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NIEUWSBRIEF #25
"JUST BECAUSE YOU'RE PARANOID DOESN'T
MEAN THEY AREN'T AFTER YOU" - JOSEPH
HELLER
Nieuwsbrief #25
Dit is de tweewekelijkse technofilosofie-nieuwsbrief met een zorgvuldige doch
willekeurige selectie van de leukste/beste artikelen uit de (internationale) pers,
boekentips, video's, ontwikkelingen bij Fontys en (hierboven) een quote. De
bedoeling? Je te inspireren, te vermaken én aan het twijfelen brengen
natuurlijk!
De afgelopen twee weken was ik druk met conferenties en mijn nieuwe boek, maar
gelukkig was Marco Zondervan, een man 'zonder van' maar mét smaak, zo aardig om
mij een handje te helpen!
TIJD VOOR ÉÉN DING
De computer zegt nee, maar wat zeg jij? Ben je een doemdenker of juist een optimist
als het aankomt op kunstmatige intelligentie? Gaat AI ons redden of wordt ze onze
ondergang? Doe de scenariotest van Rudy van Belkom. (Tip van Marco Zondervan.)
UIT DE INTERNATIONALE PERS
Vorig jaar liep Eliud Kipchoge de marathon binnen de twee uur. Technologie speelde
daarbij een grote rol. Het ideale traject werd aangegeven door lasers en Eliud liep op
de nieuwe schoenen van Nike. In dit artikel op VICE test Hayden Vernon een andere
technologie: biohacking. Vooral interessant als je een hardloper bent, geld genoeg
hebt en je tijden wilt verbeteren.
In dit artikel bespreekt Dr. Aimee van Wijnsberghe van de TU Delft een framework
voor ethische kunstmatige intelligentie. De uitgangspunten van het framework
worden kort toegelicht. Tijdens het lezen vroeg ik me vooral af of zo'n framework gaat
werken of dat het opstellen van zo'n framework in onze huidige wereld vooral heel
naïef is (Tip van Desiree van de Bergh).
Een collega van mij heeft een Roomba, zo'n robotstofzuiger. Hij heeft ook een hondje
en een slim, met het internet verbonden voederbakje. Terwijl mijn collega aan het
werk is, speelt zijn hondje met de nijvere Roomba. Maar pas poepte het hondje in
huis. De Roomba aarzelde niet, zoog de poep op, liet die elders weer achter, zoog die
weer op, en had de middag van zijn leven. Maar er is hoop voor mijn collega, want er
blijken problemen te zijn met de slimme voederbakjes volgens dit nieuwsbericht van
de BBC. (Tip van Marco Zondervan.)
Hier vind je nog een uitgebreid goed stuk over AI op de werkvloer in The Verge.

UIT DE NATIONALE PERS
Ook bij Fontys bereiden we ons voor op het Covid-19 virus. Zo werd een checklist
ingevuld waarin aangegeven werd of dienstverlening nog door zou draaien als 50%
van de medewerkers ziek is. Het antwoord was: dat ligt er aan welke 50%. Maar dat
paste niet in het formulier. In dit artikel op De Volkskrant geeft Ulco Schuurmans zijn
mening over de infodemie die de mogelijk epidemie begeleidt.
In de vorige nieuwsbrief hadden we het over de Duitse Kunstenaar Simon Weckert
die met zijn wagentje met smartphones navigatiesystemen om de tuin leidde.
Daardoor raakte ik geïnteresseerd in de wereld van de POTs (Protective Optimization
Technologies). Het idee is dat algoritmes soms eerlijk lijken binnen de logica van het
algoritme, maar ongewenste effecten hebben in de echte wereld. Wanneer dat
gebeurt, kun je proberen om het algoritme te beïnvloeden, bijvoorbeeld door de
datastroom te manipuleren. Dat noemen we een POT en hoe dat werkt wordt hier
uitgelegd.
FOTO

