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INTRO

Als CMD’er en als creatief maker ligt mijn passie bij het specula-
tieve. Onderwerpen die toekomstgericht zijn grijpen mijn aan-
dacht	en	zijn	beginselen	voor	eindeloze	discussies	over	filosofie,	
mensheid en meer. Ik neig als maker altijd meer naar onderwer-
pen die een beetje schuren en een vorm van kritiek uiten. Ook 
kan ik me soms volledig storten op een onderwerp waar ik eigen-
lijk nog niet zoveel vanaf weet. Dit gebeurde ook in dit proces, en 
ontstond mijn interesse voor de discussie rond machine learning. 

Ik begon mijn proces rond beeldvorming en media ethische 
kwesties. Dit groeide uit tot een speculatief proces over algo-
ritmische	 bias	 en	 de	 relatie	 tussen	 mens	 en	 zelflerende	 ma-
chines. Ik denk niet dat mijn onderzoek na mijn afstuderen 
gelijk stopt. Ik ben erg geïnteresseerd geworden in de on-
derwerpen waar ik over heb geleerd, en ik denk dat dit een 
goede basis kan zijn voor eventuele vervolgende projecten. 
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Summary[01]

Mijn onderzoek
in het kort.
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Hoe kan ik de bias in algoritmes aan de kaak 
stellen, zodat dit zorgt voor een kritische kijk 

naar de systemen die we gebruiken? 

Wat is [de werking van] 
beeldvorming?

Wat is [de werking van] 
algoritmische bias?

Wat is de relatie tussen 
mens en algoritme?

Hoe kan ik de kijk op 
algoritmes beïnvloeden?
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BEELDVORMING

Mijn concept gaat over het zien van een algoritme als een zelf-
lerende entiteit. Net zoals een kind, waar je verantwoordelijk 
voor bent en voor zorgt. Het gaat over het balanceren van de 
input die je biedt aan een machine, om de input zo eerlijk mo-
gelijk te maken. Het concept is een kistje dat het algoritme moet 
verbeelden, waarin een weegschaal is gebouwd. Het kistje laat 
via verschillende manieren als geluid en licht onrust veroorzaken, 
maar wanneer de weegschaal in balans is, is het kistje rustig en 
stil. De gebruiker plaatst objecten in het kistje, om het gewicht 
aan te passen. Dit werkt als een soort puzzel. Zo heeft de ge-
bruiker directe controle over het gedrag van het kistje. Het ont-
werp dient eerder als een simulatie dan een accuraat algoritme.

RELEVANTIE

De algoritmes in de systemen die we gebruiken kunnen voor-
oordelend en uitsluitend zijn. Wanneer deze zogenaamde al-
goritmische bias de macht heeft om belangrijke beslissingen te 
maken, kan de impact schadelijk zijn voor de mensen die het sys-
teem benadeelt. Ook wanneer de algoritmische modellen min-
der invloed hebben, blijft de bias problematisch. Mensen zijn de 
eindverantwoordelijken als het gaat om het creëren van de bias. 
Mensen zullen altijd kritisch moeten blijven kijken als het gaat 
om machine learning. Het blinde vertrouwen in big data is onre-
alistisch, gegeven de vele voorbeelden van algoritmische bias.
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MENS EN MACHINE

De	 filosofische	 vraag	 drijft	 naar	 boven	 bij	 dit	 onderwerp:	 hoe	
zouden	 mensen	 om	 moeten	 gaan	 met	 zelflerende	 machines?	
Hoe zou de wereld eruitzien als algoritmes menselijke vormen 
zouden aannemen, en we ze zouden behandelen als gelijken. 
Moeten wij bang zijn voor iets dat we zelf, als mensheid, heb-
ben	 gecreëerd?	 Moeten	 mensen	 verantwoordelijkheid	 ne-
men	 voor	 de	 schade	 die	 algoritmische	 bias	 aanricht?	 We	 ne-
men verantwoordelijkheid als we ons rond kinderen bevinden, 
omdat we weten dat als we een goed voorbeeld geven, dit 
een positieve impact heeft op die kinderen. Wat als we die-
zelfde	 houding	 zouden	 aanhouden	 tegenover	 algoritmes?

