prostitutie  

Men vergelijkt het met prostituees.  

Voorbeeld: “Q3: Ik zat juist in hetzelfde te denken. Maar ik zou . Als ge zo… Ik had een 

artikeltje gelezen van dat we robots eventueel zouden kunnen instellen  als hoeren. Maar 

ik dacht eerder gezegd, ik weet niet hoe dat het kwam in mijn hersenen. Kan het nog altijd 

niet vinden.  Maar dat ge zo meer geneigd zijt naar een hoer dan een uitleenrobot te 

gebruiken. Terwijl dat het eigenlijk juist hetzelfde is.” 

o 8.2.Echte vrouw  

Men vergelijkt het met een echte vrouw.  

Voorbeeld: “Q1: Ik denk hé voor, sorry dat ik misschien altijd direct het woord neem, 

maar… Voor de normale, allé ja,  voor de nominale man zeg maar, die een normale 

heterorelatie heeft en gaat werken, 9 to 5. Ik denk niet dat dat voor hem iets gaat zijn, 

euhm, waarom niet. Omdat inderdaad die robot gaat geen vrouw kunnen vervangen.” 

§ 8.2.1.Vrouw vervangen?  

Voorbeeld: “Q3 Maar ik heb er psychologisch mijn bedenkingen of dat ooit de 

vrouw kan vervangen, omdat het euhm.  Ik zou het jammer vinden. M: Jammer 

als het de vrouw kan vervangen. Q3: Ja, dat het .” 

§ 8.2.2. Niet hetzelfde 

Voorbeeld: “Q1: Dat is niet hetzelfde zoals een vrouw. Een echte vrouw die echt, 
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allé ja ik ga het hele plastisch moeten uitdrukken nu: op ga zitten, lekker 

schudden, er goed in, sneller, harder, spannen of niet spannen. Allé ja. En dan 

warmte, vochtigheid, ge voelt dat die natter worden allé ja. “ 

o 8.3. Pop  

Men vergelijkt het met een sekspop.  

Voorbeeld: “P1 : Ja, omdat anders is het juist gelijk een sekspop van plastiek.” 

§ 8.3.1.RealDolls  

De bekendste soort sekspoppen.  

Voorbeeld: “Q1: Euhm Lang gelden ook,  allé niet lang geleden, een goei jaar 

terug, een documentaire geweest over RealDolls en hun gebruikers en hun 

kopers. Reald Dolls zijn effectief sekspoppen dan, maar die der levensecht 

uitzien en ook levensecht aanvoelen, bepaalde…. En die hebben daar toch wel 

diepere innige relatie  mee. Omdat zij in hun geest da niet aanzien als een object. 

Allé, ze weten wel dat het een object is, een levenloos object, maar ze kennen er 

eigenlijk toch levensechte eigenschappen. Zoals dat ze lief is, en ze zal altijd 

luisteren en blablabla, die mensen hebben dat. Ik zeg niet wij, in de zin, omdat wij 

daar rationeel over nadenken, weten dat we da, ja dat krijgen we er niet uit.” 

o 8.4. Anime Reeks 

Men vergelijkt het ook met de Anime-scene (Japanse tekenkunst). 

Voorbeeld: “Q1: Dat is dus eigenlijk in, de synopsis van heel de anime reeks, waardoor ik 

in het begin refereerde, heet namelijk Chobist, ge moet het maar eens opzoeken. 

Inderdaad, het is een dus effectief robot dat stilletjes aan aanleert om lief te hebben. 

Gelijk dat je zegt.” 

 

− 9. Liefde?  

Denken ze dat er een mogelijkheid is om verliefd te worden op een seksrobot of gehecht te raken 

aan een seksrobot?  

Voorbeeld: “P1: Ha ja en die da is wel erg als zij u dumpt want ja bij dat, dat dumpt u hè niet dat is 

van u hè wel  programmeren zo van alleen 'I love you' weet je zo uwen naam dan, allé dat kun je 

niet bij een meisje.” 

o 9.1. Verliefd  

Kan men verliefd worden op een (seks)robot? 

