TECHNOFILOSOFIE
NIEUWSBRIEVEN 66 - 75
“DOUBLETHINK means the power of holding
two contradictory beliefs in one’s mind
simultaneously, and accepting both of them.”
– George Orwell (1984).
Nieuwsbrief #66
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
Heerlijk essay op de Drift Magazine over hoe TED – Talks altijd inspiresting zijn: dit verhaal
gaat over drones (interesting) waarmee je olifanten kunt redden (inspiring). Dit verhaal gaat
over machine learning (interesting) waarmee je tumoren kunt opsporen (inspiring). Dat
werk, en hoe dat heeft geleid tot een wereld waarin mensen die belangrijk werk doen, maar
dat niet inspiresting kunnen vertellen, in de problemen komen.
UIT DE INTERNATIONALE PERS
Het internet, ooit een plaats waar ideeën werden uitgewisseld en alles gratis was, is
langzaam verandert in een financiële markt en met de komst van Web3.0, wordt dat alleen
maar erger, zo betoogt dit artikel in The Atlantic.
Hans Schnitzler, altijd vrolijk, altijd vol inzichten, stelt dat het gelijkstellen van technologie
aan vooruitgang problematisch is, en ten onrechte leidt tot het wegzetten van mensen als
technofoob of tegen vooruitgang. Goed (Engels) artikel via LinkedIn.
UIT DE NATIONALE PERS
Het is altijd sympathiek als mensen / bedrijven / organisaties sorry zeggen. Kom er maar in,
Facebook, bijvoorbeeld. Het wordt een stuk minder sympathiek, als sorry zeggen niet
gemeend is, maar een pr-strategie, zo schrijft Nienke Floor op Studium Generale.
Een app die huidkanker opspoort, klinkt als een prima toepassing van AI (inspiresting!),
maar er zijn voldoende redenen om daar toch een aantal vraagtekens bij te stellen, volgens
dit artikel in De Volkskrant.

Tsja, Peter Thiel, de man die ooit date rape omschreef als een date waar de vrouw spijt
van krijgt, wordt ook wel eens aangeduid met de titel Techfilosoof. Lekker dan. Profiel in De
Volkskrant.
Erdinç Saçan wees op een lekker dik (printen, printen, lezen, lezen, lezen) rapport van
het Rathenau – instituut over het digitale onderwijs.
PLAATJES
Oké, het is een bericht uit 2017, maar ik als Matrix-fan wist het niet. U wel?

VIDEO’S / PODCASTS
Het beste boek over technologie ever (vind ik) Bad Blood is nu ook een serie op HULU.
Trailer! (Tip van Peter Joosten):

Op Netflix keek ik de Tindler Swindler. Belangrijke lessen: (1) het leven is niet eerlijk. (2)
iemand Googelen om de checken of hij de waarheid vertelt, is zo gemakkelijk nog niet.

BOEKEN
Ik las Een Smerige Waarheid van Sheera Frenkel en Cecilia Kang over de machinaties van
Facebook. En, jawel, zoals in elk technologieboek dat ik lees, komt Mark Zuckerberg er
weer niet goed vanaf!
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.
BIJ FONTYS / VAN FONTYS
Jo-An Kamp, Huub Prüst en Wouter Lancee schreven deze paper over technofilosofie in de
praktijk.

“OVERSEXED BUT UNDERFUCKED”
– ANONIEME WETENSCHAPPERS OVER DE
JEUGD.
Nieuwsbrief #67
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
Het valt niet mee om goede informatie te krijgen over wat er allemaal gebeurt in de
Oekraïne. Maar dan is er altijd nog Bellingcat. Hier vind je een kaart waarop zo nauwkeurig
en gedocumenteerd mogelijk alle incidenten en bewegingen worden bijgehouden.
UIT DE INTERNATIONALE PERS

