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“Some people worry that artificial intelligence 
will make us feel inferior, but then, anybody in 
his right mind should have an inferiority 
complex every time he looks at a flower.” – 
Alan Kay     

Nieuwsbrief #65 

Dit is de tweewekelijkse technofilosofie-nieuwsbrief met een zorgvuldige doch verder 

volstrekt 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 (OKÉ TWEE DINGEN!) 

In één minuut uitgelegd hoe China TikTok gebruikt om de eigen jeugd te verheffen en die 

van ons dommer te maken (op Dumpert). Tip van Bart van de Weijer. 

Jimmy Carr heeft een special op Netflix. Daar moet je van houden, botte grappen, zonder 

verhaal, dom gelach (fragment, voor liefhebbers). Maar ik haalde er deze grap uit: 

“How many people think we overreacted to Covid?” 

Almost the entire audience shouts “Yes!” 

“That is what survivors would think, but I wonder what the dead would say if I could poll 

them…” 

Mooi voorbeeld om de klassieker ‘alle data is subjectief’ te illustreren. 

UIT DE INTERNATIONALE PERS 

Heavy stuff, dit interview met Yannis Varoufakis, maar cruciaal voor iedereen die ook op 

een andere manier durft te kijken naar de hype rondom crypto, blockchain en NFT’s. Mooie 

term ook, techno-feudalism. 



Peter Joosten tipte mij dit artikel op Vice, over het gebruik van data in Grindr om 

homosexuele priesters op te sporen en aan de schandpaal te nagelen. Er wordt al jaren 

gewaarschuwd dat data slechts zelden écht anoniem is, en dit voorbeeld maakt het pijnlijk 

duidelijk! 

Een LinkedIn – post over alle andere zoekmachines die verborgen worden door Google. 

Neil Young irriteerde zich kapot aan desinformatie op Spotify over Covid-vaccinaties. Met 

name de populaire Podcast van Joe Rogan, was een doorn in het oog. Dus, stelde Young 

Spotify voor een keuze: Neil Young of Joe Rogan! Het Zweedse platform reageerde snel: 

Rogan (met een disclaimertje erbij, zodat de beurskoers werd gecorrigeerd!). Sommige 

mensen vonden dat Spotify perfect had gereageerd (zoals een aantal hoogleraren 

marketing) anderen vonden het een cynisch voorbeeld van moraal als kosten-baten 

analyse. Benieuwd wat Spotify had gedaan als Abba van het platform was 

vertrokken. Artikel op Wired. 

Een goed essay over de morele implicaties van AI op Aeon.co. De meeste zaken zouden 

bekend moeten zijn, maar het artikel zet ze keurig op een rij! 

UIT DE NATIONALE PERS 

Apple komt met zijn slimme bril! Artikel in BN/De Stem. Een beetje AR, een beetje VR, een 

beetje design, een boel geld. Voorlopig wordt het gezien als een niche-product, en ergens 

hoop ik dat ook. 

Een docent van de Universiteit Groningen onderwees in complottheorieën en mag het vak 

niet meer geven volgens dit artikel in NRC. De interessante vraag is: geloofde de docent 

echt in de theorieën of probeerde hij met de lessen de studenten écht te raken? Het lijkt op 

het eerste. 

Marshall McLuhan zei het al: het medium is dé boodschap. Het gaat er niet om wat er op 

het medium gebeurt, het gaat om het medium zelf. Daar kun je aan proberen te 

ontsnappen, zoals bijvoorbeeld door lekker ongedwongen te Instagrammen, maar dan blijkt 

al snel dat ontsnappen aan de Wet van McLuhan, moeilijker is dan je denkt! Artikel in de 

Volkskrant. 

Prima column van Peter de Waard over de diepere gevolgen van het vervangen van 

mensen door robots. Het gaat niet om het verlies van arbeid, maar om het verlies van 

contact (tip: Frens Vonken). 

Je hebt eerste wereld – problemen, zoals zal ik naar yogales gaan of Bridgerton streamen? 

En je hebt problemen, die nog een categorie hoger liggen, zoals, kan die Twitteraar 

ophouden mijn privé-jet te volgen. Dat laatste overkwam Elon Musk. Artikel in AD. 

PLAATJES 



 

Waarom je altijd wilt winnen van je navigatiesysteem is verschenen in de vijfde druk! Niet 

vanwege een magazijnbrand, maar daadwerkelijk verkoop van boeken. 

Onderstaand, Orwelliaans, dystopische apparaat kwam ik tegen vlakbij Capitol Hill in 

Washington D.C. Wat ik wel weer schattig vond aan dit enge ding, was het ouderwetse 

megafoontje. 

 

VIDEO’S / PODCASTS 

Voor het geval je het nog niet wist: ongevaccineerd sperma is de nieuwe bitcoin! 



 

BOEKEN 

Ik las Fake AI van Frederike Kaltheuner en anderen. Het is een boek vol met essays over 

de tekortkomingen van AI. Soms technisch, soms filosofisch, soms communicatief of 

sociologisch. Goed boek, voor iedereen die iets met AI doet. 

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 

We zijn natuurlijk constant bezig binnen Fontys, maar ook daarbuiten wordt het steeds 

drukker. 

Op 4 februari een online sessie voor De Leygraaf; 

Op 15 februari een online sessie voor De Volksbank; 

Op 16 februari bij bijeenkomst CINX; 

In maart bij NIDI; 

Op 23 maart bij de belastingdienst; 

In april bij de conferentie NVOD (verplaatst); 

Op 13 april bij Thomas More College; 

In mei op event regionale werkplaats zorgtechnologie (verplaatst); 

In mei bij de sportsummit op de HTC (verplaatst); 

In juni op de ACT Now Summit (verplaatst); 

In september 2022 op de PGM/Open (verplaatst); 

BIJ FONTYS / VAN FONTYS 

De inaugurale reden van Bart Wernaart als Lector Moral Design, met een kleine cameo van 

uw favoriete technofilosoof. 



 

Mark Janssen ontwikkelde een app voor hardlopers. Artikel op bron. 

 

 
 

 

 

“PORNO IS WAARDEVOLLER DAN LIEFDE” – 
GOOGLE AddWords.    

Nieuwsbrief #64 

TIJD VOOR ÉÉN DING 

Ooit maakte ik een video over de invloed van witte, technische, welgestelde mannen op 

onze maatschappij. Het was een crappy video, gemaakt in Powerpoint. Maar nu, 

tromgeroffel, is een veel betere versie met dezelfde belangrijke boodschap. Deel, verstuur, 

verspreid. Please! 



 

 

UIT DE INTERNATIONALE PERS 

Eerst twee boekentips. In The Guardian wordt Break The Internet van Olivia Yallop van 

harte aanbevolen voor iedereen die meer wil weten van de invloed van influencers.  En, 

Majel Ruyters, wees me op IF THEN HOW van Jill Lepore. Het verhaal van Simulmatics, 

een bedrijf in de jaren 50 dat al nastreefde wat Google en Facebook nu doen. Ik zet ze 

beide alvast op mijn lijstje. 