ALGORITMISCHE BIAS

Algoritmische bias ontstaat incomplete, foutieve of verkeerd 
gebruikte data waarmee een algoritmisch model wordt ge-
traind. Er zijn veel verschillende vormen en voorbeelden van 
algoritmische bias. Het kan bijvoorbeeld ontstaan doordat het 
model niet meer bij de tijd is, vanwege veel verouderde data. 
Het kan ontstaan doordat het model met te weinig data is ge-
traind, wat een incompleet beeld aan een context geeft. Het 
kan ook ontstaan door een algoritme dat in context 1 is ge-
traind, in context 2 totaal anders werkt. Het kan ook ontstaan 
doordat het systeem op een verkeerde manier wordt gebruikt 
door de gebruikers. Hier zijn veel verschillende voorbeelden van. 

Algoritmische bias kan schadelijk zijn. Het zorgt er bijvoor-
beeld voor dat bepaalde bevolkingsgroepen anders wor-
den behandeld dan andere groepen. Waar een machine het 
werk over zou moeten nemen van mensen met de gedachte 
dat dit effectiever zou werken, kan het soms averechts wer-
ken. Beeldvorming en algoritmes hebben wat overlappin-
gen.	 Net	 zoals	 bij	 beeldvorming,	 kunnen	 zelflerende	 algorit-
mes ook in een loop belanden. Dit zijn positive feedback loops. 
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CONCEPT

‘Input’ is een interactieve installatie in de vorm van een huis-
dier papegaai. Deze stelt je vragen en herhaalt je woorden en 
zinnen door middel van een Speech To Text - Text To Speech 
systeem. ‘Input’ biedt je op een nieuwe manier naar predic-
tieve,	 zelflerende	 algoritmes	 te	 kijken,	 en	 kritisch	 na	 te	 den-
ken over het gevolg van je eigen input in een groter systeem. 

Door het design de vorm van een papegaai te geven, vormt het 
een	 nieuwe	 invalshoek	 over	 hoe	 je	 kan	 kijken	 naar	 zelflerende	
systemen:	als	gelijke	entiteiten	die	je	zorgvuldig	moet	behande-
len en trainen. Waarbij als je je woorden kiest, weet dat wat voor 
input je het systeem geeft, invloed heeft op wat de output zal zijn.
‘Input’ dient daarmee als critical note over hoe data uit zijn context 
getrokken, en verkeerd gebruikt kan worden. Het ontwerp stelt je 
vragen via een speaker, en verzamelt data via een microfoon. Het 
vraagt je persoonlijke vragen, en gaat met je data aan de gang. 
Hoe	ga	jij	om	met	het	systeem?	Hoe	bewust	ben	je	van	jouw	input?

POSITIONERING

Ik kan niet in mijn eentje de grote oplossing voor algoritmi-
sche bias en beeldvorming bedenken. Sterker nog, als die op-
lossing zo makkelijk te maken viel, was deze er al lang. Mijn 
doel is juist om meer een speculatieve, toekomstgerichte 
en maatschappijkritische richting op te gaan met mijn ont-
werp. Ik wil dat ik mensen bewuster maak van een vaak on-
zichtbaar probleem, en dat het gesprek wordt geopend 
om te speculeren over de toekomst van machine learning. 



P9
[E

xp
lo

ratie
] P

ie
n

 van
 P

am
e

le
nBeeld

vorming[02]

Wat is
beeldvorming?
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BEELDVORMING

Mijn proces begon met het kernwoord beeldvorming. De bete-
kenis die Wikipedia aan het woord heeft gegeven luidt; “Het ont-
staansproces van een beeld (in de media) over een persoon, orga-
nisatie of zaak, dat niet noodzakelijkerwijs met de werkelijkheid of 
de feiten hoeft overeen te komen” [1]. Ik luisterde eind 2020 naar 
een podcast [2] over beeldvorming in de Nederlandse journalis-
tiek. Hierin vertelde fotograaf Cigdem Yuksel over haar onder-
zoek [3] over de beeldbank van het ANP. Het ANP, het Algemeen 
Nederlands Persbureau, is het grootste Nederlandse persbureau. 
Het ANP heeft een enorme beeldbank met foto’s die worden ge-
bruikt voor journalistieke doeleinden, door onder andere Tele-
graaf, Volkskrant en NRC. Yuksel toonde met haar onderzoek aan 
hoe	moslima’s	keer	op	keer	op	een	specifieke	manier	worden	ge-
portretteerd in de beeldbank. Foto’s met de tag ‘moslima’ zijn va-
ker van veraf genomen en tonen zelden gezichten of gezichtsuit-
drukkingen. De foto’s zijn vrijwel allemaal buitenshuis genomen, 
vaak tijdens het shoppen en op de markt [4][5]. Vaak worden de 
moslima’s dus passief afgebeeld, en wanneer ze wél in een werk-
sfeer op de foto staan, staan ze in de meeste gevallen achter de 
kassa. Ook staat 95% van de moslima’s gesluierd op de foto, ter-
wijl dit percentage niet representatief is voor de samenleving. 
Het ANP heeft een grote machtsrol bij de beeldvorming van mos-
lima’s in Nederland. Wanneer alleen eenzijdige foto’s bij nieuws-
berichten belandden, kan dit onbewust zorgen voor onjuiste en 
negatieve beeldvorming. Yuksel vergeleek dan ook de stereoty-
perende beelden met het groeiende islamofobie in Nederland. 