Voorbeeld: “ P3: Goh verliefd ja, da's chemisch reactie in uw hoofd en als ge dat bij een 

persoon kunt hebben omdat ge alles aan die persoon leuk vindt en omdat dat kriebelt in 

uwen buik. Maar ja, da's hetzelfde gelijk dat gaat zijn als met die RealDolls, als mensen 

echt van die poppen gaan houden. Sommige mensen zeggen van ja ge moet eerst, eerst 

komt verliefdheid en dan houdt ge echt van iemand, en als die reactie voorbij is dan leert 
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ge echt iemand appreciëren zoals die is, dan denk ik dat er iemand wel verliefd kan 

worden op zo'n pop. En daar dan ja, zo in verder gaat.” 

§ 9.2. Relatie mee… 

Voorbeeld: “ M: En da's niet enkel een kwestie van hygiëne ofzo hé…Q1: 

Neenee, da's niet kwestie van hygiëne. Dat zit gewoon puur in het kopke: ze is 

van mij, ZE is van mij. M: Toch een soort van relatie dat ge er mee hebt dan?  

Q1: Toch inderdaad.”  

o 9.2. Affectieve robot 

Voorbeeld: “P3: Het is geen affectieve robot maar echt een robot om seks mee te 

hebben.” 

o 9.3. Gehechtheid   

Kan men gehecht raken aan een (seks)robot?  

Voorbeeld: “Q1: Da's een beetje het verschil tussen laten we zeggen de bedrijfswagen en 

uwen hobbywagen of het verschil tussen inderdaad  het verschil tussen een seksrobot en 

een dildo. Omdat de bedrijfswagen, de gewone dildo da's voor u  een product, da's een 

iets.  Dat, als ge het kwijtraakt is het spijtig maar het is niet, niet pijnlijk. Als ge met uwen 

bedrijfswagen tegen een boom knalt, oh t'en pie maar ge belt de verzekering, voila 

opgelost. Maar als gij crasht met uwen keischonen auto waar dat gij jaren aan hebt 

gewerkt of inderdaad euhm uw vriendin heeft u bedrogen met een robot of gij, moet uwen 

robot gaan uitlenen. Ja da's omdat die mate van gehechtheid aan dat object, de waarde 

ervan veel groter is.” 

§ 9.3.1. Aanhankelijk aan…  

Voorbeeld: “Q1: Als ge zegt ja dat gaat er, de mate van hoe hard dat ge 

aanhankelijk gaat zijn aan uw robot en hem/of haar aanzien als uw partner ga in 

grote mate, in  enorme mate afhankelijk zijn van de mate van de sofisticatie.” 

 

− 10. Voordelen  

Welke voordelen zijn er aan seksrobots?  

o 10.1. Trio  
Men kan er een trio mee uitproberen/hebben.  

Voorbeeld: “Q1: En dan stel ik mij de vraag. Het zou een aanvulling kunnen zijn 

inderdaad voor een relatie, om bepaalde noden aan te vullen. En dan kan dienen robot 

wel van pas komen. Ok, een mens, het probleem met een mens is, als ge daar iemand 

extra bij betrekt, trekt ge daar ook de miserie mee mee. Q3: Da's waar.Q1: Da's… da's al 

zoveel bewezen. Triangels, werkt niet.” 
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o 10.2. Nooit dumpen 

Je bezit een seksrobot, die zal je dus nooit dumpen.  

Voorbeeld: “P2: Allé ik bedoel… met die sekspop heb je inderdaad die zekerheid: ze zal 

je nooit dumpen ze gaat u nooit.” 

o 10.3. SOA 

Men heeft geen risico op SOA. 

Voorbeeld: “P3: die nooit een trio aandurven uit schrik voor SOA's op te lopen of ja 

gewoon uw relatie onderling te verbreken.” 

 

− 11. Nadelen  

Wat zijn de nadelen van de seksrobots?  

o 11.1. Gekuist worden  

Moet ook worden proper gemaakt, na elke beurt.  

Voorbeeld: “P3:  ook na elke gebruiksbeurt moet je het waarschijnlijk ook proper maken. 