Ik ben een enorme fan van het Droste-effect, bijvoorbeeld als een zombie naar The 

Walking Dead kijken. Daarom maakte mijn hart ook een sprongetje toen ik zag dat je 

ook NFT’s van NFT’s kunt kopen. Nu is het nog wachten op het moment dat je daar weer 

NFT’s van kunt kopen. 

Een Buzzword voor 2022 wordt web 3.0. Klinkt al goed, toch? Moet haast wel beter zijn 

dan web 2.0. Als je nog niet precies weet wat het is, dan legt Jon Stokes het hier heel goed 

uit. Of lees even dit artikel op De Volkskrant. En, voor gevorderden, mooie analyse van het 

‘klassieke’ web 3.0 spelletje Axie Infinity. 

‘TikTok may be the future of education’, schrijft Candice factor, die zelf geld verdient met 

een online learning platform. Artikel op Fast Company, dat hopelijk niet gelezen wordt door 

mijn studenten. (Boomer Alert). Ik zie het al voor me: doe je telefoon eens weg. Ik ben aan 

het leren, meneer. Op TikTok. 

UIT DE NATIONALE PERS 

Peter Joosten, de bio-hacker, deelde in zijn nieuwsbrief zijn top 8 van WTF-momenten van 

2021. Van genetisch gemodificeerde varkensnieren, tot slimme apen en kinderen en robots 

die leven. 



Het beste boek dat ik las in 2021 ging over Theranos, het frauduleuze bloedprikbedrijf. De 

CEO is nu veroordeeld. Artikel in Trouw. 

Je hebt soms van die dingen die gebeuren, die vragen om onderzoek. In Nigeria was 

Twitter 7 maanden uit de lucht. Wat was de impact? Wat kunnen we er van leren? Moeten 

we dat ook op ander plaatsen willen. Is het na Dry January tijd voor Twitterloze December? 

Onderzoeken! 

PLAATJES 

 

 

Olympiërs die naar China gaan, doen dat met schone laptops en telefoons uit angst voor 

spionage. Het is zeker dat de apparaten worden geïnfecteerd. Zie ook dit artikel op De 

Stentor. Dat is natuurlijk vooral vervelend voor de sporters die ook influencer zijn, zoals 

Jutta Leerdam. Die heeft 2.1 miljoen volgers en er nu dus eentje bij. 

VIDEO’S / PODCASTS 

In presentaties misbruikte ik wel eens de goudvis. Het ging dan over de aandachtspanne 

van een mens (13 seconden) versus de goudvis (9 seconden) en de invloed van 

technologie. Natuurlijk wist ik wel dat dit een mythe was, zowel wat betreft de mens als de 

goudvis, zie ook dit artikel, maar Recentelijk zag ik dat goudvissen in staat zijn karretjes te 

besturen, en misschien nog veel slimmer zijn dan we denken. Onderstaande video is een 

geavanceerde uitwerking van een onderzoek dat 7 geleden al begon. Daarom zou ik graag 

tegen alle goudvissen van de wereld willen zeggen: sorry. 

 



 

 

BOEKEN 

Ik las Het Alles van Dave Eggers. Het is het vervolg op De Cirkel. Ik kan me herinneren dat 

ik De Cirkel een geweldig boek vond, en Het Alles, vond ik een stuk minder. Maar, de 

vraag, die me bezig houdt, is licht dat aan mij of aan het boek. Leuk is wel dat Het Alles vol 

staat met fantasierijke apps, die prima kunnen worden geanalyseerd door de Technology 

Impact Cycle Tool. Mooi lesmateriaal. 

TECHNOFILOSOFIE ON TOUR 

We zijn natuurlijk constant bezig binnen Fontys, maar ook daarbuiten wordt het steeds 

drukker, alhoewel de afgelopen week was de week van de gecancelde bijeenkomsten. 

Tranen in mijn ogen, voor mezelf, maar vooral voor al die mensen die het allemaal 

organiseerden. 

Op 27 januari een online sessie voor de HvA; 

Op 4 februari een online sessie voor De Leygraaf; 

In februari bij bijeenkomst CINX (verplaatst); 

In maart bij NIDI; 

Op 23 maart bij de belastingdienst; 

In april bij de conferentie NVOD (verplaatst); 

Op 13 april bij Thomas More College; 

In mei op event regionale werkplaats zorgtechnologie (verplaatst); 

In mei bij de sportsummit op de HTC (verplaatst); 

In juni op de ACT Now Summit (verplaatst); 

In september 2022 op de PGM/Open (verplaatst); 

 
 

 



“MEER MANKRACHT INZETTEN OP EEN 
SOFTWARE PROJECT DAT VERTRAGING 
HEEFT OPGELOPEN, ZORGT VOOR MEER 
VERTRAGING” – FRED BROOKS   

Nieuwsbrief #63 

Dit is de tweewekelijkse technofilosofie-nieuwsbrief met een zorgvuldige doch verder 

volstrekt 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 

Vanaf 1 februari werk ik (ook) voor het lectoraat 

Moral Design Strategies. Dat lectoraat wordt in 

januari gelanceerd met een online knal (talk & 

talkshow) en een echt, papieren boek. In dat boek 

geven vele auteurs, waaronder een aantal van 

Fontys, hun mening over de morele aspecten van 

technologie. Ik schreef mee aan twee hoofdstukken, 

waaronder eentje over rouwrobots. 

Vind jij het een goed idee dat jouw nabestaanden 

straks digitaal doorleven? Opa op een scherm aan 

de kerstdis? Moeten ze meegaan met hun tijd of juist 

niet? En wat doe je als jij met je dode, digitale vader 

wilt praten en je zus juist niet?  Dat dus, en andere 

verhalen voor bij het haardvuur. 

Kopen of meer informatie hier. 

UIT DE INTERNATIONALE PERS 

Tip van Redmer Huizinga: goed artikel op Foreign Policy over de invloed van nieuwe 

technologieën op de geopolitiek. Iets taaier, maar even lezen en heel wat leren! 

Een lekker blokje metaverse. Terwijl de eerste Chief Metaverse Officers al verschijnen op 

LinkedIn (de junior metaverse officers blijven nog een beetje achter) gaf Marco Zondervan 

een aantal hele relevante leestips voor onder de kerstboom. Dit artikel op AR Post over 

waarom elk bedrijf een Metaverse Strategist nodig heeft, met als tegenwicht dit artikel op 

High Tech Glitz, dat stelt dat de Metaverse een zooitje wordt (daar is het woord Meta-Mes) 

en een strakke analyse van Brian Schwab van LEGO op LinkedIn. 

UIT DE NATIONALE PERS 



Het woord van het jaar was ‘prikspijt’ met dank aan de via sociale media strak 

georganiseerde anti-vaxers (artikel op NU.nl). Weet je wat ik een raar woord vind? 

Betaalmuur. Het klinkt niet aantrekkelijk en ik associeer het altijd met een automatiek: da’s 

pas een betaalmuur.  Bijvoorbeeld, dit artikel over Spot, de robothond, superinteressant 

maar achter de betaalmuur van de Volkskrant. 

