
8

Verlegen
Benieuwd naar de ideeën 
van een kunstenaar over 
robots, togen wij op een 
zomerse winterdag naar het 
atelier van Fred Abels. Het 
atelier bevindt zich op het 
terrein van de ‘Amsterdamse 
Doe-het-zelf  Maatschappij’ 
(ADM), een gekraakt terrein in een Amsterdams industriegebied. 
Na een fi etstocht van enkele kilometers vanaf  station Sloterdijk 
zien we in de verte, verscholen achter een bonte verzameling 
caravans en een hoop rommel, een groot gebouw opdoemen. 
In de caravans voor de poort van het ADM-terrein wonen 
nogal wat illegalen en verslaafden. Achter de poort openbaart 
zich een andere wereld; hier wonen vrijbuiters en kunstenaars. 
In het woeste landschap staan her en der gekleurde bouwsels 
en vreemdsoortige objecten. Op het centrale gebouw staat met 
levensgrote letters ‘Robodock’ gekalkt, de naam van een festival 
dat hier vorig jaar gehouden werd en waar enkele kunstige 
robots acte de présence gaven. Op zoek naar het atelier van 
Fred Abels werpen we een blik in een werkplaats en staan oog 
in oog met Dirk.
 Dirk komt op ons af  geschuifeld. Schuchter wendt hij zijn 
hoofd af. Hij lijkt nogal verlegen. “Ben je een beetje verlegen, 
Dirk?” lacht Fred Abels. Onzichtbaar voor de toeschouwer 
bestuurt hij Dirk met een joystick, verborgen onder de franjes 
van zijn schoudertas. “Misschien is hij verlegen omdat hij geen 
broek aan heeft. Ik heb hem gedeeltelijk ontmanteld omdat ik 
zijn mechaniek aan het aanpassen ben. Vroeger hing hij met 
zijn hele lijf  op het winkelwagentje. Ik heb hem nu een nieuwe 
steun gegeven waardoor hij niet meer op zijn handen steunt. 
Daardoor kan ik hem een trucje leren. Over straat lopen met 
Dirk is eigenlijk al genoeg; dan heb je al een hele act. Laatst 
liep ik met hem in de Damstraat en dat was vuurwerk, je zet 

die hele straat op zijn kop. Maar op een 
gegeven moment vraag je je af  wat Dirk 
eigenlijk komt doen. Toen heb ik bedacht 
dat hij een trucje moet kunnen, zodat hij 
een doel heeft. Daar ben ik nu mee bezig, 
maar dat is ook echt het laatste wat ik hem 
ga leren want ik heb al belachelijk veel tijd 
in Dirk gestoken.” Abels drukt op een knop 
en Dirk steekt zijn hand uit om te bedelen. 

“En ik kan er misschien nog geld mee verdienen ook!”