Het is een wat ouder verhaal, maar pas hoorde ik dat Pierre Delecto een verfransing is
van 'pure delight'. De achtergrond en veel meer over de geheime accounts van politici
staat hier op de Washington Post.
VIDEO'S / PODCASTS
In Issue #12 van de podcast Your Undivided Attention gaan Aza Raskin en Tristan
Harris van het Center for Human Technology in gesprek met Rachel Botsman.
Rachel Botsman is een Britse schrijfster over vertrouwen en technologie. "Imagine a
world where trust has collapsed, you can no longer trust the government or the
media. Every fact you learned in school is now a fiction. What's happening to you now
is your only reality." (Tip van Marco Zondervan.)
Simone Giertz is heel goed in het bouwen van zogenaamde 'Shitty Robots' maar bij de
International Consumer Electronics Show (CES) kunnen ze er ook wat van. Kijk maar
eens naar de video's hieronder (wederom tips van Marco Zondervan.)
https://www.youtube.com/watch?v=nOSnW3HdOao&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ERLM0sca_NM&amp;feature=youtu.be

BOEKEN
Wanneer ik met studenten praat over spionagekapitalisme en over de datahonger van
grote technologieplatformen gebruik ik vaak de quote van Joseph Heller uit Catch 22
die bovenaan deze nieuwsbrief staat. Schoorvoetend moet ik echter toegeven dat ik
het hele boek nog nooit gelezen had, maar daar is nu eindelijk verandering in
gekomen, althans ik ben halverwege, want Catch 22 is hard werken.
Boeken zijn er om door te geven. Dus wil je dit boek, stuur me een mail,
heb wat geduld, en ik stuur de eerste het boek op!
TECHNOFILOSOFIE ON TOUR

In 2020 is er weer van alles gepland. Een selectie:
Op 3 maart een presentatie over de TICT In Valencia;
Op 9 maart spreken we TPP studenten toe;
Op 10 maart de Keynote op het juristenfestival:
Op 19 maart spreken we psychologiestudenten toe;
Op 30 maart doen we een sessie voor het HBO-i-netwerk;
Op 2 april doen we een sessie bij TANS in Tiel;
In mei starten we een cursus voor ORM;
In september een sessie bij All Solutions;
En ook daarna is er weer van alles gepland.
BIJ FONTYS / VAN FONTYS
Tsja, het was Carnaval.

NIEUWSBRIEF #24
“COMPUTERS ARE USELESS. THEY CAN ONLY
GIVE YOU ANSWERS” – PABLO PICASSO
Nieuwsbrief #24
Dit is de tweewekelijkse technofilosofie-nieuwsbrief met
een zorgvuldige doch willekeurige selectie van de leukste/beste artikelen uit de
(internationale) pers, boekentips, video’s, ontwikkelingen bij Fontys en (hierboven)
een quote. De bedoeling? Je te inspireren, te vermaken én aan
het twijfelen brengen natuurlijk!
SLECHTS TIJD VOOR EEN PAAR DINGEN
De afgelopen weken werd bekend dat Amazon zich op de Nederlandse markt gaat
richten. Lees dit artikel in het Financieel Dagblad (let op de betaalmuur na een aantal
gratis artikelen). Bol.com maakt alvast zijn cijfers niet meer bekend en Arjan Lubach
maakte een tamelijk briljant filmpje over hoe grote technologiebedrijven het
kapitalisme te gronde richten. Ik raad vooral aan om naar onderstaande video te
kijken en vervolgens lekker offline te gaan winkelen.
https://youtu.be/PrwQ-guwvfs
UIT DE INTERNATIONALE PERS
Wanneer je een presentatie bijwoont over kunstmatige intelligentie hoor je vaak
allerlei kanttekeningen (KI is ‘bevooroordeeld’, ‘niet transparant’). Tegelijkertijd is de
kans groot dat ook verteld wordt dat KI op andere vlakken juist fantastisch is, en dan
heb je kans dat verteld wordt dat KI veel beter dan mensen kanker kan ontdekken en
zelfs nieuwe manieren bedacht heeft om kanker op te sporen. Dit artikel op The
Verge stelt daar vraagtekens bij.
We gebruiken tegenwoordig allemaal een navigatiesysteem. Sterker nog, sommige
van ons, zijn in een continue strijd verwikkeld met Google Maps of TomTom. Lukt het
om eerder thuis te zijn, dan het apparaat aangeeft? Onderzoekers in
dit artikel op OneZero vragen zich echter ook af wat de impact is van al die
navigatiesystemen en ons onvermogen om de weg te vinden zonder zo’n systeem.
Tristan Harris is dé voorvechter voor menselijkere technologie. Dit (pdf) is het
uitgeschreven pleidooi dat hij hield voor het Amerikaanse Congres. Verplicht
leesmateriaal voor iedereen die dit onderwerp een warm hart toedraagt, met quotes
als: ‘Amerikanen die blij zijn met het commerciële succes van de
technologiebedrijven zijn als mensen met ernstig hartfalen die blij zijn met hun
plastische chirurgie.’
Een niet al te vrolijk artikel over gezichtsherkenning op Public Books.