Wat ook opmerkelijk is in de werkwijze van het ANP, is iets wat 
gebeurt in het ordeningssysteem van de database. Elke foto die 
wordt aangeleverd door een fotograaf, krijgt verschillende tags 
die de foto omschrijven. Hier gebeurt echter iets opmerkelijks, 
want aan straatfoto’s van moslima’s die aan het winkelen zijn in 
de stad, worden vaak de tags ‘islamisering’, ‘radicalisering’ en 
‘islamdebat’ toegevoegd [6]. Zo krijgen neutrale foto’s opeens 
een politieke lading, en belanden deze foto’s uiteindelijk bij een 
politiek getint artikel. De tags werken erg suggestief en werken 
zo ook dus mee aan de negatieve beeldvorming van moslima’s. 

[4] 

[6] 

[5] 
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DE WERKING VAN BEELDVORMING

Beeldvorming komt eigenlijk overal en altijd voor. Beeldvor-
ming is dan ook een mentaal proces. Alles wat mensen opne-
men in hun hersenen wordt in je brein geordend. Alle beelden, 
teksten, video’s etc. waarmee je wordt geconfronteerd in de 
media worden opnieuw en opnieuw geordend. Volgens een on-
derzoek naar de neurologische werking van beeldvorming [7] 
raken veel herhaalde opvattingen diep geworteld in de cogni-
tieve structuur van je hersenen. Beeldvorming is dus ook niet 
iets wat je uit kan zetten; het proces is altijd bezig. Ook ver-
sterkt het proces zich steeds, aangezien die ketting van nega-
tieve associaties steeds prominenter wordt in je hersenen bij 
herhaling. Het is vaak ook een onzichtbaar en onbewust proces. 
Je zou het effect van beeldvorming kunnen meten aan de hand 
van sociale ontwikkelingen, maar dit is allemaal vrij abstract. Dit 
neemt de urgentie van de zaak niet weg, want beeldvorming 
kan leiden tot enorme polarisatie binnen bevolkingsgroepen.

Het opvallende aan beeldvorming, is dat het zichzelf versterkt. 
Uit een opvallende, recente statistiek die gepubliceerd werd in de 
Groene Amsterdammer [8] blijkt ook hoe er (onbewust) wordt ge-
handeld naar bepaalde stereotypen. Er werd gepresenteerd wat 
de meest voorkomende woorden waren in interviews met politici. 
“In gesprekken met mannen domineren woorden als ‘miljarden’, 
‘financiën’,	 ‘plannen’	en	de	‘rechtsstaat’.	Bij	hun	vrouwelijke	col-
lega’s gaat het over ‘vrouw’, ‘dochter’, ‘moeder’, ‘ouders’, ‘meisje’ 
en ‘leven’. Zelfs het woord ‘man’ komt in interviews met vrouwen 
bijna twee keer zo vaak voor als in interviews met mannen”. Nog 
steeds worden vrouwelijke politici behandeld naar aanleiding van 
oude normen en waarden over de moederlijke taak van een vrouw. 

