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Waarden en inzichten: Reflecteren en vormen
“Onze technologie reflecteert en vormt onze waarden” 

(Turkle, 2008, p. 131)

“For this is the way the future happens to us:
The novel gadget makes a ripple, the thrilling announcement gains a 
small headline, then softly, softly, while we’re not paying attention, the 
reality moves in and changes our moral codes, changes our very ideas 
about free will, responsibility, privacy, even what makes us human.” 

The Guardian, April 25, 2007



Descartes: Dieren als uurwerken

“Ik kan niet de opvatting delen van Montaigne en anderen die begrip of 
denken aan dieren toeschrijven (..) 

Ik weet dat dieren veel zaken beter doen dan wij, maar dat verbaast me niet. 
Het kan zelfs gebruikt worden om aan te tonen dat ze natuurlijk en 
mechanisch handelen, zoals een klok die de tijd beter aangeeft dan onze 
beoordeling doet.

Ongetwijfeld, als de zwaluwen in de lente komen, dan werken ze als klokken.

Brief aan de Markies van Newcastle, 23 november 1646



Malebranche (1638-1715)

De dier-machine thesis
“Dieren zijn zonder verstand of bewustzijn in de gebruikelijke 
betekenis. Zij eten zonder eetlust, zij schreeuwen zonder pijn, 
zij groeien zonder dit te begrijpen, zij begeren niets, zij vrezen 
niets, zij beseffen niets. 

Indien zij zich misschien eens zo gedragen dat dit verstandig 
schijnt, dan is dat het gevolg van een lichaamsinrichting, die 
God zo heeft besteld, dat ter wille van zelfbehoud zij redeloos, 
zuiver mechanisch, alles ontlopen wat hen dreigt te 
verderven.”
(de Wit, 1982, p.389).

Vaucanson 1738



De mechanisering van het denken
De eerste rekenmachines 

Von Napier’s ‘beenderen’ (1617)

Schickard (1623)
Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen & delen

Pascal (1642)
Optellen & aftrekken

Leibniz (1671)
Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen & worteltrekken



Babbage, Lovelace en 
de ‘stoomcomputer’

“I wish to God that these calculations had been executed by steam!”

Difference engine (1822)
Tabellen van polynomials

(y=axn+ bxn-1+..)
Nooit afgebouwd

Analytical engine (1834)
Bijna alle soorten algebraïsche functies
Grootte van een stoomlocomotief
Nooit afgebouwd



Freud, stoom en ons gevoelsleven

Emoties en lusten onderdrukken werd net zo 
gevaarlijk geacht als de stoomdruk in een ketel 
onbeperkt laten rijzen

Uitbarstingen voorkomen door ‘stoom af te blazen’



Sturen of meeveranderen?

“We zijn de slaven van onze technologische vooruitgang (…) 
we hebben onze omgeving zodanig veranderd dat we nu onszelf zullen 
moeten veranderen om in onze nieuwe omgeving te kunnen blijven bestaan.”

N. Wiener (1950) The human use of human beings

“Science finds, industry applies, 
man conforms”

1933 Chicago World Fair



Meeveranderen of stopzetten?

“Als de robots het willen overnemen trekken we de stekker er wel uit” 
(De Tijd, slide uit de introductie van Tony Valcke, vanochtend).

Het effect is sluipender: 

We zullen wellicht de stekker er niet uit willen trekken

Onze natuurlijke neiging tot betrokkenheid, hechting en liefde, zal een 
grote rol spelen in de vereenzelviging van onszelf met machines, en in 
de overname van de daarbij behorende normen en waarden









Hechting, liefde & machines: Het tamagotchi effect



Gehecht raken

Wired Magazine in 2003 over Roomba’s: ‘De nieuwe huisdier gekte’

"We have people who actually consider them their companion, even though it's just 
vacuuming their floor," said iRobot spokeswoman Nancy Dussault. 

