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Stel, je wordt wakker en de butler opent
de gordijnen voor je. Vervolgens zet hij
het nieuws voor je op terwijl je je tanden
staat te poetsen in de badkamer. Je gaat
je aankleden en de butler vertelt je de weersverwachtingen zodat je je kleding daarop
kunt afstemmen. Tijdens het ontbijt noem
jij de boodschappen op en zorgt hij ervoor
dat die morgen worden thuisbezorgd.
Je gaat naar je werk en vanaf daar vraag
je de butler of hij ervoor kan zorgen dat
de maaltijd in de oven om 18.00 uur is
opgewarmd, dat je huis behaaglijk warm
is en dat de was is gedaan. De butler geeft
antwoord op alles wat je vraagt en kan
alle huishoudelijke apparaten bedienen.
Heerlijk toch?!
Het klinkt misschien onwerkelijk, maar
een butler in huis nemen is echt niet raar.
En om eerlijk te zijn is één butler bij nader
inzien wat weinig, vier butlers is beter.
Echt. Geloof me. Een in de woonkamer,
een in de keuken, een in de slaapkamer en
een in de badkamer. En ik hoor je denken:
’Die is gek geworden’.
Wat ik zojuist omschreef is niet alleen
toekomst, dit is wat er vandaag de dag al
gebeurt om ons leven te veraangenamen.
De butlers waar ik het over heb zijn
niet de keurige, wat stijve mannen in rokkostuum met gladgestreken haren die we
kennen uit Engelse films over adellijke
families; het zijn de slimme speakers met

kunstmatige intelligentie die luisteren naar
namen als Alexa en Siri. Deze technologische innovaties doen in sneltreinvaart hun
intrede in onze huizen, terwijl we er steeds
minder van terugzien. Schakelaars en drukknoppen verdwijnen en de smart speaker
die op je stem reageert, doet zijn intrede.
We hebben het over speakers, maar je
pan kan zichzelf ook naar het kookpunt
brengen terwijl jij je groentes staat te
snijden. Je hoeft het hem alleen maar
te vragen. In 2022 zal deze technologie
helemaal ingeburgerd zijn en vinden
we het heel normaal om meer dan een
butler in huis te hebben.
Uit onderzoek is gebleken dat gebruikers
niet alleen heel enthousiast zijn over
de mogelijkheden van de speakers zoals
het verstrekken van informatie, het uitvoeren van klusjes en het bestellen van eten;
de butler kan je kinderen ook helpen bij
hun huiswerk.
En weet je wat misschien nog wel het beste
nieuws is? Mensen die nu al gebruik maken
van deze intelligente speakers zeggen veel
minder tijd achter een beeldscherm door
te brengen. Ze hebben socialere interactie
als gezin, luisteren meer naar podcasts en
muziek en hebben het hierdoor gezelliger
met elkaar. Vier butlers in huis is straks
dus niet alleen heel normaal, het klinkt
mij nu al als muziek in de oren.
Alexa, speel ‘Laten we dansen’…
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VIER BUTLERS
IN HUIS
Gaby van Gestel is trendwatcher.
Ze maakt trendboeken, geeft
lezingen en workshops, schrijft en
is als consultant door multinationals
te detacheren voor trendvertalingen
op lifestyle gebied. Daarnaast
heeft ze samen met partner Peter
Fecken HEMELSby; studio voor
architectuur.