Het wiel uitvinden
Abels is, tussen zijn andere projecten door, alweer zo’n twee 
jaar aan Dirk aan het sleutelen. De basis voor deze bijna 
niet van een echte zwerver te onderscheiden robot, ontstond 
jaren geleden. Geïnspireerd door marionetspelende vrienden 
kwam Abels op het idee om een marionet te mechaniseren. 
Hij bouwde een steiger op wieltjes om de marionet heen. “Dat 
modelletje heeft jaren in de kast gestaan. Op een dag dacht ik 
ineens: “Ik kan dat mechaniek in een winkelwagentje zetten met 
een levensgrote pop ervoor, dat is veel leuker dan zo’n steiger 
erboven.” Door het winkelwagentje kwam ik al snel op een 
zwerver uit. Hij is automatisch Dirk gaan heten door de tassen 
(van supermarktketen Dirk, red.) die er aan hangen.” Met 
hulp van een bevriende poppenspeelster Mirjam Langemeijer 
heeft Abels een angstaanjagend realistisch menselijk uiterlijk 
gecreëerd. Abels’ buurman stond model voor het gezicht, wat 
in gips is afgegoten. Abels zelf  stond model voor de rest van het 
lichaam.
 “Dirk waarheidsgetrouw laten lopen vond ik het 
allermoeilijkst, daar ben ik maanden mee bezig geweest. Ik had 
hem belachelijk snel aan het lopen, in één dag liep hij al door de 
werkplaats. Toen wilde ik het lopen een beetje vermenselijken, 
maar daar heb ik me vreselijk in vergist. Ik had er nog nooit 
over nagedacht hoe een mens eigenlijk loopt. Ik moest het 
wiel helemaal opnieuw uitvinden: hoe loop ik eigenlijk? Ik 
heb mezelf  als voorbeeld genomen; Dirk heeft ook precies 
mijn maten. Uiteindelijk heb ik een stuk of  drie, vier keer het 
hele mechanisme vernieuwd.” Zwervers lopen vaak niet zo 
goed, wat dat betreft heeft Abels het zich relatief  gemakkelijk 
gemaakt. Dirk schuifelt, net als een echte zwerver. Ook scheelt 
het een stuk dat hij door het winkelwagentje niet uit balans kan 
raken. Bovendien kan hij in het winkelwagentje het grootste 
gedeelte van het mechaniek kwijt. Hij loopt met behulp van 
twee symmetrische mechanismen; één voor zijn rechterhelft 
en één voor zijn linker. Deze bestaan ieder uit twee roterende 
schijven. “De vorm van deze schijven is eigenlijk de software”, 
zo legt Abels ons uit. De grootste schijf  bepaalt de beweging 
van de benen. De kleine schijf  kantelt zijn bekken, waardoor 

Dirk is een zwerver. Eentje met lang haar, een 
wilde baard en versleten kleren. Een zwerver 
zoals een kind een zwerver tekent, zo een 
waar je het liefst met een grote boog omheen 
loopt. Dirk en zijn winkelwagentje zijn 
onafscheidelijk. Behalve zijn winkelwagen 
heeft Dirk ook altijd een vriend bij zich: Fred. 
Kunstenaar Fred Abels zorgt ervoor dat Dirk 
niet tegen mensen, stoepranden en andere 
obstakels opbotst. Hij bestuurt hem op 
afstand. Dirk is een robot.
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hij zijn voeten optilt. Het bekken kantelen gaat met touwtjes, 
het afzetten van de benen met stangen. Als de schijven in een 
andere vorm gezaagd worden, loopt Dirk meteen met een 
andere tred.