Donald Trump verving Tweet door Truth en ReTweet door ReTruth en hoppa, klaar was
zijn nieuwe platform. Hier een analyse in de Indian Express.
Op UpWorthy stond een artikel over het effect van het toevoegen van de CO2-voetafdruk
op kassabonnetjes. Nu gebruik ik altijd de zelfscan en kies ik voor de korte bon om het
hekje te openen, maar het idee lijkt me heel goed!
UIT DE NATIONALE PERS
Ernst Kuipers, de man die absurde teksten uitkraamde over Carnaval, en daarmee liet zien
niets van Carnaval te begrijpen, of juist heel veel (immers Paard op de Gang is ook
absurd), was ook verwarrend bezig als het gaat om de coronapas, zeker toen hij besloot
om de Commissie van Ongevraagde Adviezen te ontbinden. Artikel in De Volkskrant.
Setup lanceerde Tech Yoga, een vorm van Yoga met je mobiele telefoon. Fijn idee! Hier
staat de pdf met een aantal oefeningen.
Interessant interview over de ethiek van kunstmatige intelligentie met Lode Lauweart. Op
Brainwash.nl. Gedeeltelijk interessante punten, gedeeltelijk dingen die wij natuurlijk al lang
weten en gedeeltelijk niet goed geïnformeerd. Zo kwam het Amazon-voorbeeld weer
voorbij, en dat zit toch echt anders. Maar dat weet u natuurlijk al lang.
PLAATJES
De perfect opgebouwde carnaval in data. Dinsdag pieken, woensdag brakken.

De escalatie of deëscalatie?

VIDEO’S / PODCASTS
Pieter Derks analyseert soepel technologie en Poetin.

BOEKEN
Ik las Met zijn Zessen in Bed van Roanne van Voorst over de toekomst van liefde. Roanne
heeft zich ook verdiept in allerlei nieuwe technologische ontwikkelingen, van relatiepillen tot
online dating, sexrobots en online masturbatie en apps waarmee beide partijen vooraf
toestemming kunnen geven voor seks (echt? ja!). Goed boek, interessante
beschouwingen. De quote uit deze nieuwsbrief komt uit het boek.
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.
BIJ FONTYS / VAN FONTYS
Rond de Kerst verkochten we 350 complotspellen. Eén van de kopers zag
verbetermogelijkheden, maakte online een nieuwe versie, en stuurde de bestanden
naar mij. Was het opdringerig? Stalking? Of juist een prachtig voorbeeld van open-source,
crowd-sourced design? Hoe dan ook, dit is de nieuwe versie. Prachtig geworden. Hier staat
meer!

“NARSTI SAID NOTHING. HE WAS BACK ON
HIS PHONE, ALONG WITH THE REST OF
HUMANITY” – BEN ELTON.
Nieuwsbrief #68
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
Gary Marcus is een belangrijke denker als het gaat om AI en als hij denkt dat Deep
Learning serieuze tekortkomingen heeft, dan is het goed om dat te lezen. Ook als het best
lastig is. Artikel op Nautilus.
UIT DE INTERNATIONALE PERS
AI kan tegenwoordig steeds eenvoudiger en steeds meer op maat mensen uit het niets
scheppen (voorbeeld van een generator). AI is God. Het is ook handig als je modellen
nodig hebt of als je Fake News wilt maken of Fake profielen. Maar daarom komt er
binnenkort een demo is Chrome die nepmensen kan detecteren (Linkedin – bericht met
demo). Tip van Ron Mélotte.
De EU wil van de gasvoorziening uit Rusland af (bericht van de commissie) , maar sinds de
inval in Oekraïne importeren we alleen maar meer glas. Technologie kan dus helpen om
politieke uitspraken te verifiëren. Wil je het zelf ook doen, dat kan met code op
Github hier of hier. Nog een tip van Ron Mélotte.
Hier staat een enorme verzameling van essays over technologie en ethiek.
Een belangrijk artikel van Nolen Gertz over technologie en de pandemie. Heeft technologie
de crisis verzacht of was die verzachting juist de crisis?
Goede cursus (4-8 uur) van het Center van Humane Technology voor professionals die
graag menselijke technologie willen ontwerpen. Doen!
UIT DE NATIONALE PERS
Op www.tict.io maakten we hier een analyse van de Coronamelder App. Dat vonden we
toen een mooi stukske werk. Veel dingen die we daarin beschreven, zien we ook terug in
deze analyse achteraf in De Volkskrant.
Ik ben er als technofilosoof supertrots op dat ik in Europa woon. De nieuwe wetgeving staat
vol met bepalingen waar ik het helemaal mee eens ben! Bijvoorbeeld deze:
‘berichtendiensten van techgiganten moeten hun app openstellen voor andere chatapps.
Zo moet het bijvoorbeeld mogelijk worden dat een WhatsApp-gebruiker kan chatten met
een Signal-gebruiker.’
PLAATJES
Elon Musk was al vreemd, maar het wordt er niet beter op. Zo daagde hij Poetin uit via
een Tweet om een man-tot-man gevecht te houden over de invasie. En trouwens, volgens
mij maakt hij weinig kans tegen Poetin.

