
Hoe gaat ons leven er over 
ongeveer tien jaar uit zien? 

Ik denk dat het niet meer dan 'n 
jaar of tien zal duren voordat er 
in de meeste huizen 'n 
computer is. Je moet in feite 
„bedenken dater nú al in de 
meeste huizen een computer 
aanwezig is. Die computertjes 
zijn natuurlijk erg klein, en 
ingebouwd in allerlei 
apparaten. D'r zijn 'n hele boel 
wasmachines waar 'n 
miniatuurcomputertje in zit. 
Er zijn intelligente 
televisietoestellen waar je van 
alles mee kunt doen. Je zult ook 
wel 'n vorm van ‘n computer in 
huis krijgen die 'n heleboel 
dingen over neemt. Die de 
centrale verwarming regelt, die 
kijkt of de deuren 's avonds 
dicht zijn, dat soort dingen. Dat 
is één aspekt van de toekomst. 
Een tweede wat je heel 
duidelijk zult hebben is dat 
beeldschermen overal gaan 
verschijnen. 

Op veel meer plaatsen dan nu 
het geval is. Het zijn dan niet 
meer alleen televisietoestellen. 
Maar je ziet ook wie er voor de 
deur staat. Je kunt op 'n 
beeldscherm zien hoe laat de 
bus weg gaat, wat de 
aanbieding bij de kruidenier is. 
Bovendien worden die 
schermen én veel groter én veel 
kleiner. Je zult ook kamerbréde 
schermen krijgen. Op dat 
scherm kun je dan videoplaten 
afdraaien, gá zo maar door. Ik 
denk dat 'n derde ding dat heel 
duidelijk in de toekomst 
verandert, is, dat dingen 
gebruiker-vriendelijk worden. 
Ik denk dat je kunt gaan praten 
tegen chips, en chips gaan dan 
luisteren en praten terug. 
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Als er iemand in Nederland is die ontiegelijk veel 
elektronische dingetjes in huis heeft, dan is het Chriet 
Titulaer wel. Dat hij bekend is van radio en tv, hoeven 
we je niette vertellen, maar dat hij ook al een beetje op 
de hoogte is wat ons de komende jaren staat te wachten, 

op elektronisch gebied althans, interesseerde Eppo 
zodanig, dat Chriet precies past in de serie Eppo 

interviews. Komt ie: 

Hoe moet ik me dat 
voorstellen? 

Dat moet je je zo voorstellen: 
de afstandsbediening van tv 
verdwijnt. Als je Nederland Il 
wilt hebben zeg je gewoon: 
"Nederland II", het toestel 
luistert er dan naar, en je krijgt 
Nederland Il. Als je zegt: 
“Helder, dan gaat ie helder 
worden. Ook in de auto ga je ze 
krijgen. Erkomtop een 
gegeven moment een apparaat 
dat tegen je zegt dat je moet 
tanken. Als je daar niets aan 
doet dan zegtie: "'Sufferd, 
dadelijk sta je stil". Je hebt nu 
toch ook al horloges die je 
's morgens wekken. Ik heb 
thuis al 'n klokje dat tegen me 
praat dat het tijd is om op te 
staan. 

Als we allemaal 
kabelaansluiting hebben, kan 
er nog veel meer, hè? 

Je kuntin 'n kabelnet inbouwen 
dat de gas- en 
elektriciteitsmeter worden 
opgenomen. Maar ook dat je 
dingen kan bestellen bij je 
groenteboer. Ik denk dat je ook 
iets meer aan-huis- 
bezorging zult gaan krijgen. 
Gekoppeld daaraan is natuurlijk 
de afrekening, want je 
bankrekening loopt via 
hetzelfde systeem. 

Dan zal het geld ook wel gaan 
verdwijnen, niet? 

Ja, geld gaat helemaal 
verdwijnen. En bij dat 
verdwijnende geld iser nog een 
heel leuk ding te melden. Dat 
zijn die elektronische … 
betaalkaarten. Ik heb er al 'n 
model van in huis. In die 
kaartjes zit 'n echt 
miniatuurcomputertje 
gebouwd. Met zo'n kaartje kun 
je bijvoorbeeld telefoneren, of 
de bus, of de parkeermeter 
betalen. Je kunt dat kaartje zelfs 
in je televisietoestel stoppen om 
te zien hoe de toestand van je 
bankrekening is. 

Er worden bosjes satellieten 
het heelal ingestuurd, wat voor 
funkties gaan die krijgen? 

Ze zorgen er nu al voor dat we 
rechtstreeks televisie- 
programma's kunnen 
ontvangen. Maar ze kunnen 
veel verder gaan. Je kunt door 
de satelliet 'n systeem 
ontwikkelen waarmee je op 
ieder moment kunt zien waar 
iedereen is. Je kunt zien waar ze 
met de auto zijn, maar je kunt 
ze ook privé zien. Je kunt 
telefoontoestellen maken die je 
inbouwt in een polshorloge, en 
dan via 'n satelfietverbinding 
metiedereen op ieder punt van 
de aarde kontakt kunt hebben. 
Vanuit satellieten zou je 
kunnen zien of er ergens olie op 
zee geloosd wordt, vijf minuten 
later kunnen ze dan worden 
gearresteerd. 

Er gaat wel een behoorlijke 
dreiging uit van al die dingen. 
Apparaten die tegen je praten, 
iedereen kan je zien… 

Ja, maar je zult met nieuwe 
dingen moeten leren leven. Ik 
ben ook niet gelukkig met al die 
ontwikkelingen. Alleen bekijk ik 
wel alles wat er gebeurt. 
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