UIT DE NATIONALE PERS
Er zijn heel veel boeken verschenen over de afleiding door onze mobiele telefoons.
Ik schreef ook zo’n boek. Pas nog lanceerde de hogeschool Windesheim
lesmateriaal over dat onderwerp. Maar klopt het allemaal wel? Deze onderzoeker
van de Radboud Universiteit vond er geen enkel bewijs voor, zo vertelt hij in
dit artikel in BN/De Stem.
We hadden al vleesschaamte, bezorgschaamte, vliegschaamte en nu is er ook
dataschaamte, althans volgens Marleen Stikker bij dit item van Een Vandaag. Er
staan ook een paar filmpjes bij het item maar ik weet niet zeker of je die ook moet
kijken, aangezien dat weer bijdraagt aan hetgeen waarvoor we ons moeten
schamen. Moeilijk allemaal.
Deze Google resultaten (link naar artikel op qz) zijn wel om je voor te schamen.
Zeker als je Google bent, maar Google zal ongetwijfeld zeggen dat het algoritme
slechts toont wat gezocht wordt.
TikTok lanceert binnenkort ook in Nederland de mogelijkheid voor ouders om de
gebruikstijd van de app te beperken. Een goede zaak, denk ik. Aan de andere kant is
het wel ingewikkeld dat TikTok eerst alles in werking stelt om kinderen verslaafd te
maken aan de app, en daarna de ouders de middelen in handen geeft om de
kinderen te beperken. En, bedankt, TikTok. Het voelt toch een beetje alsof Ben &
Jerry’s een weegschaal op de markt brengt. Artikel op AD of wat langer op The
Verge.
FOTO
De website streetrepeat.org van Julie Hrudova is briljant. Het staat vol met absoluut
originele instagramfoto’s die door heel veel mensen op exact dezelfde originele
manier gemaakt zijn.

VIDEO’S
Wil je niet dat je afgeluisterd wordt door je telefoon? Danny Bloks wees me op deze
subtiele oplossing.
https://youtu.be/-43-4LfqiTA
Kies je voor een andere oplossing, verdiep je dan eens in de app van
onderzoekers van Carnegie Mellon University die je vertelt wanneer je wordt
bespioneerd. Artikel op Gizmodo.
BOEKEN

Ik las Machines Like Me van Ian McEwan. In dit boek koopt de hoofdpersoon met
geld van zijn erfenis de eerste versie van een volledig functionerende robot vol met
kunstmatige intelligentie genaamd Adam. De inzichten in het boek over de relatie met
een dergelijke machine vielen een beetje tegen. Wat wel heel leuk was, vond ik, is
het alternatieve Engeland dat McEwan schetst, waarin de Falklandoorlog verloren is,
Thatcher nog aan de macht is en Alan Turing leeft.
Boeken zijn er om door te geven. Dus wil je dit boek, stuur me een mail, en ik
stuur de eerste het boek op!
TECHNOFILOSOFIE ON TOUR