Te menselijk
Door Dirk is Abels in de wereld van het straattheater verzeild 
geraakt, een kunstvorm waar hij voorheen niet zoveel mee 
deed. “Toen ik aan dit project begon, was de doelstelling vrij 
simpel. Ik wilde een robot maken waarvan mensen de eerste 
tien seconden zouden denken dat hij echt is. Verder heb 
ik het opengehouden. Dat ik hem nu gebruik als een soort 
straattheater heb ik niet van tevoren bedacht. Het is wel een 
hele leuke bijkomstigheid. Ik vind het altijd leuk om mensen 
een beetje voor aap te zetten. In het begin was ik me tijdens een 
act nog een beetje aan het verbergen, maar nu sta ik er gewoon 
pal naast, verwonderd toe te kijken. Hoe dichter ik bij hem sta, 
hoe minder de mensen me zien.”
 Het valt ons op dat het mechaniek in het winkelwagentje 
niet bedekt wordt om het aan het oog te onttrekken. Dit blijkt 
een bijzondere reden te hebben. “Dat is het grappige met 
Dirk; ik heb een tijdje heel hard gewerkt om hem zo echt, zo 
menselijk mogelijk te laten lijken. De performances deden het 
heel goed op straat. Maar op een gegeven moment was ik er te 
ver in gegaan. Toen zag Dirk er te echt uit, waardoor mensen 
niet meer op hem reageerden. Mensen liepen hem gewoon 
voorbij, terwijl ik zelf  zo enthousiast was omdat hij zo leefde. 
Dit was een behoorlijke desillusie: hoe verder we gingen met 
het ‘vermenselijken’ hoe slechter de performance op straat 
was. Ik ben weer een beetje terug 
gaan bouwen en daarom laat ik nu 
het mechanisme zien. Maar dan 
nog denken mensen: “Leuk zo’n 
mechanisme, maar ik laat me niet 
in de maling nemen.” Het is een 
fascinerend gegeven dat ik in staat 
ben een robot te maken, waarvan 
niemand ziet dat het een robot 
is. Nu ik Dirk een beetje terug aan het bouwen ben, doe ik 
niet al te veel moeite om de bedelbeweging menselijk te laten 
lijken. Van mij mag dat best een beetje robotachtig zijn. Dat is 
natuurlijk ook tien keer makkelijker.”
 De reacties op Dirk verschillen per locatie “Als je bijvoorbeeld 
op een festival over straat loopt, dan kijken de mensen wel. 
Maar ik had een keer een klusje op een nieuwjaarsfeest. We 
kwamen vrij laat met Dirk aanzetten, de meeste mensen waren 
al dronken, en ze hadden gewoon geen aandacht voor hem. Op 
een ander feest heb ik wiet met hem verkocht. Er lag wiet in zijn 
karretje met een bordje erbij: 5 euro. Er zijn heel veel mensen 
geweest die dat gekocht hebben. Later hoorde ik via via verhalen 
van mensen die wiet hadden gekocht bij een zwerver en niet 
gemerkt hadden dat hij niet echt was. Op datzelfde feest heb 

ik ook een ontzettend heftige reactie meegemaakt op Dirk. Het 
was donker en er was veel herrie, dus je hoorde de motor niet. 
Een vriend van me die wist dat Dirk een robot was, stelde zijn 

vriendin aan hem voor. Dat meisje 
heeft vijf  tot tien minuten met hem 
staan praten. Dirk alleen maar ja 
en nee schudden. Zij vond op een 
gegeven moment uit dat Dirk een 
robot was en dat ik hem bestuurde. 
Ze wist niet of  ze mij moest zoenen 
of  slaan, of  ze boos was of  blij. Het 
was een ongelofelijk heftige reactie. 

Moet je je eens voorstellen. Het is een enorme traktatie die je 
krijgt, maar je wordt ook ontzettend in de maling genomen. Dat 
is heel dubbel. Die dingen zijn heel intens, dan gaat mijn hard 
tekeer, dat is super spannend. Ook in zo’n straat, als je gewoon 
een hele straat met mensen in de maling staat te nemen. Er 
gebeuren soms hele rare dingen. Hij heeft wel eens een klap 
voor zijn kop gehad, dat voelt alsof  iemand mijn eigen opa op 
z’n bek slaat. Dat was voor mij zwaar shockerend. Maar dat 
maakt het ook heel erg spannend om ermee op te treden, het 
geeft een enorme kick. Je raakt er behoorlijk uitgeput van. Het 
is ook vrij verslavend, soms kan ik niet ophouden.”
  “Een van de sterkste dingen van Dirk, is dat hij mensen aan 
het denken zet over hun eigen vooroordelen. Mensen zien een 
persoon aan komen lopen, vrijwel iedereen denkt dat hij echt 

 ‘Op een gegeven moment zag 
Dirk er te echt uit, waardoor 
mensen niet meer op hem 

reageerden.’