VIDEO’S / PODCASTS
En toen kwamen onze fotoboeken ook tot leven en vertelden ze oninteressante verhalen
over hun stamboom.

BOEKEN
Ik las de roman Identity Crisis van Ben Elton. Een thriller over politieke correctheid,
genderfluïditeit, hashtags en giftige algoritmes. Ik vind de boeken van Ben Elton altijd wel
tof, maar in dit boek vond ik iedereen vooral heel erg zeuren, maar misschien was dat ook
precies zijn bedoeling! Lees dit schokkende artikel over menstruerende mensen op Bron er
maar eens op na.
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.
BIJ FONTYS / VAN FONTYS
Bart Wernaart en Daniëlle Arets pleiten in het Financiële Dagblad voor een wethouder
digitale zaken en in AG Connect pleiten dezelfde twee samen met Gerard Schouten en
Cees-Jan Pen voor een minder gepolariseerd debat rondom datacenters.
Een oud student van Fontys maakte een Refugee App om vluchtelingen te helpen. Actueler
dan ooit. Artikel op Bron.fontys.nl.

“HOE MEER IK EROVER NADENK – HOE MINDER IK
HET BEGRIJP” – DJ J.W. ROODBEEN OVER NFT’S
Nieuwsbrief #68
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
Tsja. het is 1 april. Benieuwd of de grappen zo goed zijn, als die van Google in 2015 toen er knoppen
verschenen waarmee je PacMan kon spelen in je eigen buurt via Google Maps.

UIT DE INTERNATIONALE PERS
Het is al een ouder artikel (2017), op Wait But Why, maar ik vond het supertof. Het is veel leeswerk,
met veel plaatjes, maar als je wilt begrijpen hoe onze hersenen werken, en waarom al die bedrijven
die druk bezig zijn met hersen-computer interfaces (zoals Neuralink) een bijna onmogelijke opdracht
hebben, dan is dit een aanrader.
Het is een bekende uitspraak: in oorlogen sneuvelt de waarheid als eerste. Dat geldt natuurlijk ook
voor de oorlog in Oekraïne, alleen deze keer doen de deepfakes ook vrolijk mee (overzicht op CNN),
maar zorgt dat nu dat we gemakkelijker voor de gek gehouden worden of dat we alerter zijn?
Tip voor deze tijden: hoe stop je met doomscrolling? Artikel op wired.
UIT DE NATIONALE PERS
Tof. Magnetrons die denken dat ze een stoomoven zijn. Artikel op NOS.nl en ik schreef er
een column over.
Belangrijke les: is het wel zo dat meer concurrentie tussen technologiebedrijven goed is voor de
consument? Het idee is dat de prijs omlaag gaat en de kwaliteit omhoog, maar werkt dat ook als de
bedrijven de hele keten beheersen? Het voorbeeld van de streaming diensten belooft niet veel
goeds. Artikel in Trouw.
De Nederlandse politie nam voor het eerst NFT’s in beslag. Artikel op crypto-insiders. Interessant is
natuurlijk wat het was, en wat ze ermee gaan doen. Maar dat staat er (nog) niet bij.
PLAATJES
James Fridman is een photoshop artiest, die gratis Photoshops voor je maakt. Zijn werk is briljant,
anders kan ik het niet zeggen (artikel!!).

VIDEO’S / PODCASTS

BOEKEN
Ik las Porn Work van Heather Berg. Ik geef toe, ik had eigenlijk een wat leuker en sappiger boek
verwacht. Dat viel best tegen. De boodschap over werkomstandigheden, feminisme en de rol van
technologie was dan wel weer heel interessant.
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.
BIJ FONTYS / VAN FONTYS

Bart Wernaart publiceerde over de Warme Data Stad (Den Bosch) en hoe die achterblijft en Fontys
gaat onderzoek doen naar de invloed van sociale media op journalistieke waarden.

