
“The future is private”



“Veronderstel dat…”

• “Je bent een persoon, en zij zijn een persoon, 
dus je moet niet een robot nadoen, en je moet 
hen niet als een robot behandelen. Begrijp je 
wat ik bedoel? Er werken hier geen robots. We 
willen nooit dat de klant denkt dat zij te maken 
hebben met een ding zonder gezicht, dus je 
moet altijd iets menselijks aan het proces 
toevoegen.” (David Eggers, The Circle)

• Stel dat….



Artificiële intelligentie: “De Tweede Verlichting”

• De Tweede Verlichting: ‘All that happens
must be known’ (Eamon Bailey)

• Quantum sprongen in de beschaving: het 
schrift, het boek, het web.

• AI, machine learning + het web + Big Data.
• De utopische droom: Thunderhead, 

ChildTrack, SeeChange



De Eerste Verlichting

• Privacy als struikelsteen
• In Den Beginne was de tuin.
• The right to be left alone
• De beschermwaardigheid van de 

persoonlijke levenssfeer als mensenrecht



Drie maal privacy

Ieder heeft in beginsel het recht om:

• Te beslissen hoe zijn persoonlijk leven in te richten en te leiden in overeenstemming met 
zijn eigen voorkeur en zonder inmenging van anderen tegen zijn wil

• Te beschikken over zijn woon- of leefruimte, zonder binnentreding van anderen tegen 
zijn wil

• De persoonlijke informatie die over hem bestaat naar eigen inzicht te beheren en het 
recht dat deze informatie niet tegen zijn wil gedeeld wordt met andere personen of 
instellingen



Drie AI strategieën: ‘becoming a user’

• De Confucianistische strategie en het 
totalitaire gebod van orde.

• De Neo-liberale strategie en het gebod tot 
rijkdom van het surveillance kapitalisme.

• De Assuratieve strategie en het gebod tot 
veiligheid van de risico maatschappij.

• Drie AI strategieën en de beschermwaarheid 
van de persoonlijke levenssfeer: de genocide 
van de ziel



Een moreel vraagstuk

• Recht en moraal: ‘legal, but harmful’
• Normaals, de quantum sprong in onze 

beschaving
• Een toekomst zonder precedent: ‘Thinking 

without banisters’ (Hannah Arendt)
• Het morele perspectief: ‘recht doen aan de 

ander’



Privacy als springplank

• Beschermen: ervoor zorgen dat de uitoefening van de 
rechten met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer door 
de niet ten onrechte wordt geschonden.

• Herstellen: ervoor zorgen dat de uitoefening van de rechten 
met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer wordt 
hersteld als de persoon daar tijdelijk niet of onvoldoende toe 
in staat is.

• Bevorderen: ervoor zorgen dat de uitoefening van de 
rechten met betrekking tot de levenssfeer wordt bevorderd 
door optimaal gebruik te maken van daartoe aanwezige 
vermogens en hulpbronnen van de persoon.



Een vierde weg

• De experimentele samenleving
• We weten niet wat we niet weten
• Artificiële intelligentie as moreel leerproces
• Moresprudentie
• Een investering in de beschaving


