
 

 

Ashley: de digitale engelbewaarder  

 

Wie of wat is “Ashley”?  

 

Ashley is superintelligente software. Een zeer geavanceerd computersysteem dat als een  digitale buddy werkelijk 

overal antwoord op weet en je altijd direct met raad en daad terzijde staat.  

Het is de bedoeling dat de digitale engel Ashley vanaf het 5
e
 levensjaar je persoonlijke “levenslange virtuele gezellin” 

wordt. Ashley is op dat moment zelf ook 5 jaar, zodat je je meteen “op gelijke voet” met haar voelt. Ashley groeit 

vanzelf met je mee; tegen je 16
e
 levensjaar is zij ook 16. Niet al te sexy natuurlijk, want zij moet niet teveel 

maatschappelijke weerstanden oproepen maar daarentegen juist zo soepel en zo snel mogelijk in ieders toekomstige 

leven geïntegreerd raken. (“etiquette en bottom-up gestuurd gedrag zijn trefwoorden binnen het Ashley concept”) 

 

Technisch kan Ashley zonder problemen als hologram in onze leefruimte optreden als zijnde het meest ‘volmaakt’ 

denkbare mind-control programma in de vorm van een perfecte illusie van de menselijke verschijning, als ware zij 

een heuse gedaante van vlees en bloed. In de praktijk zal Ashley echter vooralsnog operationeel worden als 

letterlijke digital angel op het beeldscherm van je eigen PC, iPhone of mobieltje. 

 

Gekoppeld aan internet en het mobiele netwerk is het geen enkel probleem voor Ashley om overal en continue 

online bij jou in de buurt te zijn. Zij is altijd op de achtergrond aanwezig en eeuwig beschikbaar. Werkelijk alles kun je 

aan haar vragen. Ashley geeft altijd antwoord, en daarmee is zij tevens de ‘belichaming’ van absolute loyaliteit en 

betrouwbaarheid; 24 uur per dag beschikbaar om precies die feedback te verschaffen die jij nodig hebt (…) Ashley 

will take care of you. 

 

 

“De aanname is dat mensen in zo’n electronische partner veel meer fiducie (vertrouwen, WB) hebben, dan in 

een ontoegankelijk ding als een computer. Haar verschijningsvorm en wijze van opereren is zodanig gekozen 

dat een mens haar accepteert, waardeert en daarom bereid wordt in haar te investeren zodat ze steeds meer 

kan”.  

 

Diverse grote installateurs werken al samen met Ashley Connects. De zorgsector is het gebied waar zij op dit moment 

als eerste wordt ingezet en waar de nodige ervaring kan worden opgedaan, alvorens haar in iedere huiskamer te 

ïntroduceren. Binnen deze toepassing kan de digitale engel geheel in stijl een wat meer zusterlijk karakter 

aannemen. Zo kan assistent en verpleegster Ashley je ’s ochtends wekken en checken, of, -gekoppeld aan 

geavanceerde DOMOTICA apparatuur-, de gordijnen op jouw wens en commando voor je openen. Het is maar één 

voorbeeld van de oneindige toepassingsmogelijkheden en de oneindige zegen die zij ons komt brengen. 

 

De capaciteiten van Ashley reiken echter aanzienlijk verder dan het verrrichten van dergelijke ‘onschuldige’ 

handelingen. Zo zou zij ook kunnen functioneren als permanente personal advisor van een top-manager. Zo 

‘intelligent’ is Ashley al, en zij neemt zelfs een nog hogere vlucht: Ashley Connects heeft zichzelf ook al aan de 

luchtmacht bij Defensie geconnecteerd om aldaar te worden toegepast.   

 

 



 

“Ashley bevindt zich op het raakvlak van twee werelden…”, zo klinken de welluidende inleidende woorden 

waarmee zij op dit moment wordt aangeprezen. “(Zij) deelt zowel de computerwereld als onze menselijke. Zij 

kan daardoor ingrijpen in beide omgevingen en fungeert daarom in de meest brede zin als een interface 

(koppeling) tussen ons en onze technische omgeving. Deze vorm noemen wij de vierde generatie interface”.  

 

Hiermee is wederom een cruciale en effectieve stap gezet van de moderne mens in de richting van haar eigen totale 

dehumanisering en ondergang. De slotfase binnen het duistere spel om het definitieve pad richting cyborg voor eens 

en voor altijd te kunnen effenen is hiermee ingetreden, want Ashley is allang geen toekomstdroom meer. 

Ontwikkeld vanuit het Pentagon en TNO, mede gefinancierd door de Nederlandse overheid en met steun vanuit 

Defensie is Ashley reeds hard op weg om alle harten van Nederland te veroveren.  

  

“Onze visie is dat uiteindelijk alle mensen/operators in de samenleving (…) zullen beschikken over een Ashley die 

gezamenlijk het artificiële netwerk vormen”. 

 

Alle citaten (cursief) afkomstig van www.ashleyconnects.nl  
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