“WHY AM I SOFT IN THE MIDDLE NOW? THE REST
OF MY LIFE IS SO HARD” – PAUL SIMON.
Nieuwsbrief #70
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
Corona is voorbij, min of meer, maar de theaters lopen nog niet meteen vol. Daarom, en omdat het tof
is, deze uitgaanstip (via Chris Geene) voor een theatervoorstelling van de Speld geschreven door een
moordlustig algoritme. Er zijn nog kaarten!
UIT DE INTERNATIONALE PERS
Ik zie collega’s soms presentaties geven over de impact van AI aan Engelstalige studenten en dan
worstelen met de vertaling van toeslagenaffaire. Speciaal voor die collega’s, en ook omdat het een
goed artikel is, dit verhaal in VICE over de toeslagenaffaire.
Ik ben een fan van Long Reads op Wired.com. Waargebeurde, spannende verhalen, waar je ook nog
wat van kunt leren. In dit geval toonden onderzoekers aan, dat Bitcoin en andere cryptomunten
helemaal niet zo anoniem zijn als iedereen denkt.
UIT DE NATIONALE PERS
Prima column weer in NRC van de beste columnist van Nederland, Maxim Februari, over hoe een
cashloze samenleving niet in het belang is van de nuttige idioten, die wij burgers zijn.
Oppervlakkig: denken dat de Bill en Melinda Gates Foundation een make-up product is. Nog
oppervlakkiger, denken dat de Plastic Soup Foundation gaat over micro-plastics die
cosmeticaproducten smeerbaarder maken. O, wacht, daar gaat het wel over.
Erdinç Saçan, practor, docent, publicist en gewaardeerd collega wees me op dit geweldige artikel over
Snappet (adaptieve leersoftware) en de impact die deze slimme software kan hebben op slimme
leerlingen.
Vroeger geloofden de mensen dat Thor door de wolken reed en zo met zijn hamer en aambeeld
bliksem en donder veroorzaakte. Wij weten inmiddels beter, maar misschien is zwaartekracht onze
Thor, en zullen mensen-uit-de-toekomst ook zo op ons terugkijken: o ja, 2022, toen geloofden ze nog
in zwaartekracht. Dat scenario is weer een stapje dichter gekomen. Artikel in de Volkskrant.
Goede column (Tip van Jo-An Kamp) over een robot die een banaan gaat pellen en daar nog niet heel
erg goed in is.
PLAATJES
Zomaar een gesprek op iMessage.

Op 21 april beginnen we met de Talk of the Towns in de mooiste stad van Nederland.

En dan nog deze klassieke koortsdroom (tip: Dries van den Enden)

VIDEO’S / PODCASTS
Paul Simon was zijn tijd ver vooruit. Check de lyrics en de uitleg ervan. En, vergeet niet, het nummer
is uit tijden ver voor Sociale Media en smartphones.
A man walks down the street
He says, why am I soft in the middle now?
Why am I soft in the middle
The rest of my life is so hard
I need a photo-opportunity
I want a shot at redemption

Fijne podcast over de schimmige wereld van de NFT’s.
BOEKEN
Ik las Leugen en Waarheid van Bas Heijne, waarin hij in korte interviews denkers aan het woord laat
die kijken naar de toekomst van de maatschappij, religie, democratie. Veel sociale media, fake news,

en Donald Trump. Het is echt wel een goed boek, alleen ik merkte dat ik me langzaam begon te
irriteren aan die denkers die werden geïnterviewd vanuit hun appartement tegenover Place Concorde,
hun studiekamer op Harvard, hun huis met uitzicht op het meer, enz… Het ging best goed met al deze
mensen die zich zorgen maakten om de maatschappij, viel me op.
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.
BIJ FONTYS / VAN FONTYS
Bart schreef samen met Daniël Arets, Bart Wernaert, Jo-An Kamp en anderen twee toffe artikelen,
met een belangrijke boodschap.
Het ene artikel staat in de Volkskrant en gaat over desinformatie rondom de oorlog in de Oekraïne en
hoe wij daar nog helemaal niet klaar voor zijn. Het andere artikel gaat over het recht van burgers om
zich ten opzichte van een gedigitaliseerde overheid te vergissen. Belgen zijn daar een stuk verder in
dan Nederlanders. Artikel in Trouw.