Zeewolde stemde vòòr een nieuw datacenter voor het bedrijf Formerly Known as 

Facebook. De argumenten waren dun. Het zou banen opleveren (tsja, maar niet veel, zie 

artikel op Tweakers) en ik hoorde ook een gemeenteraadslid als argument gebruiken dat 

ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen, want iedereen gebruikt Facebook/Meta. Kijk, 

die heeft vast een online debatcursus gevolgd. 

Hoe noem je iemand die sauna’s aanbeveelt. En diepe, blauwe meren? En Helsinki? Juist, 

een FinFluencer. Maar helaas, blijkt dat toch iets anders te zijn, en ook niet altijd goed te 

gaan, volgens dit artikel op NRC. 

PLAATJES 

 

Is dit nu een mooie innovatie, de vaccinatie-VR-bril. Of juist niet, zoals deze LinkedIn-

post van Siri Beerends betoogt? 

En, Wouter van Noort vond tussen alle NFT’sm blockchain en Metaverses een echt 

disruptieve innovatie: 

 

VIDEO’S / PODCASTS 



 

We waren met ons complot,- of compotespel te gast bij Spijkers met koppen. Hier kun 

je het interview in zijn geheel terug zien! Na de uitzending ontplofte de mailbox, raakten de 

spellen uitverkocht, maar ze zijn weer bijgemaakt! Bestellen kan hier. 

Wanneer we praten over digitale technologie en China, gaat het al snel over surveillance, 

onderdrukking en sociale-krediet-verhalen. Deze fijne podcast nuanceert en verfrist dat 

beeld. 

Onderstaande film zag ik in Antwerpen. Geweldig, op 24-12 ook op Netflix. Fantastische 

satire op onze media-maatschappij. 

 

BOEKEN 

Ik las De Coders van Clive Thomson, een rondgang van van 360+ bladzijdes door het 

hoofd van de programmeur. Leuk, en vol inzichten. Must read voor elke programmeur of 

iemand die iets doet met programmeurs (lesgeven, een relatie onderhouden, aansturen, 

etc…). 

TECHNOFILOSOFIE ON TOUR 

We zijn natuurlijk constant bezig binnen Fontys, maar ook daarbuiten wordt het steeds 

drukker, alhoewel de afgelopen week was de week van de gecancelde bijeenkomsten. 



Tranen in mijn ogen, voor mezelf, maar vooral voor al die mensen die het allemaal 

organiseerden. 

Op 27 januari een online sessie voor de HvA 

Op 4 februari een online sessie voor De Leygraaf; 

In maart bij NIDI; 

In april bij de conferentie NVOD (verplaatst); 

In februari bij bijeenkomst CINX (verplaatst); 

In mei op event regionale werkplaats zorgtechnologie (verplaatst); 

In mei bij de sportsummit op de HTC (verplaatst); 

In juni op de ACT Now Summit (verplaatst); 

In september 2022 op de PGM/Open (verplaatst); 

BIJ FONTYS / VAN FONTYS 

Bart Wernaart nam deel aan een artikel over de rol burgers in de discussie rondom ethiek 

en AI in AG Connect (hier!). 

In januari 2021 lanceerden we de technology impact cycle tool. In 2021 werden 

er 903 technologische analyses mee uitgevoerd en werden 514 gecertificeerde crash 

courses doorlopen. Wij zijn trots en in 2021 wordt het vervolgd met meer onderzoek, 

gebruik en een stagiair die zich gaat verdiepen in de interface! Nu al zin in! 

  

 
 

 

“HET PROBLEEM MET DE SUPERRIJKEN IS 
DAT ZE IETS WILLEN DOEN AAN ARMOEDE 
IN PLAATS VAN AAN ONGELIJKHEID” – 
ANAND GIRIDHARADAS  

Nieuwsbrief #62 

TIJD VOOR ÉÉN DING 

We hebben hard gewerkt aan ons briljante, baanbrekende 

gezelschapsspel: is het een complot theorie of een compote 

theorie. Echter, de kaartspeldrukkers van Nederland blijken niet 

in staat om tijdig een doosje speelkaarten af te leveren. Dus 

mikken we op 2020 en maakten we alvast een downloadbare 

versie voor iedereen. Printen, knippen, spelen. Staat allemaal 

hier! 

Wil je het spel ontvangen als kaartspel, gegarandeerd tegen 

kostprijs (ca. 10 euro). Laat het ons dan weten 

via rens@technofilosofie.com. 



Dankzij Chris Geene en Pieter Wels. 

UIT DE INTERNATIONALE PERS 

Het is populair in de wereld van de technologie-ethiek om de zelfrijdende auto erbij te 

slepen en na te denken over vragen als of zelfrijdende auto’s niet slechts beter hoeven te 

zijn dan het gepruts van de menselijke chauffeur? Dit artikel in The Atlantic over de invloed 

van de infrastructuur is dan een mooi ontnuchterend tegenwicht. 

Er was een hoop te doen over de CEO die via Zoom in één keer 900 medewerkers 

ontsloeg. Het vreemde was ook, vond ik, hoe ver hij van de camera af ging zitten. 

Misschien voelde hij toch al nattigheid en vertrouwde hij het niet helemaal. Artikel (met 

filmpje) in AD. 

Je kunt tegenwoordig reizen boeken naar een verre, verre toekomst, maar je moet 

wel vandaag betalen bij Next Nature. 

UIT DE NATIONALE PERS 

Het probleem van technologiebedrijven is dat ze alle problemen oplossen op dezelfde 

manier: met meer technologie. Hans Smaal tipte me daarom op dit nieuwsbericht van SBS, 

die juist besloten om niet uit te zenden op eerste Kerstdag. 

Ik verheug me al enorm op deze film (artikel in NRC) over fake news, struisvogelpolitiek (en 

ja, ik ga hem in Antwerpen kijken, want daar zijn bioscopen wel gewoon open, hoe ironisch 

is dat?). Lees het artikel en ga deze film kijken! En, op 24-12 komt hij ook op Netflix. 

De universiteit Leiden kwam slecht in het nieuws met camera’s die veel te slim waren voor 

het doel (studenten tellen) en een beetje demonstreren zorgde ervoor dat ze werden 

uitgezet. Zorgelijker, misschien: studenten die hun eigen universiteit niet vertrouwen. Artikel 

in Volkskrant. 

PLAATJES 

Ik was in het spionagemuseum in Berlijn. Daar zag ik onderstaande, volstrekt misplaatste 

quote van Eric Schmidt, van Google. 

 

En ik bespioneerde 2 meisjes (sorry, daarvoor nog), die schijnbaar niet doorhadden dat het 

apparaatje in hun hand, een veel indrukwekkende spionage apparaat was dan alles wat in 

het spionagemuseum stond. Zelfs indrukwekkender dan de spionageschoen of cameraBH. 



 

VIDEO’S / PODCASTS 

Peter Joosten maakte een filmpje over techno-ethiek, wat het bekijken meer dan waard is: 

 

BOEKEN 

Ik las het boek: waarom de superrijken de wereld niet zullen veranderen van Anand 

Giridharadas. Ik vind het een fantastische boek. Op een bezwerende toon, met prachtige 

ingehouden, hypnotiserende woede toont Anand begrip voor de rijken, en geeft ze er van 

langs. Super relevant in de tijden van tech-miljardairs. 

