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“You just can’t differentiate between a robot and the
very best of humans”. Robot-psycholoog dr. Susan
Calvin liet die boodschap even op zich inwerken. Als
je niet langer het verschil merkt tussen een mens en
een machine… dan kunnen robots politieke processen beïnvloeden en hebben algoritmes dus ‘macht’.
Je kunt macht alleen accepteren, als er verantwoording tegenover staat. Hoe doe je dat?

Asimov probeerde die latente dreiging in te perken met drie
ethische wetten:
1. Een robot mag een mens geen letsel toebrengen, noch
laten overkomen.
2. Een robot moet door mensen gegeven orders uitvoeren,
behalve als die orders in strijd zijn met de Eerste Wet.
3. Een robot moet zichzelf beschermen, voor zover dat
niet in strijd is met de Eerst en de Tweede Wet.

Op minstens drie manieren legt technologie macht op,
door vrije keuzes te ontnemen:
− De gebruiker wordt beperkt door de gebruiksregels van
de technologie, die buiten zijn vrije wil ligt. The Medium
is the Message.
− De gebruiker wordt beperkt in zijn perceptie van de wereld, omdat algoritmes ons beeld filteren, wat onze perceptie ongemerkt aanpast.
− Nieuws wordt digitaal, geautomatiseerd verzameld, geaggregeerd en verspreid. Je kunt geen politiek belang
hechten aan zaken die je niet weet.

Die regels maakten weinig uit. Asimovs raamvertelling onderbouwt dat zij elkaar door pure logica kunnen ontkrachten, wat dan ook de reden werd voor de ‘Nulde Wet’: Een
robot mag geen schade toebrengen aan de mensheid, of
toelaten dat de mensheid schade toegebracht wordt door
zijn eigen nalatigheid. De Nulde Wet werd hiërarchisch
boven de Eerste Wet geplaatst, maar ook zij blijkt onvoldoende. Robots hebben uiteindelijk geen andere optie dan
zichzelf ‘uit’ zetten.

Scary
Robot-psycholoog dr. Susan Calvin kwam tot leven in negen sciencefictionverhalen. In het tijdschrift Astounding
Science Fiction schetste de schrijver Isaac Asimov in de
periode 1940-1950 haar divangesprekken met robots.
Creepy verhalen, die een griezelig ontzag geven voor het
feit dat koude logica in principe alles kan bewijzen. Al naar
gelang de uitgangspunten.
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Ethiek en logica staan gewoon op gespannen voet. Menselijk gedrag is niet logisch, terwijl machines juist functioneren en interacteren bij de gratie van logica. Dit wordt
zorgwekkend nu robots écht besluiten voor mensen nemen. Ongemerkt verliezen wij steeds meer onze Vrije Wil
nu robots, in kil digitaal paternalisme, beslissingen voor
ons nemen die wij helemaal niet willen of in alle zelfbewustzijn echt anders zouden hebben genomen. IJsvorming op
sensoren deed al diverse vliegtuigen neerstorten, omdat
de algoritmen de piloten de verkeerde informatie gaven of

co l u m n
Alles wat je ziet ‘doet het’ omdat het
‘werkt’. Onder de juiste omstandigheden. Context die kan veranderen…
waardoor we beter kunnen stellen dat
alles ‘het doet, voor zolang als het
duurt’. Dit inzicht maakt nihilisme tot
diepste basis van moraliteit. Acceptabele moraliteit is die moraliteit die bijdraagt aan onze natuurlijke selectie.
Dat blijkt ook uit de empirie: “Wat Gij niet
wilt dat U geschiedt” is een insteek die
je in zo’n beetje elke religie terugvindt
en dus geen ethisch hoogstandje. Het
is net voldoende voorwaarde om een
groepje mensen door hechte samen-

niet mee om robots mores te leren met
programmeerbare logica. Robot moraliteit is eigenlijk geen binaire schakeling,
maar de afweging van wenselijke consequenties van microrisico’s binnen een
grid van conflicterende alternatieven.
Hoe pleeg jij zelfmoord met een robot
die blindelings naar jou moet luisteren,
maar jou ook geen kwaad mag doen?
Wie redt een robot als hij maar één van
twee mensen in eenzelfde situatie kan
redden, maar toch niemand mag laten
sterven? Gaat het opzettelijk toebrengen van een verwonding voor het uitvoeren van een levensreddende opera-

Isaac Asimov

bewuste interventies blokkeerden. Stel
dat robot algoritmes ons ook morele
eisen op gaan leggen! Dat jouw eigen
elektrische auto het verdomt om even
op de stoep te parkeren, zodat verhuizen nog meer fitness wordt.
Dat jij geen VR op mag roepen in je
eigen huis, om fantasieën uit te leven die
vanuit een buitenlandse politieke realiteit worden geblokkeerd. Dat jij niet mag
luisteren naar wetenschappelijke discussies over atheïsme, of naar discussies tussen politieke dissidenten, omdat
derden dat blokkeren. Dat jij geen fundamenteel onderzoek mag doen, omdat het andermans achterhaalde maar
lucratieve business zou kunnen bedreigen. Zonder experimenten en falsificatie, zonder de chaos van creative destruction binnen de wetenschappelijke
methode, zullen innovatie en creativiteit
krakend tot stilstand komen.
Het heelal zelf is niet logisch en juist
daarom bestaat het. Het is de entropie,
de instabiliteit van deeltjes, die leidt tot
het verval, dat leidt tot de reacties die
lichtere deeltjes beweegt tot de vorming
van zwaardere deeltjes. Complexiteit
bestaat bij de gratie van simpele ingrediënten. Dus als je iets complex wilt
bouwen, dan moet je dat doen op basis van elementen die intrinsiek stabiel
zijn. Daarom bestaat evolutie en omdat
natuurwetten voor alles gelden...
Natuurlijke Selectie.