“AGILE CONFERENCES NOTORIOUSLY TEND TO B
E
DOMINATED BY MANAGERS, NOT DEVELOPERS” –
MIRIAM POSNER.
Nieuwsbrief #70
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
Agile werd in 2001 verzonnen door 17 witte mannen van middelbare leeftijd in Khaki-broeken, die
vrijheid terug wilden aan programmeurs. Inmiddels is Agile een tool voor managers. Een
managementtool die op een subtiele, maar wrede manier de ontwikkelaars onder de duim houdt. Jij
kent ook vast wel van die managers die enorm enthousiast zijn over Agile.
Mooi artikel over hoe een methodiek met als doel programmeurs te bevrijden, het tegenovergestelde
effect sorteerde in Logic.
Daarnaast staat Agile ook op gespannen voet met ethiek of ontwerpen voor een positieve impact.
Immers: “Agile promises no such loyalty, except to the product under construction.”
UIT DE INTERNATIONALE PERS
Even wat Twitternieuws. Laten we beginnen met de eerste Tweet van Jack Dorsey, die werd verkocht
als NFT voor 2,9 miljoen dollar en onlangs opnieuw aangeboden voor 48 miljoen dollar. De hoogste
bieding? 280 dollar. Tsja, NFT’s. Artikel op CoinDesk.
En Twitter werd verkocht, onder voorbehoud, aan Elon Musk. De reden volgens Musk is dat hij
middels radicale vrijheid van meningsuiting de democratie wil redden. Nou, dat wordt nog wat. Artikel
op Wired, en voor de balans wat achtergrondinformatie in dat artikel over Musk zijn gedrag naar het
hoofd juridische zaken van Twitter (op HLN).
Even wat aandacht voor de App Be Real. Een app die je elke dag vraagt om binnen twee minuten een
foto te maken, die je daarna niet kunt bewerken? Gaat dit werken? Brengt dit ‘een stukje authenticiteit’
terug op de socials? Of wordt het niks? Ik denk het laatste. Het is net als met de Metaverse, dat gaat
ook niet werken. De oude socials snappen het beter: we willen onze vrienden bespioneren of ons
beter voordoen dan we zijn. Dat is geld verdienen.
UIT DE NATIONALE PERS

Nog meer Twitter? Check dan dit geweldige account. Een verzameling voorbeelden met mensen die
zich afvragen hoe ze de Tweet naar zichzelf kunnen toetrekken. Voorbeeldje? Voorbeeldje:

Een simpele vraag aan studenten die technologie ontwikkelen is: hoe weet je zo zeker dat het werkt?
Ze zijn dan meestal best overtuigd, immers het klinkt logisch. Maar gezond verstand moet je
wantrouwen, zeker als het gaat om waarschuwingsborden (die leiden tot meer doden) of fietshelmen
(meer kans dat je wordt aangereden). Goede column in De Volkskrant.
De Rabobank, die bank van de boeren, koppelt tegenwoordig CO2 – uitstoot aan betaalgedrag, zodat
het wat eenvoudiger wordt, denk ik, om de schuld weg te leggen bij de klanten van de
opwarming. Artikel op NOS.nl.
PLAATJES
De afgelopen week in cijfers. Ten eerste ging de Technology Impact Cycle Tool over de 1000
geanalyseerde technologieën heen. Niet slecht!

En als tweede ging technofilosofie.com over de 500k bezoeken.

VIDEO’S / PODCASTS
In mijn wereld kom je ze best vaak tegen. De uitlegvideo’s over NFT’s, Blockchain, de Metaverse en
ga zo maar door. Hoog tijd dat de uitlegvideo zelf een keer uitgelegd wordt. Gelukkig is er dan Roel
Maalderink to the rescue.

BOEKEN
Ik las de Perfect: De Handleiding van Michael Schur. Supertof boek, dat je op een begrijpelijke manier,
gebaseerd op 2500 kennis leert om een goed mens te zijn. En ook nog leuk.
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.
BIJ FONTYS / VAN FONTYS
Op 24 mei geven we een openbaar college in de LocHal over pessimisme en optimisme. Henk
Verhoeven is/speelt de rol van eeuwige optimist. Ik ben zijn tegenpool. Dat wordt leuk, aanmelden kan
nog steeds!