TECHNOFILOSOFIE ON TOUR 

We zijn natuurlijk constant bezig binnen Fontys, maar ook daarbuiten wordt het steeds 

drukker, alhoewel de afgelopen week was de week van de gecancelde bijeenkomsten. 



Tranen in mijn ogen, voor mezelf, maar vooral voor al die mensen die het allemaal 

organiseerden. 

In december bij Saxion Studium Generale; 

In februari 2022 op de PGM/Open; 

In februari bij bijeenkomst CINX (verplaatst); 

In maart bij NIDI; 

In april bij de conferentie NVOD (verplaatst); 

In mei op event regionale werkplaats zorgtechnologie (verplaatst); 

In mei bij de sportsummit op de HTC (verplaatst); 

In juni op de ACT Now Summit (verplaatst). 

BIJ FONTYS / VAN FONTYS 

Jo-An Kamp en Bart Wernaart schreven een artikel over de paperclip-economie en het 

gevaar van onverschilligheid op Dutch Cowboys. 

We presenteerden de TICT op de OEB in Berlijn. De reacties waren lovend, uiteraard, 

maar we gebruikten dan ook het voorbeeld van één van de snelst groeiende technologieën 

van Nederland: Snackion! 

 

  

 
  

 

“THE PROBLEM WITH QUOTES ON THE 
INTERNET IS YOU CAN NEVER BE CERTAIN 
THEY ARE AUTHENTIC” – ABRAHAM 
LINCOLN   



Nieuwsbrief #61 

TIJD VOOR ÉÉN DING 

We werken aan het gezelschapspel: is het een complottheorie of is het een 

compotetheorie? Ideaal voor de feestdagen, zodat het aan de kerstdis wel een beetje 

luchtig en gezellig blijft. Lees er hier meer over (na half 10 op vrijdag). We nemen het spel 

in productie, als er voldoende interesse is. Dus ben je geïnteresseerd, voor 10 euro ex. 

verzendkosten, stuur dan een mail naar rens@technofilosofie.com. Gegarandeerd voor de 

kerstdagen in huis. 

UIT DE INTERNATIONALE PERS 

Tip van Marco Zondervan en van harte aanbevolen: installeer AdNauseam, een 

browserextensie die op de achtergrond op elke advertentie klikt, en daarmee de 

dataverzamelaars van deze wereld in vertwijfeling achterlaat. Geïnitieerd o.a. door Helen 

Nissenbaum. 

Op Humane Tech stuitten we op een sectie waarin allerlei methodes bij elkaar verzameld 

zijn om weer in controle te komen wanneer het gaat om onze relatie met verslavende 

technologie. 

Laten we eerlijk zijn, de rol van digitale technologie tijdens de pandemie valt nog een beetje 

tegen. Natuurlijk kunstmatige intelligentie heeft geholpen bij het maken van vaccins en 

geneesmiddelen, maar de Coronamelder, de (lekke) QR-codes, de algoritmes die aan je 

gezicht kunnen zien of aan je ademhaling kunnen horen of je corona hebt. Het valt allemaal 

een beetje tegen (of mee!). Maar gelukkig is er nu een vaccinatierobot, alhoewel daar ook 

het e.e.a. op aan te merken is (artikel op fast company!). 

UIT DE NATIONALE PERS 

Sander Schimmelpenninck trekt een rechte lijn in De Volkskrant van de verdienmodellen 

van Big Tech en Sociale Media naar de praktijken van Thierry Baudet en consorten. Toen 

ik reacties op het artikel bekeek op Twitter, zag ik daar dat de complottheoritici inmiddels 

elkaar bestoken, gezien de hashtag #thierryisgevaccineerd (artikel in Telegraaf). 

Ik lees momenteel het intrigerende boek: ‘waarom de superrijken de wereld niet zullen 

veranderen’ van Anand Giridharas en de laatste acties van Elon Musk (die de VN 

uitdaagde om met een plan te komen om honger te bestrijden, en de VN pakte de 

handschoen op) past daar naadloos in (artikel in Volkskrant). 

Lode Lauwaert breekt in dit artikel op Bloovi een lans voor een ethische blik op AI met veel 

aandacht voor duurzaamheid. Best ontluisterend om te lezen hoeveel uitstoot het kost om 

een AI te trainen. Je zou denken dat die systemen onderhand wel wat slimmer zouden zijn. 

PLAATJES 

Stel je bent de eigenaar van onderstaande URL. Hoe heb je dan naar de presentatie van 

Mark Zuckerberg gekeken? Met stijgende verbazing? En met één oog op de wat duurdere 

huizen op Funda? 



 

In dit artikel in Trouw waarschuwt Ilyaz Nasrullah voor de metaverse (tip Erdinç 

Saçan). Erdinç schreef er zelf ook over (hier!). 

VIDEO’S / PODCASTS 

Bij Fontys dagen we wel eens onze studenten uit om Shitty Robots te maken. Dat kunnen 

ze best goed, maar ze verbleken allemaal bij Michael Reeves. Zie hieronder een 

voorbeeld, maar bekijk ook vooral de rest van zijn creaties (met dank aan de tips van 

studenten waarmee ik samen op zoek ging naar ‘racistische’ technologie). 

 

Eén van onze favoriete bands, De Staat, maakte op zijn nieuwe CD een nummer over 

nummers. Goed luisteren naar de tekst! 



 

En voor wie er niet genoeg van kan krijgen, een prima, metaverse analyse. 

 

 

BOEKEN 

Ik las het essay van Hans Schnitzler, Wij Nihilisten. Hans is geen vrolijke Frans. Geen 

vrolijk boek. Geen gemakkelijk boek. Wel een belangrijke boodschap, waar je vervolgens 

niet echt iets mee kunt (althans ik niet), behalve deemoedig het hoofd buigen. Dus, 

behoefte aan wat deprimerende woorden in deze donkere dagen, grijp je kans. 



TECHNOFILOSOFIE ON TOUR 

We zijn natuurlijk constant bezig binnen Fontys, maar ook daarbuiten wordt het steeds 

drukker, alhoewel de afgelopen week was de week van de gecancelde bijeenkomsten. 

Tranen in mijn ogen, voor mezelf, maar vooral voor al die mensen die het allemaal 

organiseerden. 

In november bij conferentie Iddink (verplaatst naar online); 

In november bij Saxion Excellence Traject; 

In december bij Saxion Studium Generale; 

In december bij lunchmeeting gemeente Tilburg (online); 

In december bij Anders Denken / Doen; 

In december op de OEB in Berlijn; 

In februari 2022 op de PGM/Open; 

In februari bij bijeenkomst CINX (verplaatst); 

In april bij de conferentie NVOD (verplaatst); 

In mei op event regionale werkplaats zorgtechnologie (verplaatst); 

In mei bij de sportsummit op de HTC (verplaatst); 

In juni op de ACT Now Summit (verplaatst). 

BIJ FONTYS / VAN FONTYS 

Huub Prüst gaf een mooi interview over het belang van nadenken over de impact van 

technologie. En het lectoraat Moral Design Strategies begon zijn Moral Data Hunt. 

Daarnaast schreef Erdinç Saçan deze column op bron over Wall-E, Roger Rabbit en de 

Metaverse. 