In 2020 is er weer van alles gepland. Een selectie:
Op 13 februari spraken we bewegingsontwerpers toe;
Op 20 februari een sessie voor Ons Middelbaar Onderwijs;
Op 3 maart een presentatie over de TICT In Valencia;
Op 10 maart de Keynote op het juristenfestival:
Op 19 maart spreken we psychologiestudenten toe;
Op 2 april doen we een sessie bij TANS in Tiel.
En ook daarna is er weer van alles gepland.
BIJ FONTYS / VAN FONTYS
Een aantal medewerkers van Fontys implanteerden een chip in hun hand en
onderzoeken nu manieren om daarmee deuren te kunnen openen, slagbomen te
openen, koffie te bestellen, te printen en bij de catering te betalen. Het is geen nieuw
idee, want twintig jaar geleden kon dit al bij de Baja Beachclub in Rotterdam, maar
het lijkt wel wat meer mainstream te worden. Artikel op Omroep Brabant.
Studenten van de hogeschool ICT lanceerden een prototype app die je helpt om je
aandacht bij school te houden. Meer daarover op Quantified Student of in
onderstaande video.

NIEUWSBRIEF #23
“TECHNOLOGY IS A WORD THAT DESCRIBES
SOMETHING THAT DOES NOT WORK YET” –
DOUGLAS ADAMS
Nieuwsbrief #23
Dit is de tweewekelijkse technofilosofie-nieuwsbrief met een zorgvuldige,
doch willekeurige selectie van de leukste/beste artikelen uit de (internationale) pers,
boekentips, video’s, ontwikkelingen bij Fontys en (hierboven) een quote. De
bedoeling? Je inspireren, vermaken én aan het twijfelen brengen natuurlijk!
TIJD VOOR ÉÉN DING
Man, man wat een held. Probeer dit maar eens in het Nederlands. Succes.
Meer over deze stijlvorm hier.

UIT DE INTERNATIONALE PERS
Er was een hoop te doen over wetenschappers die in staat waren om de eerste
organische robot in elkaar te knutselen. Het klinkt heel gaaf, daarom was er
waarschijnlijk ook zoveel aandacht, maar het ligt allemaal een stuk genuanceerder.
Wil je weten hoe het zit, lees dan dit artikel in The Guardian. Ik vond het vooral
opvallend dat de wetenschappers werkten met kikkercellen. Eerst ontleden we ze
massaal op de middelbare school en straks zetten we ze op de universiteit weer in
elkaar.
Supergoed artikel op Current Affairs over de oplichtpraktijken van start-ups in het
algemeen en de start-up WeWork in het bijzonder. Er worden interessante vragen
gesteld, zoals: waarom vinden we iets alleen oplichterij als consumenten worden
getroffen en niet als medewerkers worden getroffen? Of, wat vinden we ervan dat de
oprichter van WeWork het woordje ‘We’ claimde, en vervolgens terugverkocht aan
het bedrijf waarvan hij zelf de eigenaar was? Voor 5,9 miljoen?
Heb je wel eens het gevoel dat je verzuipt in je werk? Met deze app verzuipt je
telefoon in de bubbels, zodat jij niet meer verzuipt in je werk. (Tip van Marco
Zondervan).

