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Henk Jochemsen en Marcel Zuiderland
Wat zou het mooi zijn: een wereld waarin geen kinderen worden geboren 
met een afwijking of erfelijke ziekte. Een leven met gezondheid, een ideale 
baan en een succesvolle maatschappelijke carrière. Dat lijkt mooi maar 
kunnen we nog omgaan met imperfectie, handicaps, ziekte, of gewoon de 
dagelijkse middelmaat van het leven? Mogen er nog imperfecte mensen 
zijn en kinderen met een handicap? Of gaat de wereld aan perfectie ten 
onder? 

Ad de Bruijne en Steven Dorrestijn
Een robot kun je zo ontwikkelen dat hij verdacht veel op een mens lijkt. Een 
robot waar je tegen kunt praten, die jou kan aaien, die zelfs je huisvriend kan 
worden. Als die robots ook op de cloud aangesloten kunnen worden, kunnen 
ze ook nog eens leren. Is dit een toekomstvisioen waar je vrolijk van wordt? Of 
rijzen de haren je te berge? Kan er een moment komen dat de mens produc-
ten schept die hem boven het hoofd groeien? 
Met medewerking van Hollander Techniek en anderen. 

Arjan Plaisier, Suzan Biezeman en 
Joke van Saane
Heeft de mens een ziel? Of is de ziel afgeschaft? Soms voelt het zo. 
Mensen missen een bezield verband. Niet verwonderlijk dat ‘spiritua-
liteit’ helemaal in is. Maar waar moet je die dan zoeken? Daar worden 
verschillende verhalen over verteld. Het verhaal van Zen of mindfulness 
bijvoorbeeld. Of van het christelijk geloof. Dit debat gaat dus over de 
ziel. Heb ik een ziel en wie of wat zorgt ervoor? 
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