INTERVIEW MET CIGDEM YUKSEL

Toen ik Cigdem Yuksel sprak in een telefonisch expert-interview, 
stelde ik haar wat vragen over haar onderzoek. Zo vertelde ze me 
dat de werkwijze van het ANP vroeger veel beter was. Toen fo-
tografen nog analoog foto’s moesten inleveren, werden de foto’s 
veel nauwkeuriger gecontroleerd. Dit veranderde natuurlijk met 
de tijd, en digitalisatie zorgde voor een veel chaotischere werkwij-
ze waarin niet wordt gekeken naar de fotokwaliteit, de hoeveel-
heid of de tags die worden bijgevoegd. Ik vroeg Yuksel of het niet 
beter kon, waarop ze vertelde dat een andere grote beeldbank, 
Getty Images, het wél goed doet. Getty Images merkte het beeld-
vorming probleem rond moslima’s in hun beeldbank op, en ging 
actief aan de slag met een samenwerking met muslimgirl.com. 
Ook is er veel meer controle in hun werkproces. Waar het ANP 
slechts 1 controlestap heeft, heeft Getty Images er 6. Ze contro-
leren fotokwaliteit, hoeveelheid en de bijgevoegde tags. De oud-
-directeur van het ANP gaf aan geen geld te hebben voor zoveel 
controle. Een systeem dat eerst misschien goed werkte, is op deze 
manier alleen wel een kwaaddoener voor de beeldvorming van 
bepaalde bevolkingsgroepen. Dit is het resultaat van menselijke 
vooroordelen, weinig budget en matige controle. Yuksel’s bood-
schap is dat iedereen verantwoordelijkheid zou moeten nemen. 
Natuurlijk hebben directeuren en eindredacteuren veel macht in 
het hele proces, alleen moet er ook bewustwording worden ge-
creëerd en kritisch blijven gedacht. Hier is iedereen bij gebaat.

[Visualisatie stappenproces Getty Images] [8] 

[Visualisatie stappenproces ANP] 
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Het gevaar hiervan is dat de beeldvorming als een soort cyclus 
werkt. Een stereotyperende opvatting ontstaat altijd uit een be-
paalde context. Deze context bestaat uit historische, culturele, 
sociale, economische en geopolitieke factoren. Deze factoren 
bepalen onze algemene normen en waarden. Wat we in het da-
gelijks leven doen en denken, is een wisselwerking met wat we 
zien in de media. Door beeldvorming worden deze gedachtegan-
gen en opvattingen continu bevestigd. Beeldvorming is in prin-
cipe dus niet iets slechts. Het is simpelweg een herbevestiging 
van onze normen en waarden. Beeldvorming wordt echter wel 
een probleem wanneer deze normen en waarden verouderen, 
of gebaseerd zijn op racistische en seksistische gedachtegan-
gen. “...Beeldvorming laat zien hoe we ergens over denken, maar 
bekrachtigt tegelijkertijd dit idee iedere keer dat het opnieuw 
gerepresenteerd wordt, waardoor het steeds lastiger wordt om 
er anders over te denken” [9]. Door deze herhaling houdt de 
heersende norm stand en worden andere normen uitgesloten.

Op een gegeven moment is de cirkel van beeldvorming rond. 
Stereotyperende opvattingen worden herhaald, als vanzelfspre-
kend gezien en weer bevestigd. Deze cyclus wordt in een on-
derzoek	beschreven	vanuit	een	voorbeeld:	“Als	men	een	bepaald	
denkbeeld heeft gevormd, bijvoorbeeld dat vrouwen niet goed 
kunnen autorijden, en dit wordt constant herhaald, dan gaat men 
ook daadwerkelijk denken dat vrouwen niet kunnen autorijden. 
Hierdoor wordt het bijzonder lastig om het stereotype beeld te 
ontkrachten, of om vrouwen geloofwaardig te representeren als 
uitstekende automobilisten. Bovendien kan het zijn dat vrouwen 
gaan denken dat ze ook daadwerkelijk niet goed zijn in auto-
rijden en laten daardoor wellicht hun mannelijke partner vaker 
achter het stuur zitten, met als gevolg dat ze minder rijervaring 
hebben en zich minder bekwaam voelen (of ook zijn) in het ver-
keer. Op deze manier kom je in een vicieuze cirkel terecht, die 
is ontstaan door een arbitraire, negatief stereotyperende, relatie 
tussen vrouwen en autorijden” [9]. Deze cirkel lijkt op de werking 
van het Pygmalion-effect [10],	beter	bekend	als	de	‘Self	Fullfilling	
Prophecy”, waarin verwachtingen prestaties kunnen beïnvloeden. 

Na de research over de werking van beeldvorming be-
sloot ik me tijdelijk te focussen op de beeldvor-
ming rond gender, en de genderrollen die hierbij horen. 