In San Francisco hebben ze robotrestaurants. Voor de duidelijkheid: dit zijn
restaurants waar je geholpen wordt door een robot, niet restaurants voor robots
(glaasje smeerolie, meneer?). Maar het werkt niet. Mensen worden toch liever
geholpen door andere mensen. Artikel op Business Insider.
Kaiser Kuo is een Chinese journalist op het gebied van technologie en de oprichter
van de eerste Chinese heavy metal band: Tang Dynasty. Deze week maakte hij een
selectie van artikelen voor The Syllabus. Dit artikel op SupChang over de Chinese
influencer-industrie is mindblowing.
UIT DE NATIONALE PERS
Het internet bestaat een halve eeuw. Op zondag 15 maart wordt dat gevierd en
betreurd in De Balie met een indrukwekkende line-up van sprekers. Kaartjes zijn nog
beschikbaar en helemaal niet zo duur. Doen!
Kunstmatige intelligentie leert ruiken! Nu kom ik vaak in kroegen, sta ik vaak bij
concerten, open ik regelmatig de groentenkliko, heb ik collega’s met een allergie voor
deodorant, dus ik zou zeggen, als die systemen nou een beetje intelligent zijn, gaan
ze niet ruiken. Maar als u er anders over denkt, lees dan dit artikel in de Volkskrant.
Technologie gaat vaak over het verbeteren van onze levens. Maar de Vlaamse
psychiaters De Wachter, Denys en Verhaeghe vinden dat we juist beter moeten
worden in het accepteren van lijden in ons leven. Artikel op NRC (pas op:
betaalmuur na een aantal artikelen). (Tip van Peter Joosten).
Op JFK las ik een artikel van een Berlijnse kunstenaar die Google Maps hackte met
een karretje met 99 telefoons. Leuk. Ik weet niet precies waarom., maar leuk. (Tip
van Hans Slaghuis).
FOTO
De voorkant van het nieuwe boek in wording! In de zomer in een boekhandel bij u in
de buurt (of online).

VIDEO’S
Tip van Marco Zondervan: een manier om je telefoon tijdelijk om te vormen in een
apparaat dat een stuk minder verslavend is.
https://youtu.be/Au14zEGkRaQ
Superbowl 2020! Is dit nou een hele enge reclame van Google? Of een heel
optimistische reclame? En, zou het niet geloofwaardiger zijn als we zeker zouden
weten dat Google niet nog steeds kankermedicijn reclames toont voor de overleden
Loretta?
https://youtu.be/6xSxXiHwMrg
BOEKEN
Ik las Trick Mirror van Jia Tolentino. Het zijn een aantal gebundelde essays waarin
Jia haar en ons leven met internet en sociale media onderzoekt. Met name haar
essay over de zeven scams die onze tijd definiëren is steengoed.
Boeken zijn er om door te geven. Dus wil je dit boek, stuur me een mail, en ik
stuur de eerste het boek op!
TECHNOFILOSOFIE ON TOUR

In 2020 is er weer van alles gepland. Een selectie:
Op 4 februari deden we een workshop voor leden van de Eindhovense
gemeenteraad;
Op 6 februari spraken we op de Huge Leap Week;
Op 7 februari deden we een keynote over een Griefbot op ICT in Practice;
Op 20 februari een sessie voor Ons Middelbaar Onderwijs;
Op 3 maart een presentatie over de TICT In Valencia;

Op 10 maart de Keynote op het juristenfestival:
Op 19 maart spreken we psychologiestudenten toe;
Op 2 april doen we een sessie bij TANS in Tiel.
En ook daarna is er weer van alles gepland.
BIJ FONTYS / VAN FONTYS
De Fontys Hogeschool ICT organiseerde wederom het ICT In Practice-symposium
voor 500 aanwezigen. Prikkelende titel: In Bots we Trust. Dagvoorzitter Mark de
Graaf legt uit. Tijdens de afsluitende keynote vertelden wij over griefbots, witte
mannen met plannen en de technology impact cycle tool.