Dirk (rechts) is gedeeltelijk ontmanteld omdat Abels hem een nieuw trucje 
leert.
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is, in ieder geval de eerste paar seconden of  zelfs minuten, en 
daar krijg je dus een bepaalde emotie bij. Heel veel mensen 
denken: “Wat is dat voor vent, die wil ik niet in mijn omgeving”. 
Het moment dat ze beseffen dat het een robot is, worden ze 
geconfronteerd met hun eigen vooroordelen. Dat zet mensen 
aan het denken. Bijna iedereen heeft vooroordelen.” Abels lacht 
“Ik zou er eigenlijk een Marokkaan van moeten maken!”.
 Dirk roept sterke emoties op. Veel mensen vinden hem eng. 
“Laatst heeft iemand gefi lmd in de Damstraat, daar staan een 
paar hele mooie beelden op. Je ziet Dirk in de rug en je ziet 
de gezichten van mensen die hem voorbijlopen. Er zijn een 
paar mensen, vrouwen vooral, die hun handen voor hun mond 
houden en met opengesperde ogen verder lopen. Ze keken hem 
recht in zijn ogen, en ergens zei hun instinct hen dat Dirk niet 
leeft. Dat is de confrontatie van mensen die hem maar twee 
seconden te zien krijgen en niet tien seconden de tijd krijgen 
om te ontdekken dat het een robot is.”

Automatische houtkachel
Abels heeft een technische achtergrond. Hij heeft twee 
opleidingen gevolgd op lts-niveau, 
tot elektricien en metaalbewerker. 
Daarna heeft hij een paar jaar in 
bedrijven gewerkt, maar dat had 
hij al snel gezien. Hij was altijd al 
aan het knutselen, had van kinds 
af  aan een eigen werkplaatsje. Na 
een tijd gereisd te hebben is hij in 
de kunstscene terechtgekomen, 
zonder dat hij daar bewust mee bezig was. Op een gegeven 
moment is hij bestempeld als kunstenaar en dat bevalt hem prima. 
Voordat hij zo’n zes jaar geleden op het ADM-terrein terecht 
kwam woonde hij in de graansilo: een heel groot, kasteelachtig, 

gekraakt gebouw 
in de stad, ook 
een culturele 
plek. Toen dat 
gebouw ontruimd 
werd, hebben ze 
(onder andere) dit 
terrein gekraakt. 
“Dit is een 
ideale plek voor 
mijn projecten. 
Robodock is 
perfect om mijn 
projecten uit te 
proberen, dan heb 
ik mijn werkplaats 
bij de hand. Als ik 
op andere plekken 
speel, ook al 

is er nog zo’n geweldige werkplaats in de buurt, mis ik altijd 
ontzettend mijn werkplaats. Deze werkplaats is helemaal om 
me heen gegroeid.”
 Zijn werkplaats staat vol met allerlei projecten. Trots laat 
Abels een grote houtkachel zien in een hoek van zijn werkplaats. 
“Deze kachel is automatisch. Ik heb er een soort bimetaal in 
verwerkt, als hij afkoelt gaat de klep open, krijgt hij meer lucht 
en gaat hij beter branden. Je kunt hem helemaal volstoppen met 
hout en dan hoef  ik er uren niet naar om te kijken.” Filmpjes 
van zijn projecten, ook van Dirk in actie, zijn te bewonderen op 
zijn website <http://www.fabels.org>. Wat Dirk onderscheidt 
van zijn andere projecten is het theateraspect. “Het feit dat 
Dirk op een mens lijkt, geeft zoveel reacties. Er komt veel meer 
los dan bij de andere machientjes die ik maak, die ook allerlei 
leuke dingen doen. Bij die machientjes moeten mensen eerst 
nadenken, kijken wat het is. Er zijn geen herkenningspunten. 
Met Dirk, een menselijke gestalte, heb je meteen de aandacht. 
Ik ben ondertussen met een nieuw project bezig, een klein aapje. 
Voor Dirk, of  als los project, dat weet ik nog niet. Het wordt een 
soort hybride: een marionet en een robot tegelijkertijd. Als je 

hem beweegt, zie je dat hij leeft. 
Het is de bedoeling dat mensen 
denken ‘oh, dat is een marionet’, 
maar dat hij dan ineens veel te 
intelligent wordt. Met zijn ogen 
heen en weer schiet. Dat je denkt 
‘hee, daar klopt iets niet’.”
 