  

 
 

 

“We maken ons zorgen dat de computer heel 
slim wordt en op een gegeven moment de 
wereld zal overnemen. Maar de werkelijkheid 
is: de computer is eigenlijk nog ontzettend 
dom, maar hééft de wereld al overgenomen.” 
–  PEDRO DOMINGOS 

Nieuwsbrief #60 

TIJD VOOR ÉÉN DING 

Lockdown? Gelukkig kunnen wij Bredanaars nog gewoon eten, drinken en dansen in 

België. Het virus kent zijn grenzen. Roel  Maalderink maakte in zijn programma plakshot 

(zeg maar lulligheid met inhoud) een sociale media variant – videoclip  van de 



cultklassieker België. Nog meer Maalderink:  de briljante deepfake (op LinkedIn) die hij 

maakte. 

 

 

UIT DE INTERNATIONALE PERS 

Marco Zondervan wees me op een aantal links rondom gezichtsherkenning. Om te 

beginnen, misschien, een beetje goed nieuws, want Facebook besloot om te stoppen met 

zijn gezichtsherkenningssoftware (artikel met wat nuances op CNN). In The Guardian 

verscheen een artikel over dit fantastische spel waarmee je kunt leren om systemen die 

proberen om je emotie te herkennen, voor de gek te houden. 

Tijmen Schep, zo meldde Marco, maakte intussen een applicatie die je helpt om te 

onderzoeken of je gezichtsherkenning kunt omzeilen door gekke bekken te trekken. Ik kan 

je vertellen, ik ben druk bezig geweest, en het valt niet mee. 

En tenslotte, over dit onderwerp: je wilt natuurlijk wel in hoge resolutie met je kop op het 

internet voor schaamteloze zelfpromotie of iets ander nobels. Maar je hebt misschien geen 

zin om in databases zoals die van Clearview AI terecht te komen, of eenvoudiger dat jouw 

gezicht gebruikt wordt om machine learning modellen te trainen. Daarom is er 

software  ‘fawkes’ waarmee je je foto’s online kunt zetten, maar ze onbruikbaar worden 

voor de stalkers van bedrijven als clearview. 

UIT DE NATIONALE PERS 

De immer vrolijke en opgewekte Hans Schnitzler (en nee, die is niet van het Schnitzler-

paradijs) schreef een artikel in De Groene Amsterdammer over onze vlucht voor de vrijheid 

en de rol van technologie daarin. Tip van Erdinç Saçan. 



Er was een hoop te doen over de 11de van de 11de vieringen, maar nog daarvoor stuurde 

Danny Bloks mij dit artikel uit De Limburger over gezichtsherkenning tijdens Carnaval. Is 

het nu een grap of niet? Oordeel zelf. 

Het WRR – rapport over AI en hoe goed Nederland daar op voorbereid is (niet!) is 

verschenen. Lees er hier meer over (AD) of hier (NRC). Of lees hier het hele rapport (512 

pagina’s) of de samenvatting (16 pagina’s). 

PLAATJES 

Vierde druk, opgehaald in Amsterdam bij de uitgever. Feestje gegeven. 

 

 

VIDEO’S / PODCASTS 

Hierboven had ik het al even over het geweldige spel EMOJIFY.INFO waarmee je kunt 

leren om systemen die emoties herkennen (of, laten we zeggen, gezichtsuitdrukkingen) 

voor de gek te houden. Zoals één van mijn favoriete bands al jaren eerder constateerde: 

Smile, like you mean it. 



 

 

En dit is een toffe podcast over hoe je met cijfers de waarheid kunt verdraaien (via AD.nl). 

BOEKEN 

Ik las Echt Nep van Van Doorn, Duivesteijn en Pepping. Een razend interessante analyse 

van de impact van synthetische media (deepfakes e.d.) op ons en onze maatschappij. Het 

boek leest lekker weg, als je een beetje ingevoerd bent in de materie, en haalt vele 

interessante denkers aan. Lezen! 

TECHNOFILOSOFIE ON TOUR 

We zijn natuurlijk constant bezig binnen Fontys, maar ook daarbuiten wordt het steeds 

drukker, alhoewel de afgelopen week was de week van de gecancelde bijeenkomsten. 

Tranen in mijn ogen, voor mezelf, maar vooral voor al die mensen die het allemaal 

organiseerden. 

In november bij conferentie NVOD (afgelast, naar het voorjaar!) 

In november bij bijeenkomst CINX (nog niet afgelast) 

In november in het NEMO Science Museum 

In november bij conferentie Iddink (verplaatst naar online) 

In december bij lunchmeeting gemeente Tilburg (online) 

In december bij Anders Denken / Doen 

In december op event regionale werkplaats zorgtechnologie; 

In december op de ACT Now Summit (afgelast, naar juni) 

In december bij de sportsummit op de HTC 

In december op de OEB in Berlijn. 

In februari 2022 op de PGM/Open 

BIJ FONTYS / VAN FONTYS 



Studenten van Fontys bouwen onder de bezielende leiding van Herm Kisjes aan een app 

die je helpt om op een betere, bewuste manier om te gaan met je telefoon. Artikel op 

BRON. 

Bart Wernaart en Danielle Arets deden een sessie over Moral Design in het NEMO Science 

Museum in Amsterdam én schreven samen met Mark de Graaf en Gerard Schouten dit 

artikel over digitale warlords in De Volkskrant. 

  
 

 

 

“LOGIC CAN BE MET WITH LOGIC WHILE 
ILLOGIC CAN NOT” – JOOST MEERLO    

Nieuwsbrief #59 

TIJD VOOR ÉÉN DING 

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Bijvoorbeeld: Dave Eggers, 

die van De Cirkel, schreef een opvolger: Het Alles. Een nieuw bedrijf, nog groter, nog 

alomaanweziger, nog voller met bizar technosolutionisme. Komt zeker op mijn 

lijstje. Interview in De Volkskrant. 

En een paar weken later, jawel, daar is Meta, de nieuwe naam van Facebook (nu.nl). De 

reacties waren niet onverdeeld enthousiast. Sociale Media had een hoop lol met de nieuwe 

naam van sociale media. Bekijk wat memes hier of lees onderstaande quote. En het meest 

jammere is natuurlijk dat droge opmerkingen als: dat is wel heel erg meta, nu plotseling 

een compleet andere lading krijgen. 

“I don’t understand people who are being critical of Facebook’s name change and vision. 

This is an exciting future in which all of us, connected through the Metaverse, will be able to 

experience the devastating erosion of American democracy in a fun, virtual social setting.” 

PS. Gelukkig krijgt de veel te vroeg overleden Meta de Vries het allemaal niet meer mee. 

UIT DE INTERNATIONALE PERS 

Data kun je gebruiken om te voorspellen wanneer er een misdaad gaat plaatsvinden door 

een burger, we noemen dat  predictive policing. Maar, dachten twee kunstenaars, op 

dezelfde manier kunnen we natuurlijk ook een kunstmatige intelligent netwerk leren om te 

voorspellen wanneer de volgende burger door de politie wordt vermoord. Artikel op 

TNW en hier het kunstproject zelf (FutureWake). 