NIEUWSBRIEF NUMMER 22
“EERST DATEN MET DE APP, DAN APPEN MET
DE DATE” – MARC HIJINK
Nieuwsbrief #22
TIJD VOOR ÉÉN DING
Als je maar tijd hebt voor één ding, probeer dan eens een keer te luisteren naar
de podcast van De Appels en Peren Show. Het is een beetje nerdy, het kabbelt een
beetje voort, maar het zit steeds vol interessante ideeën. Ik heb er nu een aantal
geluisterd en ik ben fan.
UIT DE INTERNATIONALE PERS
De NY Times vroeg 13 prominente mensen om een voorspelling te doen voor de
komende tien jaar. Ik werd er niet vrolijk van. De meest tragische voorspelling is
misschien nog wel de laatste, van Larry David. Die is grappig bedoeld, maar er zit
heel veel waarheid in.
Ik raad je aan om bijgaand artikel van Neo goed te lezen. Het is een beetje taai,
maar mindblowing. Het artikel gaat over Andrew Hessel die bezig is met een project
dat moet leiden tot het schrijven van nieuwe genen. De vraag die opkomt is: is
Andrew Hessel een geneticus, of geen ethicus? Of beide?
Op Briar Magazine stond een uitgebreide poging om platformen zo te ontwerpen dat
mensen centraal staan en niet de winst. Ik vond het interessant, maar je moet je wel
even vastbijten!
UIT DE NATIONALE PERS
Siri Beerends schreef een interessant artikel in Vrij Nederland over digitale
onsterfelijkheid. Onderdeel van het artikel waren de rouwrobots, die we ook erg
interessant vinden in ons project rondom de Technology Impact Cycle Tool.
In het NRC (pas op de betaalmuur) verscheen een artikel van Marc Hijink die
terugkeek op tien jaar gebruik van nieuwe technologie. Waarschuwing: het werd
geen vrolijk verhaal, maar er werd wel een vergelijking gemaakt tussen filters van
sigaretten en filters van Instagram. Daar worden we bij technofilosofie.com altijd
vrolijk van (tip van Erdinç Saçan).
Ook in het NRC een goed artikel over de zin en onzin van de koppeling tussen het
aantal stappen dat je zet en de korting op je ziektekostenpremie.
In de Volkskrant stond een vrij uitgebreid artikel over digitalisering in het onderwijs en
hoe de universiteiten zich uitleveren aan grote internationale spelers. Ik heb het
gelezen, maar ik twijfel. Ik denk dat onderwijs zich toch nog steeds, én vooral

afspeelt in de gebouwen met écht contact tussen échte mensen. Dat maakt dat we
de rol van de grote techbedrijven niet moeten overschatten. Overigens is het niet
verstandig om alleen naar het buitenland te kijken. Marco Zondervan wees me op het
initiatief NLProfiel. Kijk er eens naar en vorm je mening.
FOTO
Ik was op vakantie in Domburg. Vroeger was er daar iemand wel eens zijn hond
kwijt. Ook werd er wel eens een poes vermist. Of iemand zijn vlieger was
weggewaaid. Maar de tijden zijn veranderd.
Is het je wel eens opgevallen dat bij presentaties heel vaak dezelfde foto’s worden
gebruikt? Dat zijn dan vaak zogenaamde stockfoto’s. In BN/De Stem lazen we wie de
man is achter deze overbekende foto’s.
VIDEO’S
Als je wat ouder bent, zoals ik, is er een kans dat je herinneringen hebt aan een
programma dat je op Windows 95 kon installeren en dan liepen er van die schapen
over je beeldscherm. Ze klommen op geopende venster, vielen eraf. Zinloos, en dus
geweldig. Ze zijn terug. Adrian Otiger bouwde ze voor de nieuwste Windows en het is
Open Source.
Ricky Gervais legt even aan Tim Cook van Apple uit dat je niet tegelijkertijd series
kunt maken over waardigheid en je apparaten in elkaar laat schroeven in een
Chinese sweatshop. Hij heeft ook nog wat te zeggen over Amazon, Disney, Netflix en
een ISIS streaming service.
BOEKEN
Ik las You Look Like A Thing And I Love You van Janelle Shane. Een heel goed boek
over kunstmatige intelligentie, omdat ze aan de hand van voorbeelden laat zien wat
de beperkingen zijn van AI. Het boek leert je ook te begrijpen hoe AI werkt en hoe je
AI dus voor de gek kunt houden.
TECHNOFILOSOFIE ON TOUR
In 2020 is er weer van alles gepland. Een selectie:
Op 9 januari spraken we op een bijeenkomst van jeugdwerk;
Op 4 februari een workshop voor de Eindhovense gemeenteraad;
Op 6 februari spreken we op de Huge Leap Week;
Op 7 februari doen we een keynote over een Griefbot op ICT in Practice;
Op 20 februari een sessie voor Ons Middelbaar Onderwijs;
Op 3 maart een presentatie over de TICT In Valencia;
Op 10 maart de Keynote op het juristenfestival:
Op 2 april een sessie bij TANS in Tiel.
BIJ FONTYS / VAN FONTYS

