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‘Ik kan mij voorstellen dat veel boeren boos zijn. In de oorlog hebben 
ze zo veel goeds gedaan, en dan worden ze nu met de nek aangekeken’100-jarige Alie Een-

huizen-Doldersum   
hielp in de oorlog 
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Verkiezingen Turkse  
president lijken uit te 
draaien op tweede ronde
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Rotterdam vierde zondag massaal het behalen van het kampioenschap door Feyenoord. 
Coolsingel en Hofplein stroomden vol. ‘Ik ben emotioneel,  

mijn hart klopt snel. Dit hoort echt bij een Rotterdamse opvoeding.’ 

Een prachtige dag  
voor Rotterdam
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‘Niemand had door wat het zou worden’, kopt De 
Groene Amsterdammer boven alweer een stuk over 
de gevaren van AI. Het is nooit goed om wijsneu-
zig te doen over iets waar je geen moer van snapt, 
toch hoor ik mezelf snoeven. Want ik weet nog 
heel goed hoe ik rilde toen ik, járen geleden al, 
voor het eerst hoorde dat deze technologie de 
computer weleens slimmer zou kunnen maken 
dan de mens, met alle Monster van Franken-
stein-achtige gevolgen van dien.

Is het probleem niet dat AI wordt ontwikkeld in 
afzonderlijke partjes, door nerds die er a priori 
enthousiast over zijn, en nooit tegenspraak orga-
niseerden? ‘Sander’, hadden ze kunnen vragen. 
‘Wat denk jij, als digitale onbenul die het op voor-
hand al stom vindt, er eigenlijk van?’

Peinzend zou ik over mijn kin hebben geveegd. 
‘Jullie zeggen: onbegrensde mogelijkheden maar 
een kleine kans dat we de mensheid ermee uit-
roeien? Hmm, ik zou het er niet op wagen.’

 Sander Donkers
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Oekraïne zoekt naarstig 
naar nieuwe soldaten. Niet 
iedereen staat te popelen. 
‘Ik wil leven’ 
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Hoe Vincent Kouters van 
geldhater een man werd die 
zijn zaakjes op orde heeft. 
‘Over geld praat je wél’
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Feyenoordfans vieren feest in de fontein op het Hofplein. Foto Joris van Gennip / de Volkskrant
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