Een AI die op basis van je gezicht precies weet hoe oud je bent. Ideaal toch, kun je mooi 

kinderen onder de 13 van TikTok weren, onder de 18 geen alcohol verkopen, en dat 

allemaal volautomatisch. Nu nog een AI die IQ, seksuele voorkeur en of je wel of niet een 



goede pokerspeler bent aan je gezicht kan aflezen en we zijn er klaar voor. De toekomst, 

dan. Artikel op Wired. 

UIT DE NATIONALE PERS 

Ik schreef deze column over flitsbezorgers (apps voor aristocraten) en Siri Beerends wees 

me via LinkedIn op dit artikel in Trouw. Echter, de jongeren die aan het woord komen, 

hebben er weinig problemen mee. Ze werken bij een flitsbezorger en ze maken er gebruik 

van. Het enige échte nadeel, je krijgt pukkels van al die snacks. 

Het nieuwe hype-woord is natuurlijk Metaverse of Metaversum. Iets ondefinieerbaars 

zonder schermpjes dat altijd aanwezig is en waar Facebook (sorry, Meta) alvast 10.000 

medewerkers voor zoekt.  Artikel, achter de betaalmuur, in FD. 

Het was weer Dutch Design Week, een paar hoogtepunten komen voorbij in dit artikel uit 

het AD. Zoals de robothand waarmee je op afstand je oma kunt strelen. 

PLAATJES 

 

Ron Melotté wees me op dit kunstproject (video) van Mark Wooding over massale 

psychose en de relatie met onze technologie. Je wordt er niet vrolijk van, ondanks de leuke 

tekeningetjes. Aanrader. 

VIDEO’S / PODCASTS 

Ik mag mezelf graag technofilosoof noemen, waarna soms de vraag wordt gesteld: denk je 

veel na over technomuziek dan? Het antwoord is nee, maar collega Danny Bloks, denkt 

veel na over de impact van technomuziek én stond ooit op Happy Hardcore met Wish 

Come True als de helft van het duo Jayke. Wow. Een ware technofilosoof. 



 

 

Een recenter project van Danny, The Groovement, vind je hier (Spotify!) 

BOEKEN 

Ik las System Error van 3 auteurs van Stanford (Rob Reich, Mehran Sahami, Jeremy M. 

Weinstein). Alle clichés komen voorbij, maar langzaam wordt er toch een goed en strak 

verhaal opgebouwd dat hout snijdt, met veel doortastende kritiek op techno-optimisten, 

techno-critici, technobedrijven, overheden, techno-ethici en ook een hoop concrete 

aanbevelingen. Saai, maar fijn voor types als ik! 

TECHNOFILOSOFIE ON TOUR 

We zijn natuurlijk constant bezig binnen Fontys, maar ook daarbuiten wordt het steeds 

drukker: 

In november op een evenement van Onderwijs en Onderzoek 

In november bij NIDI 

In november op de netwerkdag van toegepaste wiskunde 

In november inspiratiemiddag bij O&O 

In november bij conferentie NVOD 

In november bij bijeenkomst CINX 

In november bij conferentie Iddink (2x); 

In december bij lunchmeeting gemeente Tilburg 

In december bij Anders Denken / Doen 

In december op event regionale werkplaats zorgtechnologie; 

In december op de ACT Now Summit 

In december op de OEB in Berlijn. 

In februari 2022 op de PGM/Open 



BIJ FONTYS / VAN FONTYS 

We deden een heel klein beetje mee aan dit artikel op Innovation Origins over technologie 

in de zorg. 
 

 

“BIG 
TECH NOW FACES THE BIG TOBACCO JAW-
DROPPING MOMENT OF THRUTH” – 
FRANCES HAUGEN    

Nieuwsbrief #58 

TIJD VOOR ÉÉN DING 

Tristan Harris over Facebook op de Daily Show. Het is het bekende – maar daarom niet 

minder belangrijke verhaal – en ja, het is een simplificatie, zo goed is Facebook nu ook 

weer niet, en ja, mensen zijn geen weerloze wezens, maar toch… de kracht van de 

boodschap zit ook in de eenvoud en herhaling. 

 

De vergelijking tussen Facebook/Big Tech en Big Tobacco was regelmatig onderdeel van 

de discussies. Laat ik daar nu ooit (in 2017) een boek over hebben geschreven. 

UIT DE INTERNATIONALE PERS 

Weet u wat Rickrolling is? Nee, dan bent u misschien oud of misschien minder goed 

geïnformeerd. Lees in ieder geval dit artikel van een Highschool student die synchroon alle 



schermen hackte en Rick overal overheen rolde (artikel op WhiteHoodHacking). Tip van 

Bart van de Weijer. 

Meestal zijn de berichten over CRISPR positief, maar op WIRED verscheen vorige week 

toch een negatief artikel waarin ingegaan wordt op een aantal risico’s met CRISPR. Iets 

met hele chromosomen knippen, klonk niet goed. De negatieve artikelen over AI stapelen 

zich ook op de laatste tijd vooral met de tendens dat AI zwaar overschat wordt, zie 

dit artikel in Bloomberg. 

Een geweldig artikel op Aeon over design fiction, het idee dat een complexe, fantasierijke 

beschrijving van technologie van de toekomst leidt tot een kapstok waar anderen hun 

verhalen over de toekomst aan kunnen hangen. Mooie aanpak, even lezen. Vooral 

het voorbeeld van de vleesetende robots sprak mij erg aan. 

UIT DE NATIONALE PERS 

In China heb je pleindansers. Dat zijn agressieve, luidruchtige bejaarden, die opgegroeid 

zijn met schetterende speakers en daar dus lekker op gaan. De omgeving echter wordt er 

gek van en probeert van alles. Bedreigen, pleinen insmeren met stinkende tofu-fermentatie, 

gooien met uitwerpselen. Allemaal tevergeefs. Gelukkig is er nu een technologische 

oplossing. Het anti-pleindansinstrument. Als dat geen positieve technologie is.  Artikel in De 

Volkskrant. 

Het waren geen goede weken voor Facebook. Eerst was er de klokkenluider die voor het 

congres getuigde (artikel in BN/De Stem). Daarna ging de service een tijdje plat en 

vervolgens kwam Facebook met allerlei maatregelen, die weer slecht vielen bij de critici, en 

werd Instagram Kids op de lange baan geschoven (artikel in NRC). O ja, en Facebook 

reageerde zoals Facebook reageert. Een mooie duiding daarvan las ik in dit artikel op The 

Verge. 

SETUP wees me op dit interessante WINWIN project waarbij algoritmes ondersteunen bij 

het vinden van consensus. 

PLAATJES 

 

VIDEO’S / PODCASTS 

Ik dacht dat Evan Spiegel van Snapchat misschien een leuke gast was. Zijn software is 

vooral gericht op het leuker maken van de communicatie tussen bekenden en hij durfde 



nee te zeggen tegen Mark Zuckerberg en 3 miljard dollars. Maar, wat bleek tijdens 

collegetour. Evan Spiegel is plastic, nep en ontwijkend als het gaat om zijn fouten en 

verdienmodel en natuurlijk vindt Twan Huijs, die alles meet aan de Holleeder-standaard, 

dat allemaal prima. Oordeel zelf. 