Jo-An Kamp was genomineerd voor de Fontys onderzoeksprijs met als onderwerp de
ethiek van technologie. Bart Wernaert was ook genomineerd met zijn onderzoek naar
het Moral Lab. Jo-An won niet, maar was wel blij. Bart kreeg een eervolle vermelding,
en de studentenprijs ging naar een heel slimme combinatie van kunstmatige
intelligentie en paprika’s. Lees hier meer over de onderzoeksprijzen.
Op 16 januari was er een openbaar college over de Robot als huisgenoot door
Eveline van Zeeland en Janienke Sturm

NIEUWSBRIEF 21
“THE ONLY WAY TO MAKE PEACE WITH
TECHNOLOGY IS TO MAKE PEACE WITH
OURSELVES” – TRISTAN HARRIS
Nieuwsbrief #21
Dit is de laatste, lekker volle, nieuwsbrief van dit jaar. Alle lezers wensen we fijne
dagen en een mooi 2020. Zie ook deze Kerstcolumn. Bedankt voor het lezen, voor
de tips en voor alle reacties.
CLICK CLICK CLICK
Als je maar tijd hebt voor één ding, bezoek dan eens de website Click Click Click. Zet
het geluid van je computer of smartphone aan en ontdek wat een browser allemaal
van je weet. Beweeg je muis, klik een keertje ergens, en kijk hoe de browser dat
allemaal keurig registreert (tip van Jo-An Kamp).
UIT DE INTERNATIONALE PERS
In de New York Times stond een mooi artikel van Tristan Harris van het Center for
Humane Technology. Hij legt in het artikel uit wat het grootste probleem is met het
huidige ontwerp van de dominante technologische platformen. Spoiler: privacy is het
niet. In het artikel draagt hij ook een aantal oplossingen aan.
In China werken ze aan een ‘sociaal puntensysteem.’ Je kunt dan punten verdienen
door je goed te gedragen en dan krijg je toegang tot betere huizen, banen en reizen.
Je kunt ook punten verliezen. Door slecht gedrag, niet alleen van jezelf, maar ook
van mensen die je kent. China lijkt ver weg, maar, als we niet oppassen, gebeurt
zoiets ook in onze maatschappij. Neem dit tragische voorbeeld in The Guardian, dat
laat zien hoe een combinatie van doorgeslagen politieke correctheid en WhatsApp
iemands leven kapot kan maken (tip van Erdinç Saçan).
Laten we eerlijk zijn, jij hebt ook wel eens op de wc gezeten met je smartphone! Het
probleem is dat heel veel mensen dat doen, en dat toiletbezoeken daardoor te lang
duren, kostbare werktijd verloren gaat en rijen te lang worden! De oplossing? Een
toilet dat niet lekker zit. Dat is pas een slimme wc. Artikel in de Daily Mail!
Danny Bloks wees me op een artikel in de NY Post met een briljante nieuwe feature
van Alexa. De ‘Kerst-ruzie-voorkom-modus’. Maar de hamvraag is: is dit waar?
In dit artikel op New Republic wordt de verziekte werksfeer opgevoerd als één van de
grootste problemen in de Amerika. Die werksfeer wordt, door middel van algoritmes,
helemaal in teken gesteld van efficiency, effectiviteit en surveillance. Goed artikel om
te lezen voor je weer eens iets op Amazon koopt. Of erger: wanneer je bewonderend