“I AM THINKING ABOUT SOMETHING MUCH MORE
IMPORTANT THAN BOMBS. I AM THINKING ABOUT
COMPUTERS ” – JOHN VON NEUMANN
Nieuwsbrief #72
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
Zit je wel eens met je vrienden over auto’s te kletsen en denk je, dit zou eigenlijk een podcast moeten
zijn (Dikke Mannen Dikke Auto’s)? Of met collega’s (Docenten Debatteren)? Roel Maalderink, toch
een held, lost het op.

UIT DE INTERNATIONALE PERS
Ik vind podcasts soms leuk, zoals de fantastische Gegenpressing Podcast over NAC Breda, zeker als
die nergens over gaat, maar soms ben ik gewoon op zoek naar informatie, en dan is het altijd fijn om
een transcript te lezen, zoals bij deze analyse van het Center of Humane Technology over Twitter en
Musk.
Word je minder creatief van virtuele communicatie, zoals MS-Teams? Ja, zegt dit uitgebreide
onderzoek in Nature. Is dat erg? Het ligt eraan, wat voor creatieve plannetjes je hebt, uiteraard.
Ken je dit patroon. Iemand doet haat-ideeën op, op internet. Daarna koopt die iemand een geweer,
schiet die iemand op mensen en zendt die iemand dat live uit via een social platform. Daarna is
iedereen verontwaardigd en boos, en daarna verandert er niets. Deze keer wel? Artikel in The
Guardian.
UIT DE NATIONALE PERS
Ik ben best wel vaak negatief over technologie merk ik. Dat komt natuurlijk omdat technologie beter is
in het versterken van onze negatieve eigenschappen, dan onze goede, maar er zijn uitzonderingen,
zoals deze soepele crowdfunding voor mensen die gave verhalen willen vertellen. Ik ken de

initiatiefnemers goed, ze zitten vol met goede eigenschappen, de technologie versterkt die, zeker als
jij als crowd er nog wat bij gaat funden!
Prima column van Adriaan van Dis in de Volkskrant, die vertelt over hoe universiteiten een plek
moeten zijn waar we het ongemak opzoeken. En dan bedoelen we natuurlijk niet, dat we de lounge
hoekjes moeten afschaffen, maar iets fundamentelers.
Op Innovations Origins een verhaal waarom het onderwijs wél gaat veranderen. Ik twijfel, maar vorm
vooral je eigen mening!
PLAATJES
Plaatjes genoeg in deze aflevering van de nieuwsbrief, want collega Erdinç Saçan wees me op
de Middeleeuwse Meme Generator. Lekker zelf aan de slag gaan en plaatjes maken!
O ja, en ik verzamel online koortsdromen. Van die koppen die je leest, die ook hadden kunnen
gebeuren in mijn slechtere dromen. Dit was er weer één.

VIDEO’S / PODCASTS
Aanrader voor de Hemelvaart, de film Free Guy! Voor iedereen die NPC’s een warm hart toedraagt.
Weet je niet wat een NPC is? Na Free Guy wel!

Kijk, dit zijn nog eens smart glasses! Oud, maar van horror-icoon John Carpenter, dus per definitie
actueel.

En dan nog deze Podcast over de hijgerige, maar onterechte manier waarop de traditionele media
reageert op TikTok – hypes.
BOEKEN
O,o. Ik lig achter, maar ik ben begonnen in Autonomie. Het is een dun boek, dus ik heb het zo uit,
denk ik. De volgende keer twee boeken in de recensie. Autonomie én The Automation Myth!
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.

BIJ FONTYS / VAN FONTYS
Het lectoraat moral design onder leiding van Bart Wernaart doet mee aan een groots en groots
gefinancierd onderzoek naar quantumveilige cryptografie (als dat mogelijk is, maar dat zal het
onderzoek uitwijzen!).
Collega Erdinç Saçan bood zijn inclusieve AI boek aan, aan Jörgen Raymann, die een lezing hield
over inclusieve AI, zonder te praten over AI. Kijk, dan ben je een professional.