Ik zag de film Snowden. Gewoon lekker op TV. Fijne film, spannend. Alleen jammer van die 

reclames tussendoor. En, Rob Spronk, wees me op deze video op Dumpert van een 

Belgische universiteit met een revolutionair Woke-beleid. 

BOEKEN 

Oeps, geen boek gelezen.  Het lokaal door mij bestelde boek was te laat, had ik moeten 

weten met de titel: System Error. Dus besloot ik de vrijvallende tijd te gebruiken om de 

serie Squid Game te bingen. Lekker, ondanks dat het natuurlijk tegelijkertijd gewelddadig is 

en geweld veroordeeld, zodat de kijker lekker geweld kan kijken en zich toch moreel 

superieur blijft voelen. Hieronder, een deep fake versie met Hollywood acteurs. 

 

 

TECHNOFILOSOFIE ON TOUR 

We zijn natuurlijk constant bezig binnen Fontys, maar ook daarbuiten wordt het steeds 

drukker: 

In oktober bij Smart Cities 

In oktober bij BINDT 

In oktober tijdens de AI en Ethiek – discussie 

In november bij NIDI 

In november op de netwerkdag van toegepaste wiskunde 

In november inspiratiemiddag bij O&O 

In november bij conferentie NVOD 



In november bij bijeenkomst CINX 

In november bij conferentie Iddink (2x); 

In december bij lunchmeeting gemeente Tilburg 

In december bij Anders Denken / Doen 

In december op event regionale werkplaats zorgtechnologie; 

In december op de ACT Now Summit 

In december op de OEB in Berlijn. 

In februari 2022 op de PGM/Open 

BIJ FONTYS / VAN FONTYS 

Bart Wernaart en Danielle Arets maakten samen met student Pol Roskam een video over 

Deepfakes. 

 

 

En Fontys zoekt docenten ICT. Iets voor jou (artikel in Eindhovens Dagblad)? 

 
 

 

 
 

 

 

“ON THE INTERNET, WE’RE ALWAYS 
FAMOUS” – CHRIS HAYES   



Nieuwsbrief #57 

TIJD VOOR ÉÉN DING 

Chris Hayes schreef een mooi essay in The New Yorker waarin hij haarfijn uitlegt wat het 

verschil is tussen erkenning en aandacht en waarom we allemaal een beetje beroemd zijn 

op internet en allemaal naar erkenning streven, maar alleen aandacht krijgen. En dat valt 

tegen. Belangrijk essay. Het helpt je misschien om je sociale mediakanalen beter in te 

richten. Lezen! 

UIT DE INTERNATIONALE PERS 

BMW lanceerde een nieuwe online wereld. Geen utopie, geen dystopie maar ‘Joytopia.’ 

Een wereld waarin we samen al spelend een nieuwe wereld kunnen ontwerpen. Ik logde 

enthousiast in, maar helaas, kapot. De website was down. Nu, twee weken later, werkt het 

nog steeds niet. Tragisch, of houdt BMW ons een spiegel voor en is dat juist de definitie 

van een Joytopia? Technologie die het niet doet? Ik ben bang dat ik BMW overschat. 

Mensen die een app gebruiken om een taxi te bestellen of een pak melk binnen 10 minuten 

laten bezorgen, zien de taxichauffeur of de bezorger ook steeds vaker als onderdeel van 

de service. Niet als een mens, maar als iets anders. Een feature in de app? Een 

bediende? Artikel op Wired van een Lyft-chauffeur. 

The Wall Street Journal lanceerde de Facebook Files (de Podcast zijn hier gratis te 

beluisteren), die haarfijn blootleggen dat Facebook volledig op de hoogte was van de 

negatieve kanten van zijn platform. En dat Facebook vooral nadacht over het beschermen 

van het imago én nog niets geleerd heeft. Hier een samenvatting op CNN of de analyse 

van De Volkskrant. 

UIT DE NATIONALE PERS 

In BN/De Stem las ik over deze gratis app, die je kunt gebruiken in plaats van een 

tandartscontrole. Je moet eerst gekke bekken trekken , en dan krijg je 24 uur later een 

uitslag. Gratis. Mooie app om te laten analyseren door studenten. Werkt die echt? Of zitten 

ergens op de wereld mensen te lachen om onze gekke bekken? 

Lees even dit korte artikel op AD over een ironische grap van Riot Games. Mooie 

graadmeter. Begrijp je het artikel, dan zit je nog lekker in de wereld van de gamers. Heb je 

geen flauw idee waar het over gaat (zoals ik), dan ben je oud/afgehaakt/niet van de games 

en zo. 

YouTube besloot om video’s met desinformatie over vaccins te verwijderen. Dat riep een 

hoop emoties op, kijk maar eens naar dit artikel en reacties op Tweakers. Het lijkt me een 

goede zaak, of niet, wat maakt het uit. YouTube is een bedrijf en mag zelf bepalen wat de 

YouTube regels zijn (artikel in de zaak Baudet in AD). Soms denk ik echter wel eens, maar 

zijn het niet de algoritmes die aandacht vestigen op deze video’s en is dat niet het 

probleem? Zou er geen verschil moeten zijn tussen right of speech en right of reach. Niet 

verwijderen, gewoon negeren, dus. 

PLAATJES 



 

 

Op de Moral Machine Website van MIT kwam ik cartoons tegen van EVIL AI, die tot doel 

hebben om je aan het denken te zetten. Ze staan er ongetwijfeld al lang, maar ik had ze 

nog niet gezien. 

VIDEO’S / PODCASTS 

Filmtip 1: DUNE. Ik zag de film in een volle bioscoop in IMAX in Antwerpen en het is een 

spektakel. Het mooie, spannende, complexe boek van Frank Herbert wordt rechttoe 

rechtaan verteld en dat werkt wonderbaarlijk goed. Mooi, donker, overdonderend. Dune. 

 

Filmtip 2: A view to a kill. James Bond, deze keer in de gedaante van Roger Moore, 

ontdoet zich van Christopher Walken en Grace Jones (May Day) en voorkomt dat deze 

schurken Silicon Valley met de grond gelijk maken. Vijfendertig jaar later, na het luisteren 

van de Facebook-Podcasts, vraag je je toch wel eens af: was dat wel zo slim, James? 



 

 

En nog een stukske ironie. The Netflix documentaire The Social Dilemma won 2 Emmies, 

is superkritisch op YouTube en was superblij dat de documentaire tot 30 september gratis 

te zien was op YouTube. If you can’t beat them, join them. 

BOEKEN 

Ik las deze keer een lijvig online rapport over The Metaverse. Het is geschreven door 

mensen die vooral erg enthousiast zijn over The Metaverse, dus zo nu en dan kromme 

tenen werk. De PDF staat hier, lezenswaardig, dat wel. 

TECHNOFILOSOFIE ON TOUR 

We zijn natuurlijk constant bezig binnen Fontys, maar ook daarbuiten wordt het steeds 

drukker: 

In september bij UPD 

In september bij de IT Circle 

In oktober op de HBO-I dag 

In oktober bij BINDT 

In het najaar bij NIDI 

In november op de netwerkdag van toegepaste wiskunde 

In november bij NVOD 

In november bij Iddink; 

In december bij de gemeente Tilburg 

In december op de ACT Now Summit 

In december op een grote onderwijsbeurs in Berlijn. 