Dus ja … dan heb je ook dat probleem telkens hè. Dan vraag ik me af ja: dat is dan zo'n 

romantische kant van seks te hebben met die robot en dan daarna een kwartier zwoegen 

om dat proper te krijgen dat ding… allé ja.” 

o 11.2. Weinig contact met anderen  

Misschien verliest men dan het contact met anderen?  

Voorbeeld: “P2: Maar wat je dan bij die sekspop niet gaat hebben, als je hebt beslist van 

uw vijfentwintigste ofzo om dat te kopen en dat bevalt u matig en euhm door dat te 

hebben euhm leer je ook weinig contacten met nieuwe mensen aan enzo verder, dan zit 

je in een 'slippery slope', ja en dan allé. P3: Ja.” 

 

− 12. Maatschappij  

Hoe staan seksrobots binnen de maatschappij? En wat zullen de gevolgen zijn binnen de 

maatschappij?  

Voorbeeld: 

o 12.1. Taboe 

Het zal eerst nog lang een taboe blijven, net zoals bij dildo’s en vibrators zoveel jaar 

geleden.  

Voorbeeld: “Q1: Sowieso zit ge met zogezegde normen en waarden die ge hebt 

meegekregen van thuis uit. Wat dat zelf u beeld is , wat, hoe zelf dat ge omgaat met 

seksualiteit. Hoe ruim/eng denkend, of hoe narcistisch, masochistisch, sadistisch dat ge 

daarin zijt. En naarmate hoe breder dat die grenzen zijn  des te gemakkelijker dat ge 

dergelijke  onderwerpen ga kunnen accepteren en allé ja bezien wat dat het geeft.” 
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o 12.2. Ethisch  

Waar moet het dan ethisch naar toe?  

Voorbeeld: “Q3: Ja, want op den duur zelf, als ge dan een robot die perfect als een mens 

reageert, wanneer spreekt ge dan over moord? Wanneer is een robot een mens? “ 

o 12.3. Wenselijk? 

Willen we dat onze maatschappij seksrobots consumeert en eventueel nog verder mee 

gaat?  

Voorbeeld: “Q2: Ik vraag mijn eigen dan af. Maar stel dat het kan, wilt ge dat dan? Wilt ge 

dat uw maatschappij verliefd kan worden op een robot? Q1: Da's dan de volgende vraag” 

§ 12.3.1. Preventief stoppen? 

Misschien moeten we de Robotica-industrie preventief beëindigen.  

Voorbeeld: “Q3: Dus gij zou het eigenlijk preventief doen stoppen, die robotica-

industrie? Q2: Ja, ik ben er ook wel. Q1: Ik ben te curieus daarvoor.” 

§ 12.3.2. Niet mainstream  

Het moet voor een speciale doelgroep blijven.  
Voorbeeld: “Q1: Maar het mag eigenlijk, het moet een niche blijven, het mag 

geen mainstream worden. Het mag geen mainstream worden zoals een dildo, 

speeltjes.” 

§ 12.3.3. Toekomst 

Waar willen we naar toe?  

Voorbeeld: “AM: Dus als ik u zo hoor mag het: het mag idealer worden, maar niet 

meest ideaal?  Q1: Het mag idealer worden, inderdaad, maar het mag niet te 

ideaal worden dat die eigenlijk beter wordt dan mijn… AM: dat het vervangen 

wordt…  Q1: Dat het vervangen wordt. Want dan zitten we eigenlijk in een crisis, 

want als dat punt bereikt is van die sofisticatie. Dan wilt dat ook zeggen dat er 

andere punten van sofisticatie ook mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld in het verkeer, 

in de politiek, in weet ik veel wat allemaal. En dan krijgen we een wereld zoals in 

'Apple C-tex machina'.” 