“A CHICKEN IS ONLY AN EGG’S WAY OF MAKING
ANOTHER EGG.” – SAMUEL BUTLER
Nieuwsbrief #73
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
Ik luisterde in het speelklok museum in Utrecht naar Chris Mollee, een kunstenares die samen met AI
kleren voor zichzelf maakte en uitkwam op kledingstukken met één arm en drie benen. Haar website
is ook tof, klikken maar.
UIT DE INTERNATIONALE PERS
Ken je Robin Hood nog? Natuurlijk wel. Maar nu is er ook ransomware met een Robin Hood complex.
Het is genaamd GoodWill (artikel op Hackernews) en het geeft je computersystemen pas terug als je
geld hebt gegeven aan de armen (tip van Danny!).
Wat betekent de positie van EdTech, aangeboden door de grote EdTech bedrijven voor het
onderwijs? Mooi essay op Marxist Sociology.
UIT DE NATIONALE PERS
Interessante inzichten van Symen van der Zee op LinkedIn over de invloed van onderwijstechnologie
op de manier waarop wij ons onderwijs inrichten. Wordt de visie van de edupreneur belangrijker en is
dat erg? Op Kennisnet verscheen een oproep voor een webinar over data in het onderwijs met de
veelzeggende titel: vloek of zegen? Ik gok: vloek.
Hey Google, teken eens even een astronaut op een paard. Nieuwe software kan dat moeiteloos. Waar
de software nog wel moeite mee heeft is het tekenen van een paard op een astronaut. De man die
zich met Carnaval in Breda altijd verkleed als het witte paard op de prins kan gerust zijn. Artikel in De
Volkskrant.
Een andere – misschien wel nog toffere – want gratis AI – NFT generator die ik tegenkwam is Starry
Ai (link). Je vraagt het systeem bijvoorbeeld om een android te tekenen, die verliefd wordt op een
dame in het Parijs van 1914 en bam, indrukwekkender dan Bob Ross (bijna).
PLAATJES
(Van Erdinç Saçan)

VIDEO’S / PODCASTS
Het is festival – seizoen, dus vandaag mag ik weer naar Vestrock. En daar zien we De Likt, die ooit
zong over het gebruik van een iPhone en sociale media. Lekker nummer ook. Ja, dat bedoel ik.

BOEKEN
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.
Ik las vorige week autonomie uit van Miriam Rasch. Ik hoopte veel nieuwe inzichten op te doen over
de invloed van technologie op onze autonomie, maar dat was zoeken. Het ging vooral en heel veel
over het begrip autonomie en heteronomie en wat andere filosofen daarvan vonden. Klein boekje,
maar was toch taai. Nu ben ik bezig met Darwin Among The Machines, ook taai, volgende keer meer.
BIJ FONTYS / VAN FONTYS
Er ging 2,5 miljoen euro naar onderzoek naar extended reality (verwachte conclusie, niet doen, er is al
realiteit genoeg) en Cees-Jan Pen en Bart Wernaart publiceerden over de wethouder en de wereld
naar aanleiding van de discussie over datacenters.

“GIMME, GIMME, GIMME A MAN AFTER MIDNIGHT”
– AN ABBATAR
Nieuwsbrief #74
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
Het is, zoals gezegd, festival seizoen. Op Best Kept Secret zag ik 2ManyDJ’s. In de hoedanigheid van
Soulwax vroeg die band zich ooit af of het altijd binair is. Het antwoord is, natuurlijk, mag hopen van
niet! Het is niet altijd één of nul, goed of fout, zwart of wit. Het ligt vaak genuanceerder. Maar het is wel
een lekker nummer.

UIT DE INTERNATIONALE PERS
De tabaksindustrie wist tientallen jaren lang, dat ze de discussie over de effecten van roken op onze
gezondheid niet ging winnen. Maar ze wisten ook dat ze dat niet moesten proberen, maar dat ze de
discussie gaande moesten houden. Twijfel zaaien! Gebeurt dat hier ook? Of, is er hier wat anders aan
de hand. Artikel in de New Yorker over de effecten van sociale media en hoe weinig we weten.
Discussies over technologie worden vaak onderbouwd door een bijna ziekelijke obsessie met
efficiency. En het probleem is, dat is moeilijk te weerleggen. Maar is efficiency echt zo belangrijk, of
moeten we er veel voorzichtiger mee zijn? Interessant leesvoer is dan deze PDF over efficiency &
madness of het boek van Michael Sandel: The Case Against Perfection.
Apple hield een persconferentie die slecht nieuws betekende voor vele, kleine bedrijven. Hier vind je
een samenvatting.
En nu is er AI die papers kan schrijven. Moeten we ons daar zorgen om maken, of moeten we ons
zorgen maken om het onderwijs en de docenten.
UIT DE NATIONALE PERS