[Visualisatie beeldvorming cyclus] 

[10] 
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GENDER ROLES METEN

Ik zeg soms tegen mensen dat de badkamer de plek is waar 
ik het meest aan genderrollen denk. Dit komt voorname-
lijk door het grote verschil in de producten die bedoeld zijn 
voor mannen, en producten die bedoeld zijn voor vrou-
wen.	 Mijn	 shampoofles	 kleurt	 paars	 met	 roze,	 terwijl	 de	
shampoofles	 van	 mijn	 vriend	 zwart	 is	 met	 donkerblauw.	
De onnodige scheiding van producten op basis van gender 
is iets waar we dagelijks mee in aanraking komen. Denk aan 
kinderspeelgoed, kleding en zelfs eten. Ik kan me nog her-
inneren toen ik de Remia Black Jack BBQ-saus in de winkel 
zag	 staan	 met	 op	 het	 etiket	 de	 tekst:	 “For	 real	 men	 only”.	 Het	
gaat er bij deze BBQ-saus niet echt om of het gebruikt wordt 
door een man of een vrouw. Het is simpelweg een marketing-
strategie waarin wordt ingespeeld op de verwachtingen van 
wat mannelijkheid en wat vrouwelijkheid zou moeten zijn.

Dit fenomeen wilde ik wat meer gaan onderzoeken op een ob-
serverende manier. Ik maakte een kleine database van haarpro-
ducten die op de website van Kruidvat te vinden zijn. Kruidvat 
heeft	 een	 filtersysteem	 waar	 je	 o.a.	 kan	 kiezen	 tussen	 de	 ca-
tegorie ‘man’ en de categorie ‘vrouw’. Van beiden categorie-
en maakte ik een inventarisering, en zette ze naast elkaar neer. 

Wat gelijk opviel was natuurlijk het kleurverschil. Producten voor 
vrouwen hebben een kleurenpalet van zachtere kleuren als lila, 
roze en lichtgroen. Producten voor mannen hebben een kleu-
renpalet met zwart, donkerrood en blauw. Daarnaast valt op dat 
er opvallend meer vrouwen producten op de site stonden dan 
mannen producten. Hierna heb ik de productomschrijvingen die 
op de website van Kruidvat staan, van ieder product geïnventa-
riseerd in een Microsoft Word bestand, waarna ik keek wat de 
meest voorkomende woorden waren. Woorden als ‘shampoo’ 
en merknamen nam ik niet mee in de telling. De uitkomsten 
lieten zien hoe producten voor vrouwen zich meer hebben ge-
profileerd	met	zachtheid,	verzorging	en	glans.	Waar	producten	
voor	mannen	zich	willen	profileren	met	met	kracht	en	man-zijn.	
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[TEST] PRODUCT

Na het turven en noteren van de informatie die voortkwam uit 
de haarproducten op de website van Kruidvat, wilde ik iets ma-
ken met de bevindingen. Aangezien de informatie ging over pro-
ducten, leek het me logisch om het te veranderen in iets tast-
baars. Hiervoor brainstormde ik over verschillende dingen die 
ik	met	de	flessen	shampoo	kon	doen	om	een	boodschap	over	
te brengen. Tijdens heel mijn proces kreeg ik als feedback om 
object	 mutaties	 uit	 te	 voeren:	 kleine	 tests	 waarbij	 je	 een	 be-
staand object verandert waardoor het een andere betekenis of 
functie	 krijgt.	 Wat	 als	 ik	 de	 shampoo	 flessen	 genderloze	 ver-
pakkingen zou geven om de binaire scheiding onzichtbaar te 
maken?	 Of	 zou	 ik	 de	 verpakkingen	 juist	 tot	 extremen	 kunnen	
brengen, door alleen de meest voorkomende woorden op de 
verpakkingen	te	 laten	zien?	En	wat	zou	er	gebeuren	als	 ik	 juist	
de	woorden	die	te	maken	hebben	met	gender	zou	censureren?	
Ik	gebruikte	wat	gebruikte	shampooflessen	om	dit	te	realiseren.	