Menslievende piramide

Op het ADM-terrein wordt ieder jaar het Robodock festival 
gehouden, een driedaagse kakelbonte ‘recyclefestatie’ met 
theater, spektakel, beeldende kunst, technische experimenten 
en robotica. “Ja, er komt wel een aantal robots. Maar ik vond 
Dirk wel het meest robotachtig. De anderen zijn dan toch meer, 
vanuit jullie oogpunt, bewegende sculpturen. Behalve één, die is 
gemaakt door een idool van mij, een meester: Jim Whiting van 
Bimbotown uit Leipzig. Die had een soort rubberen piramide 
bij zich, die van mensen houdt. Dat is een echte robot. Die 
staat in een zaal, om zijn eigen as te draaien, tot hij iemand 
ziet, met infrarood ofzo, en dan gaat hij er met een rotgang op 
af. En dan stopt hij vlak voor je, en komt heel langzaam tegen 
je aan staan. Hij houdt van mensen. Jim Whiting maakt echt 
geweldige dingen. Ik ben al verschillende keren in Bimbotown 
geweest, ook met Dirk. Jim geeft iedere maand een feest, dat is 
echt een aanrader.”
 Door een festival als Robodock rijst de vraag waar de grens 
ligt tussen robotica en kunst. “Kijk, techniek en kunst zijn 
natuurlijk heel nauw verbonden. Zeker de laatste tijd weer, 
maar in de tijd van Leonardo da Vinci was dat heel normaal. 
Als je heel sec robots maakt voor een bepaalde functie, zoals een 
lasrobot voor de auto-industrie, is daar kunstzinnig niet zoveel 
aan. Maar je kan alles omzetten in kunst. Een robot kan zelf  

‘Techniek en kunst zijn natuurlijk 
heel nauw verbonden. Als je iets 
met aandacht doet denk ik dat je 
bijna alles tot kunst kan verheffen.’



11

De Connectie
April 2005: nummer 2

ook weer in staat zijn kunst te maken. Het is ook de vraag wat 
kunst is. Als je iets met aandacht doet, denk ik dat je bijna alles 
tot kunst kan verheffen.” Ineens realiseert Abels zich dat hij zelf  
ooit een robot heeft gebouwd die kunst kan maken. “Een hele 
simpele, de Pyrograaf.” Abels tovert een karretje tevoorschijn 
die met een arm een stuk krijt vasthoudt. Nu wordt ons duidelijk 
waar de patronen op de vloer van de werkplaats vandaan 
kwamen. Volautomatisch tekent de Pyrograaf  een ingenieuze 
bloem op de grond, volgens het spirograaf-concept. “Hij heet 
de Pyrograaf  omdat hij met vuur werkt, met spiritus. Als ik 
met vuur werk doe ik ook de sirene aan, zodat mensen opzij 
gaan. Dit is heel spectaculair, met spiritus krijg je een blauwe 
vlammende ster op de grond. Dat doet het goed op feesten.”