§ 12.3.4. Virtuele realiteit 

Een alternatief?  
Voorbeeld: “P3: In plaats van een robot te maken die daar als een figuur daar 

staat. Stelt dat ge een machine zou maken die een soort van, dat ge een soort 

van harnas aandoet of een soort van pak aandoet met sensoren en dat ge 

ondertussen via uw hersenen een bepaald beeld krijgt. Zo een beetje matrix-

achtig ja en dat ge zo seks hebt. Zou dat niet meer..  P3: Dan hebt ge seks met 

iets virtueels? M: ja of in uw virtuele wereld of.. P3: Da's masturbatie hé. M: Ja 

het is dat, maar ik wil zeggen is dat niet iets wat meer toekomst heeft dan dit? P3: 

Dat denk ik wel, dan..” 
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§ 12.3.5. Schrik  

Het roept ook bepaalde angsten op.  

Voorbeeld: “Q1: Euhm, nee. Het zou heel gevaarlijk zijn moest het wel kunnen. 

Als ge het… Best een droom niet te bereiken. M: Hehe, het moet een droom 

blijven.  Q1: Het moet een droom blijven, want anders verwaterd ineens de mens 

in het niets. En dan wordt, hebben we eigenlijk in een klap plastieken metalen 

gebombardeerd naar het almachtige ras op de planeet. 
§ 12.3.6 Uitroeiing 

Voorbeeld: “P2: Een andere krantenkop zo 'Man killed by his doll. (Gelach) M: 

Dat gaat dikwijls over robots die destructief worden of… P2: Ja, je moet het  maar 

voor hebben op diene moment hè. P1: Een uitroeiing. M: Een uitroeiing? P1: 

Zoals, I-robot op het laatste … alles wordt rood en dien hun kas en dan is er nog 

ene .. die goeie… die zo de perfecte is. M: Ja ja.” 

− 13. Film  
Welke films worden aan gehaald om hun attitude en verwachtingen te weerspiegelen?  

Voorbeeld: “P1: Hij heeft ook zo een robotenfilm. En het laatste wordt hij dan mens. Prachtige 

film. AM: Bicenential film. Heel mooie film. M: Hoe noemt die?  P3: Bicentennial man. AM: Ja dat 

is het! P3: Omdat hij 2 eeuwen oud wordt. En op het laatste wordt hij mens verklaard door… AM: 

Ethische. P3: Ethische commissie. In 2500 en een klets. P1: Zo, dat lichaam als robot. Dat zou ik 

direct willen hebben.” 

 

− 14. Rest  

Overige onderwerpen die werden aangehaald, maar weinig tot niets te maken hadden met de 

onderzoeksvraag. 

o 14.1 Oorlog voeren  

o 14.2 Rest kinderporno 

o 14.3 Rest prostitutie 
o 14.4 Rest speeltjes 

o 14.5 Rest andere systemen  

o 14.6 Rest Cyborg  

o 14.7 Transhumanisme 

Verbeteren van het eigen lichaam door middel van prothesen. 
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Codering: stap 2 

 
 

1. Fascinatie 
1. Op zoek naar de ideale vrouw 2.10., 7.2.1 
2. Nieuwsgierigheid 3.2, 3.5., 3.6., 7.3. 
3. Proberen te begrijpen 4.1., 4.6., 5.1, 6.2, 6.2.1, 8.1., 8.2.,8.2.1,8.2.2, 8.3., 8.3.1, 8.4,12.3.4, 

13.,14.5  
 

2. Zoveel mogelijk zoals een echte vrouw 
2.1. teleurstelling (het is niet gelijkend genoeg): 2.4.,, 2.5., 2.6.,2.7., 2.8., 2.9., 3.1., 7.2.2 

2.1.1. Fysische eigenschappen 2.6.,2.7., 2.8.,2.9.,3.3, 4.7.1 
2.1.2. Technische eigenschappen 2.3, 2.4, 2.5, 2.5.1, 3.1.4, 
2.1.3. Artificieel 3.1.3, 3.1.1,3.1.2,3.1.3 
2.1.4. Onderhoud 2.1,11.1 

2.2. Voorkeur 4.7 
 

 
3. Verschil van een echte vrouw 

3.1. puur genot:  
3.1.1. Geen morele normen: 4.2., 4.2.1 
3.1.2. Geen relatie: 3.4.,3.4.1, 3.4.2, 5.3, 7.2., 9.2, 14.4 
3.1.3. Geen risico: 10.2. 10.3. 
3.1.4. Fantasieën uitleven 4.6., 7.1., 7.4., 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 10.1 