Wat me opviel bij de objecten was hoe individueel de producten 
nu opeens waren. Ik wilde me wat meer focussen op de publieke 
plek. Wat zou er gebeuren als je een Kruidvat winkel binnen zou 
lopen,	en	een	filter	zou	de	onnodig	gescheiden	producten	herken-
nen	en	wegfilteren?	Of	dat	je	zicht	juist	alleen	valt	op	een	binaire	
splitsing in de winkel, waarin alles wat je ziet voor je wordt geor-
dend. Een wereld waarin net zoals Keiichi Matsuda’s ‘HYPER REA-
LITY’ [11],	de	wereld	wordt	bekeken	door	augmented	reality	filter.	

Time
to

test

[11] 
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Er valt natuurlijk te discussiëren of dit fenomeen daadwerkelijk 
schadelijk is of niet. Wel denk ik dat het een goed voorbeeld is van 
verouderde normen en waarden, die terug blijven komen in de 
media. Opvallend is ook dat er geen leeftijdspatroon te bekennen 
viel onder de betalingen. Waar oudere generaties soms ‘van de 
oude stempel zijn’, handelen jonge generaties precies hetzelfde.

Voor het thema tangibility en object mutatie richtte ik me op 
een	object	dat	in	dit	geval	centraal	staat:	het	rekeningen	kistje.	
Bij elk betaalmoment in First Dates zet de ober een kistje neer 
met de rekening. Mensen die graag willen betalen grijpen het 
kistje, en rond deze handeling brainstormde ik over een kleine 
interventie. Wat als je het kistje een quotum zou geven, en het 
simpelweg niet open zou kunnen gaan bij sommige mensen. Er 
zit een slot op het kistje, waardoor de mensen aan de tafel een 
opdracht zouden kunnen uitvoeren om te betalen. Wat als het 
moment	 compleet	 wordt	 gewist	 uit	 tafeletiquette?	 Of	 dat	 het	
moment juist uitgetrokken wordt voor bewustwording, als een 
uitnodiging tot gesprek over de keuzes die gemaakt worden. 
Zelf denk ik dat BNN open zou kunnen staan voor zo’n uitge-
licht moment, gegeven hun progressieve campagneslogans [12]. 

[TEST] TANGIBILITY

Hoewel fysieke producten een goede afspiegeling zijn van maat-
schappelijke normen en waarden, neigde ik toch meer naar 
het onderzoeken van media. Een ander opvallend fenomeen 
dat zich doorvertaalt naar mediarepresentatie, kwam voort 
uit het populaire BNN VARA TV programma First Dates. In het 
programma gaan mensen op date in een restaurant, waarna er 
betaald moet worden. Dit betaalmoment wordt vaak opgebla-
zen	 tot	 een	 spannend	 moment	 in	 de	 aflevering.	 Wanneer	 de	
man in een hetero-duo betaalt, wordt dit vaak als positief en 
classy	 gezien.	 Ik	 besloot	 25	 afleveringen	 van	 First	 Dates	 [2021]	
te kijken en te turven door wie er werd betaald. Hieruit kwam 
de conclusie dat 82% van de mannen in hetero-dates betalen, 
waar maar 3% van de vrouwen dit deed. De overige 15% werd 
de rekening gesplit. In 22% van alle hetero-dates werd er na-
drukkelijk benoemd dat mannen horen te betalen, of dat dit 
als gentlemen gedrag wordt beschouwd. In 45% van de ge-
vallen doet de vrouw nog een mislukte poging om te betalen 
of te splitsen. Meestal heeft hierbij de man het laatste woord. 

Dit is iets dat natuurlijk in het alledaagse leven ook heel vaak ge-
beurt, en soms ook als de norm wordt gezien. Deze norm stamt af 
van een vrijwel outdated principe dat mannen in een heterorela-
tie de geldverdiener zijn, waar de vrouw niet werkt maar voor de 
kinderen zorgt. Hoewel vrouwen vandaag terdag (bijna) evenveel 
verdienen als mannen, en steeds vaker carrières opbouwen, blijft 
deze genderverhouding dus nog steeds prominent. Dit uit zich dus 
in momenten als deze. Het bevestigt ook waarom homokoppels in 
First Dates de genderverhouding niet blijken te hebben. Zij split-
ten even vaak de rekening, als dat er individueel betaald wordt.