3 Februari 2022 op de PGM/Open 

BIJ FONTYS / VAN FONTYS 



Het was een goede week voor mensen die van cijfertjes houden. De Technology Impact 

Cycle Tool knalde door de grens van 750 geanalyseerde technologieën én op 

technofilosofie.com ontvingen we de 100.000ste bezoeker en werd de 400.000ste pagina 

bezocht.  Of het allemaal echte mensen waren of vooral robots van zoekmachines stond er 

verder niet bij. 

 
 

 

“EVERYTHING THAT HAS A BEGINNING HAS 
AN END. AND A SEQUEL” – MATRIX FAN   

Nieuwsbrief #56 

TIJD VOOR ÉÉN DING 

Daar is ie dan, de trailer voor de nieuwe Matrix-film: Resurrections. Er wordt gefluisterd dat 

het een vervolg is op deel I en dat daarmee de schandalige sequels II en III officieel 

worden uitgewist. Het zou mooi zijn, maar de Matrix I, toch de beste film ooit gemaakt, zijn 

grote schoenen om te vullen. De muziek in de trailer is in ieder geval wonderschoon (van 

Jefferson Airplane). 

 

 

UIT DE INTERNATIONALE PERS 

AI is fantastisch toch? Ongelooflijk wat AI allemaal kan, en misschien is AI straks wel 

slimmer als ons. Het zal allemaal wel, maar tijdens de pandemie valt de rol van AI als 

oplossing voor onze problemen toch een beetje (veel) tegen. Artikel op Technology 



Review. Dat betekent overigens niet dat de aanbevelingen van het Rathenau Instituut aan 

het parlement, gebaseerd op de Europese AI verordening, geen hout snijden. De 7 

aanbevelingen lees je hier (tip: Bart Wernaart). 

Heeft u wel eens van de Disinformation Dozen gehoord? Twaalf individuen die 

verantwoordelijk zijn voor twee/derde van alle anti-vaccinatieberichten op Twitter en 

Facebook. Misschien kan iemand nog even naar die algoritmes kijken? Artikel op Science 

Based. 

Een grondig stuk van de universiteit van Princeton dat laat zien dat sociale media, zoals 

Twitter en Facebook, vooral gunstig zijn voor linksgeoriënteerde politici. Echter, de manier 

waarop de mainstreammedia de berichten eruit haalt, is vooral gunstig voor 

rechtsgeoriënteerde politici. En ja, de ironie ontgaat mij niet. 

UIT DE NATIONALE PERS 

Ik schreef ooit een column over een Roomba die de poep van je huisdier uitsmeerde over 

je parket en dat gebeurde blijkbaar zo vaak, dat Roomba een update heeft gelanceerd. Je 

hebt nu ook Roomba’s die poep herkennen en ontwijken. Artikel op nu.nl. Het is een 

voorbeeld van een positieve update, maar wat vinden we er eigenlijk van, al die updates op 

‘onze’ apparaten. Gebalanceerd verhaal in De Volkskrant (tip van Eric Slaats). 

En dan volgt nu een déjà vu. Facebook verbrak zijn belofte. Deze keer ging het over de 

berichten van WhatsApp, die ineens toch te lezen waren, maar alleen…. en…. bla bla bla. 

Artikel in De Volkskrant. Apple daarentegen, de grote privacy-voorvechter, had het ook 

maar moeilijk om zijn kindermisbruikscansoftware (scrabble!) uit te leggen. Artikel in 

de automatiseringsgids. En Uber verloor de rechtszaak, de chauffeurs zijn wel degelijk 

werknemers (artikel in Villamedia). Het bedrijf moet de medewerkers in dienst nemen, 

achterstallige salarissen betalen en minimaal één keer per jaar tracteren op taart in een 

zielloze kantine. 

Bart Wernaart deelde een artikel uit De Correspondent over wat algoritmes kunnen leren 

van pianisten. Spoiler: veel. 

Je leest een hoop artikelen over zelfrijdende auto’s en de morele keuzes die ze moeten 

maken, als ze er ooit komen. In Tokyo reed een zelfrijdende bus over een slechtziende 

paralympiër. Hoe zat dat? Was er sprake van een foute keuze? En welke keuze, dan? En 

waarom moest ik er om lachen? Wat zegt dat over mij? Artikel op NOS.nl. 

Tegelijkertijd was er ook iemand die een aanrijding met een Tesla in scène zette, en ook 

nog best wel slecht. Video hier. 

PLAATJES 

Ik kwam de Conspiracy Chart tegen met een handig overzicht van alle complottheorieën. 

In dit artikel op Irish Times vind je achtergronden en een betere, grotere versie. De kaart 

laat mooi zien, dat sommige theorieën een duidelijke relatie hebben met de realiteit (en 

zelfs waar bleken te zijn), zoals de dataverzameling door de NSA en sommige theorieën 

helemaal losgezongen zijn van de realiteit (zoals die over de platte aarde). 



 

En deze was ook mooi (van Jo-An Kamp): 

 

 

VIDEO’S / PODCASTS 



Tipje van Siri Beerends. Een andere versie van de QR-code. 

 

 

Ik zag de Oscar Winnaar, Nomadland, een fijne film met een mooi inkijkje in de 

warenhuizen van Amazon. Voor de duidelijkheid, Amerikaanse nomaden zijn heel wat 

anders dan digitale nomaden. Aan die laatste categorie krijgen steeds meer mensen een 

hekel, betoogt dit artikel van Injustice Magazine. 

BOEKEN 

Ik las Race After Technology van Ruha Benjamin. Professor Benjamin laat in dit boek 

zien dat racisme zelf óók een technologie is én dat digitale technologie een reflectie is van 

institutioneel racisme. Ook geeft ze een mooie voorbeelden en een mooie analyse van 

bedoeld of onbedoeld racisme, maar je moet er wel door heel veel moeilijke formuleringen 

heen, om de parels eruit te halen (vond ik!) 

TECHNOFILOSOFIE ON TOUR 

We zijn natuurlijk constant bezig binnen Fontys, maar ook daarbuiten wordt het steeds 

drukker: 

In september bij UPD 

In september bij de IT Circle 

In oktober op de HBO-I dag 

In oktober bij BINDT 

In het najaar bij NIDI 

In november bij NVOD 

In november bij Iddink; 

In december bij de gemeente Tilburg 

In december op de ACT Now Summit 



In december een featured sessie op een grote onderwijsbeurs in Berlijn. 

3 Februari 2022 op de PGM/Open 

BIJ FONTYS / VAN FONTYS 

Surf lanceerde een waardenwijzer om het gesprek over digitale waarden in het onderwijs 

vorm te geven. In de waardenwijzer werd de TICT genoemd. 

In PMA Automatie een artikel over dat ethiek de kern is van design, van Bart Wernaert. 

En hier een mooi overzicht van alle studentenprojecten uit het Fontys Innovation Lab. 

 

 
 

 