3.2. Geen confrontatie met negatief zelfbeeld: 4.3., 4.4. 
3.3. Geen beperkingen door handicap of aandoening: 4.5., 4.5.1, 4.5.2 
3.4. Niet autonoom  

3.4.1. (Niet) repetitief 2.3.2, 2.4.2 
3.4.2. Niet verrassend 2.4.1 

3.5. Prostitutie????? 14.3, 8.1 
 
 
4. De realiteit 

4.1. Liefde? 6.3, 9., 9.1.2, 9.2,9.3, 9.3.1 
4.2. Angsten 6.4, 12.3.1, 12.3.1, 12.3.2, 12.3.5, 12.3.6 
4.3. De maatschappij 5.2., 12, 12.1, 12.2,12.3,12.3.3, 14.1, 14.6, 14.7 
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Bijlage 10: Films 
 
Hier geven we een kort overzicht van films waar (seks)robots in voor komen of waarbij 

mechanisch leven centraal staat.   

Dit omdat we net geïnspireerd raakten door films voor het schrijven van deze masterproef. 

Bovendien is het zo dat men in films vaak een weerspiegeling ziet over wat de verwachtingen 

(zowel onze hopen als onze angsten) zijn ten aanzien van  een bepaald onderwerp (Benford & 

Malartre, 2007).  

In veel literatuur die gaat over (seks)robots worden er films aangehaald (Benford & Malartre, 

2007; Brooks, 2002; de Fren, 2009; Levy, 2008; Perkowitz, 2004; Russel, 2009; Wood, 2002).   

  

 

Jaar Filmtitel Regisseur Korte Inhoud 

1910 Frankenstein J.Searle 

Dawley 

Dr. Frankenstein creëert een 

monster. De dokter is er zodanig 

van geschrokken dat hij flauw valt 

en terug naar huis gaat, maar het 

monster volgt hem. Het monster valt 

zijn maker aan. Maar dan ziet het 

monster zichzelf in de spiegel en 

rent weg. Op het huwelijk van zijn 

maker komt hij terug en is overmand 

door liefde. Het verhaal eindigt 

wanneer het monster verdwijnt in de 

spiegel 

(www.frankensteinfilms.com). 

1927 Metropolis Fritz Lang Dit gaat over een futuristische stad 

waarbij er een onderscheid gemaakt 

wordt tussen de arbeidersklasse en 

de stadsmensen. De zoon van de 

stadsmeester wordt verliefd op 

iemand uit de arbeidersklasse. Die 

vrouw is een waarzegster en 

voorspelt dat er een redder zal 
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komen die de geschillen tussen de 

werkklasse en de stadmensen zal 

oplossen (www.imdb.com) 

1935 The bride of Frankenstein James 

Whales 

Dr. Frankenstein maakt een partner 

voor zijn eerste creatie 

(www.imdb.com). 

1956 Forbidden Planet Fred M. 

Wilcox 

Een ruimtevaartuig gaat een kolonie 

op een planeet gaan onderzoeken. 

Maar men vindt slechts twee 

overlevenden. Één van hen heeft 

een dodelijk geheim 

(www.imdb.com). 

1958 The day the earth stood still Robert Wise Een alien stelt de mensheid voor de 

keuze: leef in vrede of sterf als een 

gevaar voor de andere planeten.  

1959 

- 

1964 

The Twilight Zone Rod Sterling  Deze serie gaat over gewone 

mensen die terecht komen in 

ongewone situaties en 

supernatuurlijke situaties 

(www.imdb.com). 

1968 2001: A Space Odyssey Stanley 

Kubrick 

Het begint met een ontmoeting 

van onze prehistorische aap-

voorouders en daarna wordt er 

een grote sprong gemaakt naar 

de gekoloniseerde ruimte. 

Uiteindelijk  gaat de Astronaut 

Bowman de onbekende wereld 

van de ruimte verder in, op weg 

naar de onsterfelijkheid.  