"People get attached to them and think of them as part of their family. It's almost a 
pet. It makes them feel like they're not alone. It's really interesting how they've 
taken to their robots.” 

http://archive.wired.com/science/discoveries/news/2003/06/59249?currentPage=all



Kinderen & robots
Large-scale testing by NEC in Japan with their 
PaPeRo demonstrated close bonding & attachment 
by children, who, in most cases prefer a robot to a 
teddy bear.” (Sharkey, 2008, p.1800).
http://www.nec.co.jp/products/robot/en/index.html

“Because of the physical safety that robot minders 
provide, children could be left without human 
contact for many hours a day.” (Sharkey, 2008, 
p.1800)

http://www.nec.co.jp/products/robot/en/index.html


‘Relationele objecten’ voor ouderen

http://www.parorobots.com/index.asp
“The woman’s sense of being understood is based on the ability of 
computational objects like Paro to convince their users that they are in a 
relationship” (Turkle, 2008, p.133)
Push Darwinian buttons in people that cause people to respond as though 
they were in a relationship



Robots en ouderenzorg



Is de robot ervaring gebaseerd op een ‘fundamenteel bedrieglijke interactie’? (Turkle, 2007)

Kan een oprechte, authentieke relatie met een robot mogelijk zijn?

Is het mogelijk dat robots niet zozeer de sociale isolatie van ouderen verhelpen, maar eerder 
de schuldgevoelens van de maatschappij verminderen? (Sharkey 2008)
Maken robots het waarschijnlijk dat we minder snel zoeken naar andere oplossingen voor 
zorg? (Turkle, 2007)

Menselijke waardigheid: Verzorgen of bedriegen?



Voice assistants



VA’s & effect op kinderen

It took Mary Beth Foster a few days to notice, but it was undeniable: Her son’s first 
words weren’t “goo goo.” Her 1-year-old was saying, “Ok, Google,” after hearing his 
parents say it over and over.

The device has created some confusion for her 4-year-old daughter over who, exactly, 
is in charge. Because the family accesses Netflix, Amazon Prime content and 
YouTube TV through their Google Home, their daughter has begun asking questions 
like, “Mom, can you ask Google if we can watch ‘Beauty and the Beast’?”
- https://nypost.com/2018/08/07/parents-say-using-alexa-to-entertain-kids-comes-with-problems/

https://nypost.com/2018/08/07/parents-say-using-alexa-to-entertain-kids-comes-with-problems/


VA’s en gender





Sexy robots in films



‘Levensechte’ robots





https://www.linkedin.com/pulse/fitness-trackers-our-obsession-quantified-self-anurag-harsh
http://www.livescience.com/topics/quantified-self

Acampora G, Cook D, Rashidi P, Vasilakos A V. A Survey on Ambient Intelligence in Healthcare. In: Proceedings of the IEEE. Vol 101. ; 2013:2470-2494.

Big data

Ambient intelligence, Internet of Things (IoT), Domotica, smart homes, smart buildings, smart cities
Netwerk van sensoren en actuatoren die ‘verstandig’ waarnemen en (soms) handelen



School apps

https://www.npo3fm.nl/nieuws/tussenuur/384641-mogen-jouw-ouders-je-schoolgegevens-controleren
https://www.youtube.com/watch?v=iploSB1FjKs

https://www.npo3fm.nl/nieuws/tussenuur/384641-mogen-jouw-ouders-je-schoolgegevens-controleren
https://www.youtube.com/watch?v=iploSB1FjKs


Kinderen volgen of bespioneren?

Thanks to the Alexa app, a running list of everything Henry and his A.I. talk 
about can be accessed by me. 

A running list of more music I’ve barely heard of is oddly interrupted by a 
request to hear some Dean Martin. No idea what prompted that.



Face recognition

https://www.politico.eu/article/how-facial-recognition-is-taking-over-a-french-riviera-city/



Leerkrachten te midden van big data



Algocratie: 
Intelligentie uitbesteden en controle kwijtraken?

“One of the most noticeable trends in recent years has been the increasing reliance 
of public decision-making processes (bureaucratic, legislative and legal) on 
algorithms (…) the rise of such algorithmic governance creates problems for the 
moral or political legitimacy of our public decision-making processes.”

Danaher (2016)

“People worry that computers will get too smart and take over the world, but the 
real problem is that they’re too stupid and they’ve already taken over the world.”