Uw vriendelijke en gewaardeerde technofilosoof stond zelf in de krant. Het Eindhovens Dagblad nog
wel! Lezen maar.
PLAATJES
In de volgende nieuwsbrief lees je alles over www.ceptcha.com. Maar hier alvast een voorproefje.

VIDEO’S / PODCASTS
Een Google Engineer kwam in het nieuws, wereldwijd, omdat hij geloofde dat zijn kunstmatige
intelligentie bewustzijn had ontwikkeld (artikel in Washington Post). Misschien kan de engineer zich
beter eerst verdiepen in de vraag wat bewustzijn eigenlijk precies is.
En Abba lanceerde een show in London met zijn Abbatars. Wat vinden we daarvan? Onzin?
Oplichterij? Een verdienmodel? Of juist supertof?

BOEKEN
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.
Ik las Darwin Among The Machines van George Dyson. Een soort historische beschouwing van AI,
met de centrale vraag of computers intelligentie of misschien wel bewustzijn kunnen ontwikkelen. Het
is niet eenvoudig om te lezen, maar uiteindelijk wel de moeite waard, vond ik!
BIJ FONTYS / VAN FONTYS

Iedereen is druk met afstuderen, eindbeoordelingen, toetsen, maar tussendoor wees Bart Wernaart
mij op dit artikel over tradeoffs en morele vraagstukken in relatie tot Big Data.
En Dennis kreeg de eerste informele edubadge voor Impact on Society. Mooi! Maar wel een beetje
jammer, dat zijn meest in het oog springende project data gedreven was. Was het niet data –
ondersteund, Dennis? Er is nog werk aan de winkel.

“CONSULTANT: IEMAND DIE JE HORLOGE AFPAKT
EN DAARNA VERTELT HOE LAAT HET IS” –
COMMENT
Nieuwsbrief #75
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!
Deze laatste nieuwsbrief voor de vakantie is anders dan eerdere nieuwsbrieven. Geen tijd voor één
ding, geen ‘uit de nationale en internationale pers’, geen video’s of gelezen boeken, geen
technofilosofie on tour, maar een korte nieuwsbrief met twee onderwerpen.

CEPTCHA
Vorige maand lanceerden we de CEPTCHA. Een belangrijk alternatief voor de CAPTCHA. Immers
waarom zouden wij aan robots bewijzen dat we geen robots zijn door robotdingen te doen? Hoe
denigrerend is het om verkeersbordjes aan te klikken, voor je een formulier mag versturen? Daarom
bouwden we een alternatief. Een manier om te bewijzen dat je een mens bent middels humor. We
bieden een gratis webservice aan, zodat in de toekomst er steeds meer CEPTCHA’s zullen
verschijnen. Je kunt er hier alles over lezen. Of onderstaande video bekijken.

Inmiddels hebben we de eerste aanvragers van de webservice al binnen! Help ons om de boodschap
te verspreiden.
LEZEN OP VAKANTIE

De vakantie komt eraan. Misschien wil je een boek lezen. Misschien wil je balsem voor de ziel en
voeding voor de geest. Check hier alle boeken, die wij alvast voor je gelezen hebben ter inspiratie en
als we ze nog hebben, stuur je ons een e-mail en wij sturen ze volgende week nog op!
O ja, en je kunt natuurlijk ook waarom je altijd wilt winnen van je navigatiesysteem lezen, maar dat heb
je vast al gedaan! Maar misschien ken je iemand, die je een mooi boek cadeau wil doen voor de
vakantie! Grijp je kans! Online bestellen kan overal, maar een mail naar mij en je krijgt een gesigneerd
exemplaar (schaamteloze zelfpromotie kent inderdaad geen grenzen).