1970 Collossus: the Forbin Project Joseph 

Sargent 

Een defensie-computer (Colossus) 

wordt een bewuste machine en 

besluit de wereld over te nemen 
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(www.imdb.com) 

1973 The exorcist William 

Friedkin 

Het meisje Regan vertoont 

eigenaardig, destructief gedrag.  

Een priester moet een 

duiveluitdrijving doen bij haar.  

1974 

- 

1978 

The six million dollar men Harve 

Benett 

productions 

Een testpiloot raakt zwaar gewond. 

Maar men vervangt zijn ledematen 

door bijzondere implantaten. Op die 

manier wordt hij een uitzonderlijk 

sterke geheimagent.  

1975 Stephord wives Bryan 

Forbes 

Een vrouw, Johanna verhuist met 

haar echtgenoot naar een stadje 

genaamd Stephord Conneticut. Alle 

vrouwen zijn er perfect… Maar 

Johanna ontdekt al snel dat hier een 

vreemde reden achter schuilgaat.   

1976 

- 

1978 

The Bionic Woman Kenneth 

Johnson 

De eerste vrouwelijke cyborg werkt 

mee aan geheime missies 

(www.imdb.com). 

1987 

- 

1994 

Star Trek: the next 

generation. 

Gene 

Roddenberry 

Het gaat over een utopische 

toekomstwereld. De aarde heeft de 

meeste wereldproblemen (zoals 

honger en vervuiling,..) opgelost. 

Men verkent de ruimte met een 

ruimteschip en komt zo in contact 

met diverse buitenaardse wezens.  

1982 Poltergeist Tobe 

Hooper 

Een jonge familie wordt geteisterd 

door geesten. 

1982 Blade Runner Ridley Scott Een politie agent wordt 

ingeschakeld om androïden uit te 

schakelen 

1984 Terminator James 

Cameron 

Strijd om de aarde tussen mens en 

machine 
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1987 Robocop Paul 

Verhoeven 

Een dodelijk gewonde agent wordt 

getransformeerd tot een cyborg.  

1999 Veronica 2030 Gary Graver In het jaar 2030 wordt er een 

vrouwelijke androïde ‘Veronica’ 

gemaakt. Door bepaalde 

omstandigheden komt ze terecht in 

het jaar 1998. De wetenschappers 

reizen haar achter na om haar te 

‘redden’. Maar ze besluit te blijven 

omdat ze er verliefd is geworden op 

een man (www.imdb.com). 

1999 The Matrix Andy en 

lana 

Wachowski 

Neo is een computerhacker. Hij gaat 

de strijd aan tegen een alles 

overheersende intelligente machine 

om mensen wakker te maken en 

hun vrijheid terug te geven in plaats 

van te dienen als brandstof voor de 

machine. 

1999 Bicentennial man Chris 

Columbus 

In een gezin wordt de nieuwste 

huisrobots van AMrobotics 

afgeleverd. Al snel blijkt dat deze 

robot niet een gewoon 

standaardmodel is. Hij bezit 

menselijke karaktertrekken.  

2001 Artificial Intelligence Steven 

Spielberg 

Een familie koopt een robotjongen 

die geprogrammeerd is om 

onvoorwaardelijk lief te hebben. De 

robotjongen wordt uiteindelijk 

achtergelaten. Hij vermoedt dat dat 

is omdat hij geen echte jongen is en 

gaat samen met een gigolorobot op 

zoek naar een fee om hem tot een 

echte jongen te maken.  

2004 I Robot Alex Proyas Wanneer de moord op een dokter 
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onderzocht wordt komt Spooner in 

contact met Sonny, een unieke 

robot. 

2005 Stealth Rob Cohen Men probeert een volgende 

wereldoorlog te voorkomen door 

een artificieel intelligent vliegtuig 

onder controle te krijgen.  

2005 War of the worlds Steven 

Spielberg 

Een familie tracht te overleven 

nader de wereld aangevallen wordt 

door alien machines. 

2007 Lars and the real girl  Craig 

Gillespie 

Een jonge man begin teen relatie 

met een (seks)pop (www.imdb.com) 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