Domingos (2015)



PSV - Feyenoord, 26 februari, 2017

Technologie en de verantwoording van beslissingen





Hoe behouden we transparantie & verantwoordelijkheid?

De stappen van data naar conclusie dienen toegankelijk, begrijpelijk en 
bekritiseerbaar te zijn.

Maar vaak zijn de gegevens niet toegankelijk (in eigendom), 
Vaak zijn de stappen van het algoritme onbegrijpelijk 
(zeker bij zelfstandig lerende algoritmes)

De relatie tussen data en conclusie wordt dan ondoorzichtig (‘black box’)

Cathy O’Neil:
Neerwaartse spiraal voor bepaalde groepen
“The privileged are processed more by people, the masses by machines” 





Kabinetsstandpunt (2016)

Beleidsuitgangspunten
Menselijke tussenkomst (aanbeveling 1 in § 6.4.5). 
Op grond van de AVG en de Richtlijn geldt in beginsel een verbod op 
geautomatiseerde besluitvorming waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die 
betrokkene anderszins in aanmerkelijke mate treft. 

Voorkomen moet worden dat door de enkele aanwezigheid van een menselijke 
beslisser als “stempelmachine” het verbod op geautomatiseerde besluitvorming 
buiten toepassing blijft, terwijl het nemen van het desbetreffende besluit op alle 
inhoudelijke gronden overigens onder dat verbod zou vallen. 

menselijke beslissers [zullen] immuun moeten worden voor de suggestie dat de 
uitkomsten van computationele technieken noodzakelijkerwijs juist, volledig of 
zelfs maar relevant zijn in relatie tot verdachten



Menselijke interactie met AI: on or under the loop?
Three categories based on the amount of human involvement in AI-mediated actions:

–Human-in-the-Loop: AI based decisions become effective only with a human command
–Human-on-the-Loop: AI based decisions become effective under the supervision of a 

human operator who can override the robots’ actions
Human-under-the-Loop: ”Having human beings ‘in’ or ‘on’ the loop with regards 
to AI systems might mask the power such systems exercise over human beings” 
Liu (2018)

–Human-out-of-the-Loop: AI based decisions become effective without any human input 
or interaction

Reduced control over AI-based decision making may lead to a so-called responsibility gap

How to avoid human role in decision making as no more than a mere ‘stamp of approval’? 
Hin-Yan Liu (2018) The power structure of artificial intelligence, Law, Innovation and Technology, 10:2, 197-229, DOI: 10.1080/17579961.2018.1527480



Zelfrijdende auto’s en mensen ‘on’ the loop



“potential for scapegoating
proximate human beings because 
conventional responsibility 
structures struggle to apportion 
responsibility to artificial entities.

This renders the human being as 
a moral crumple zone”
Hin-Yan Liu (2018)

“Just as the crumple zone in a car 
is designed to absorb the force of 
impact in a crash, the human in a 
highly complex and automated 
system may become simply a 
component – accidentally or 
intentionally – that bears the 
brunt of the moral and legal 
responsibilities when the overall 
system malfunctions.”
Elish (2016)

Hin-Yan Liu (2018) The power structure of artificial intelligence, Law, Innovation and Technology, 10:2, 197-229, DOI: 10.1080/17579961.2018.1527480
Elish, ‘Moral Crumple Zones: Cautionary Tales in Human-Robot Interaction’ WeRobot 2016 (2016) 3–4.

Mensen onder the loop als ‘morele kreukelzones’



Beroepszeer

“Degenen die het werk doen, hebben niet meer 
de beslissende stem over hoe het moet worden 
gedaan. De zeggenschap is verschoven naar 
degenen met verstand van procesmanagement en 
kostenbeheersing, van controlemethodes, 
prestatiemetingen en functioneringsgesprekken“

Was ‘wie het weet mag het zeggen’ nog het parool van de oude 
werkcultuur, nu gold: ‘Wie meet mag het zeggen.’ 

‘Door het meet- en afrekensysteem ontstaat op het werk een 
omgeving van zachte intimidatie waarin meegaandheid 
stilzwijgend wordt gewaardeerd en dwarsheid afgestraft.’