werking te laten overleven in een vijandige, veranderlijke omgeving. Altruïsme
is een ethische grondhouding die paste
in onze natuurlijke selectie van gedrag.
Een grondhouding die snel overboord
gegooid wordt als twee bange drenkelingen vechten om één reddingsboei.
De contextuele achtergrond maakt ook
dat ethiek niet universeel is. Zij hoeft
niet te gelden voor de mensen buiten
een bepaalde, beperkte focusgroep en
dus ook niet voor mensen of situaties
die ‘De Programmeur’ niet ziet zitten.
Ethische afspraken hoeven bijvoorbeeld
niet bij te dragen aan tolerantie, wat
daarmee niet meer is dan een bewuste
wapenstilstand tussen ongelijksoortige
actoren: Agree to Disagree. Het valt

tie in tegen de Eerste Wet van Asimov?
Virtuele organisaties hebben de manier
veranderd waarop mensen samenwerken. Zij kunnen zijn digitaal ingericht
op het overdragen en/of ontsluiten van
gegevens, op basis van verregaande
standaardisatie van proces en inhoud,
toewerkend naar een gegeven doel, op
basis van gereguleerde in- en uitsluiting van samenwerkende partijen en zij
kunnen data verwerken met real-time
intensiteit, omvang en voorspelbaarheid. ‘Meat-Space’ organisaties, zoals
politieke partijen, zijn daar mentaal helemaal niet aan toe.
Het gevolg is dat het beangstigend
eenvoudig is geworden om de publieke opinie digitaal te beïnvloeden, door
ons vrije discours vrijwel onzichtbaar te
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injecteren met Fake News via trollen,
tekstbots en chatbots.
De gebruiker wordt sluipenderwijs beperkt in zijn vrije sfeer doordat alle levenstekenen digitaal verzameld, gecategoriseerd en combineerbaar en
doorzoekbaar worden gemaakt. Elke
reis in het OV is bekend. Elke locatie
van je telefoon. Iedereen die je belde.
Elk pinbedrag. Jouw hartslagpatroon en
hardlooproute en de muziekstijl die je
daarbij op had. De feiten van ons leven
worden verzameld als data en opgeslagen in databases, zonder dat je er verder meer bij kunt of maar hoeft te weten dat het gebeurt. Daarna worden die
data gebruikt om bovenstaande twee
factoren te verfijnen.
Activiteiten met concrete gevolgen voor
democratische machtsverhoudingen,
legitimiteit en vertrouwen in de rechtsstaat. Alleen al weten dat je bekeken
wordt, leidt tot gedragsverandering.
Er wordt minder geknokt in het uitgaansleven, minder hard gereden in
het verkeer. Er wordt minder gerookt en
gevreeën op het vliegtuigtoilet, minder
gefilmd zonder je gezicht te bedekken
en zelfs de mode verandert nu sommige
jeugdgroepen zwarte strepen over hun
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gezicht trekken om biometrische gezichtsherkenning te frustreren.
Technologie verandert hoe wij samenleven en keuzes maken sneller dan wij
begrijpen. Woorden zoals ‘democratie’,
‘macht’ en ‘identiteit’ dekken allang
niet meer de lading. Zij hebben andere
connotaties gekregen, dus om enigszins morele randvoorwaarden te programmeren, moeten we terug naar de
essentie.

fortuinlijke acties binnen processen die
niemand kon voorzien.

Als je inzoomt op het democratieconcept, heeft dat concept alleen al in Europa voor zo’n beetje elk land anders
uitgewerkt. Geen kies- en partijstelsel
is hetzelfde, maar de bedoeling achter
die systemen is wel gelijk.

Elke actie zou eigenlijk maar één mogelijke output moeten kunnen hebben.
Zij moet het unieke gevolg zijn van het
gebruik van specifieke data, die na een
specifiek gedefinieerde trigger, langs
een specifieke weg getransporteerd
wordt, om die actie in het licht van een
voor gedefinieerd, specifiek proces uit
te voeren. Complexiteit reducerende
systeemtheorie is onze laatste kans om
moraliteit op te nemen in de mogelijkheden van ‘robots’. Go 4It!

De bedoeling van democratie is het
organiseren van de gezaghebbende
toedeling van waarden, binnen een systeem van verantwoording, op basis van
de gelegitimeerde overdracht van de
macht tot het maken van wet- en regelgeving. Uiteindelijk gaat het nemen van
besluiten dus om het organiseren van
de verantwoording over de bijbehorende macht. Juist legitimering verandert
met digitalisering nu algoritmes macht
over ons hebben. Algoritmes kunnen nu
nog een onbedoelde trigger zijn tot on-

De Non-Petya hack op de Oekraïense
energiesector bijvoorbeeld, kostte uiteindelijk containerverscheper Maersk
een hoofdpijndossier. Zogeheten combinatorische of rimpeleffecten ontstaan
als je niet vanaf het allereerste begin
programmeert voor microrisicomanagement.