kijkt naar het succes van Jeff Bezos. Het artikel is gebaseerd op een boek van Emily
Guendelsberger.
Op NBC News betoogt Evan Greer overtuigend waarom je nooit, maar dan ook nooit
een camera-deurbel, slimme speaker of ander apparaat met camera’s en microfoons
moet kopen.
Flynn Coleman stelt op Literary Hub dat verhalen ons helpen om empathie te voelen.
In tegenstelling tot tweets, posts en korte berichten, dragen lange verhalen bij aan
ons vermogen om invoelend te zijn. Om ons te verplaatsen in ‘de ander.’ Zou dat
ook betekenen dat we kunstmatige intelligentie empathie kunnen bijbrengen door de
computers onze beroemde verhalen te laten lezen?
UIT DE NATIONALE PERS
Een goed artikel in De Volkskrant over de opkomst van de bij kinderen populaire
app TikTok, die in Chinese handen is. Het artikel geeft een mooi inkijkje in de app,
maar ook in de online cultuur rondom de app. Mijn dochter gebruikt de app ook. Zij
vond het artikel: ‘boeien’.
Het ministerie van RWS heeft periodiek een eigen uitgave (De Lichtkogel) die altijd
heel interessant is. Deze keer een special over China, met op pagina 51-53 een
analyse van de online invloed van China (tip van Marco Zondervan).
Op de website van Trouw staat een lijstje van de meest bekeken YouTubevideo’s in
Nederland. Opvallend is dat ze allemaal van Nederlandse makelaardij zijn, dat ze –
gezien de inhoud – vooral bekeken zijn door een jong publiek én dat ze bijna
allemaal gemaakt zijn door professionele media-outlets, zoals het Jeugdjournaal,
PowNed en RTL. Hoezo hebben traditionele media de ‘YouTubeboot’ gemist?
FOTO
Dit is het geweldige werk van Scott en Ben. Of was het nu Ben en Scott? Ze
brachten de aanbevelingsalgoritmes van Netflix, Spotify en Amazon naar de echte
wereld. Wil je weten wie Scott en Ben (of Ben en Scott) zijn en wat ze nog meer
doen, lees dan deze pagina, maar verwacht er niet teveel van.

VIDEO’S

De vraag is of mensen wel zitten te wachten op ‘verhoogde werkelijkheid’
(augmented reality). Is dat niet slechts een manier om nog meer reclame aan
mensen te tonen? Misschien moeten we streven naar wat meer ‘verminderde
werkelijkheid’ (diminished reality). Deze adblocker voor in het echte leven is een
prachtig voorbeeld.
https://youtu.be/eDPn7MGxPjs
Jo-An Kamp tipte deze animatievideo over mediation. Video van de universiteit
Twente (5 minuten).
https://youtu.be/FVhrLwBNbvU
BOEKEN
Ik las De Toekomst van het satirische online platform De Speld. Op geheel eigen
wijze wordt de toekomst onder de loep genomen door een uitgebreide redactie. Je
moet wel een beetje tegen het toontje kunnen, maar ben je bereid daar doorheen te
lezen, dan zitten er voldoende interessante inzichten in.
TECHNOFILOSOFIE ON TOUR
We gaan op vakantie. In 2020 is er weer van alles gepland, maar dat lees je in de
eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar.
BIJ FONTYS / VAN FONTYS
Jo-An Kamp, van de Fontys Hogeschool ICT en de technofilosofie-groep, schreef
een mooi artikel over Ethiek en Technologie op Medium.com. Jo-An is ook
genomineerd voor de Fontys Onderzoeksprijs.
Een groep studenten van de Academy for Creative Industries organiseerde een feest
zonder schermpjes. Ze betogen helemaal terecht dat telefoons een vibe-killer zijn,
omdat ze continu afleiden en omdat ze ervoor zorgen dat iedereen zich inhoudt.
Immers, niemand wil de volgende dag raar dansend op Dumpert komen te staan.
Geweldig initiatief, leuk artikel op Bron, alleen jammer van die Facebookpagina
waarop je je kon inschrijven.
Technofilosofie.com had dit jaar 32.126 bezoekers, die samen 141.321 pagina’s
bekeken. Niet slecht voor een eerste vol jaar.