Bij een robot op de thee
“Alles wat je kan bedenken en waarover je kan fantaseren schijnt 
ooit echt mogelijk te zijn. Er zijn verschillende wetenschappers 
die daarvan overtuigd zijn, dus dan kan het! (lacht). Ik denk dat 
misschien wel over 100 jaar robots een soort mensen worden, 
bewustzijn zullen hebben. Dat is een kwestie van dingen op een 
rijtje zetten. Kijk maar naar wat 
men 100 jaar geleden voor mogelijk 
hield, en wat er nu mogelijk is. 
Als je die lijn voortzet, dan zijn 
de mogelijkheden onbegrensd. Ik 
vind dat je dan kunt zeggen dat 
alles mogelijk is. Ook bijvoorbeeld 
biologie en elektronica, die komen 
steeds dichter bij elkaar. We zijn al 
in staat tot DNA-manipulatie. We zijn dus zelfs al met het echte 
leven heel ver met manipuleren. Het kan niet anders dan dat er 
binnenkort opzienbare dingen gaan gebeuren.” 
 De meeste mensen moeten even slikken bij de gedachte aan 
zo’n toekomstbeeld. “Ja, mensen zijn paranoia. Die fi lms heb 
ik ook gezien. Ik kan me die angst wel een beetje voorstellen. 
Ik vond het altijd volkomen belachelijk, lachte iedereen uit 
die bang was voor computers. Maar nu met het gevaar voor 
het schenden van je privacy ben ik daar toch een beetje op 
teruggekomen. Bijvoorbeeld dat er in politieauto’s een grote 
computer zit, waarmee ze met een druk op de knop alles van je 
weten. Maar goed, alle mogelijkheden hebben moeilijkheden, 
zoals Johan Cruijff  ooit zei. Een robot heeft eindeloos veel 
mogelijkheden, maar die andere kant is er ook, alles heeft twee 
kanten. Maar het zou belachelijk zijn om het niet te proberen, 
en het is ook niet meer te vermijden. We gaan toch die kant op, 
dus je kan er maar beter niet bang voor zijn.”
 “Ik denk dat de robot een vriend van de mens zou kunnen 
worden. Ik zou graag een keer een kopje thee drinken met een 
robot. Hoewel je dan natuurlijk altijd toch ook een beetje thee 
zit te drinken met degene die hem geprogrammeerd heeft. Net 
zoals wanneer je met een leuk meisje theedrinkt, je ook een 
beetje met haar moeder theedrinkt.” lacht Abels.

Voor god spelen
‘Misschien is een mens nabouwen wel voor God spelen. 
In het stoomtijdperk werden hersenen voorgesteld als een 
soort stoommachine. De vergelijking  computer-hersenen is 
waarschijnlijk net zo ver gezocht. Het is vrij makkelijk om te 
zeggen “ik denk wel dat robots bewustzijn kunnen krijgen”, 
omdat je geen termijn stelt. Of  het binnen 200 jaar kan, 

daar moet ik nog even goed over 
nadenken. Maar als de beschaving 
nog een paar duizend jaar blijft 
bestaan, zal het in de toekomst 
zeker ooit mogelijk zijn. Dood 
materiaal gaat geïntegreerd 
worden in levend materiaal. We 
zijn al heel veel aan het sleutelen in 
levend materiaal. Op een gegeven 

moment ga je ingrediënten nemen van levende dingen om in 
robots te gebruiken, en dan kan het alle kanten op. Maar dan 
is het natuurlijk een discussiepunt of  de mens het dan wel echt 
zelf  gemaakt heeft.
 “Ik zou het geweldig vinden als Dirk echt een autonome 
robot zou zijn, dat is een soort ideaal. Maar de meeste 
dingen die ik maak, maak ik zo dat ze heel betrouwbaar zijn. 
Een heleboel elektronica maakt het geheel onbetrouwbaar. 
Computers zijn sowieso een beetje onbetrouwbaar natuurlijk. 
Hoe ingewikkelder iets is, hoe makkelijker het kapot gaat. Dan 
moet ik het over een hele andere boeg gooien, dan wordt het 
een soort laboratoriummodel, niet geschikt voor de straat.” 
Abels zet water op om thee te zetten. “Ik zou het handig vinden 
als Dirk thee zou kunnen zetten, maar ik denk dat het heel veel 
tijd kost om hem steeds te repareren zodat hij thee kan zetten. 
Ik denk dat ik dan beter zelf  thee kan zetten.” 
 Na twee jaar sleutelen vindt Abels het wel mooi geweest. “Ik 
zou Dirk ook wel willen laten praten, maar ik ben er een beetje 
mee opgehouden, met dat steeds maar realistischer. Op zich is 
dat wel comfortabel hoor, dan komt er een beetje een eind aan 
het project. Misschien komt er nog een klein trucje bij, maar 
dan is Dirk af. Ik heb namelijk ook nog een heleboel andere 
ideeën.” ∅

‘Over een hele tijd zullen robots 
bewustzijn hebben. Dat is een 

kwestie van dingen op een rijtje 
zetten. ‘