[12] 
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Bias in
algoritmes[03]

Hoe ontstaan 
vooroordelende	systemen?
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ALGORITMISCHE BIAS

Een belangrijk moment in mijn proces was het ontdekken van 
veel verschillende vormen van algoritmische bias. Een screenshot 
van Google Translate ging viral rond deze tijd in mijn proces. 
Het liet zien hoe een Hongaarse, genderneutrale zin werd ver-
taald naar Engels. Hierin werd de gender automatisch aange-
vuld, maar het valt al snel op dat hier enorm veel vooroordelen 
in voorkomen [13]. De stereotyperende vertalingen blijken in veel 
genderneutrale talen voor te komen, zoals o.a. Swahili, Koer-
disch, Fins en Armeens [14]. Google Translate probeert dit pro-
bleem te voorkomen bij de Turkse taal, door een mannelijke en 
vrouwelijke optie te geven bij de vertaling [15]. Hierbij wordt al-
leen wel een genderneutrale taal opeens binair gemaakt, terwijl 
je je ook kan afvragen of deze splitsing de juiste benadering is. 

Nu is het niet 100% duidelijk hoe dit algoritme de fout in was 
gegaan. Wel kan je constateren dat het een vorm is van al-
goritmische bias. Google Translate ziet hierin patronen van 
veelgebruikte woorden en zinsstructuren. De veelgebruik-
te stereotyperende contexten worden hierdoor opgepikt. 

Er bestaan veel verschillende soorten bias in machine learning. 
Een onderzoek uit 2020 omschreef 6 soorten van ‘ML’ bias [16].  
De ‘Historical bias’, of soms ook ‘Latent bias’ genoemd, gaat over 
verouderde data. Wanneer onze normen en waarden verande-
ren ten opzichte van de normen en waarden die in het algoritme 
zijn geïmplementeerd, ontstaat er bias. Dit is bijvoorbeeld ook 
te verklaren aan de hand van het voorbeeld van Google Trans-
late. De eenzijdige input data, gebaseerd op historisch gebruik 
van voornaamwoorden, kan zo leiden tot sexistische resultaten.

[13] 

[14] [15] 
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Hetzelfde gebeurde bij Joy Buolamwini, die algoritmische bias 
“coded gaze” noemt. Zij ontdekte tijdens een opdracht voor 
haar studie dat haar gezicht niet werd herkend in een facial re-
cognition systeem, waar haar witte vrienden wel werden her-
kend. Ze schreef haar onderzoek [18], waarin ze een grote da-
tabase aan gezichten creëerde, en die liet evalueren door de 
facial recognition systemen van Microsoft, Face++ en IBM. Alle 
systemen werkten beter op mannengezichten dan vrouwen-
gezichten en ze herkenden vaker witte gezichten dan zwar-
te gezichten. Buolamwini uit haar kritiek niet alleen op de ex-
clusiviteit van zwarte mensen in facial recognition systemen, 
maar ook op de gender bias die vaak voorkomt. Zo worden 
mannen over-all vaker herkend. Ook uit ze haar kritiek over 
het gebrek aan genderidentiteit in de systemen, vanwege de 
binaire splitsing die altijd wordt gemaakt in deze systemen. 

Een ander voorbeeld is iets dat speelde op Twitter eind 2020 [17]. 
Wanneer je een foto post op Twitter gebruikt het platform een 
cropping functie. Twitter cropt automatisch je foto, en zorgt er-
voor dat gezichten zichtbaar zijn op de timeline. Toen een paar 
twitter accounts deze functie probeerden te testen, gebeurde er 
iets opvallends. Wanneer een zwart persoon en een wit persoon in 
dezelfde foto stonden, liet Twitter vrijwel altijd de witte persoon in 
de timeline zien. Dit werd eindeloos getest met aangepaste foto’s 
en bekende gezichten. Het verschil in effect was overduidelijk. 

Dit verschijnsel komt waarschijnlijk vanuit de representation 
bias.	 “Representation	bias	arises	while	defining	and	sampling	a	
development population. It occurs when the development po-
pulation under-represents, and subsequently fails to generali-
ze well, for some part of the use population” [16]. Wanneer het 
algoritmisch model simpelweg te weinig getraind is met foto’s 
van zwarte mensen, zal die het ook minder snel herkennen. 

[17] 

[18] 

[18] 
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Wanneer algoritmes een belangrijke rol gaat spelen in belangrijke 
beslissingen, wordt algoritmische bias iets heel gevaarlijks. Een 
voorbeeld hiervan is de Amerikaanse Robert Julian-Borchak William 
, die onterecht is beschuldigd van diefstal, door een algoritme [22]. 
In de Verenigde Staten gebruiken politieafdelingen facial recog-
nition systemen om criminelen te vinden vanuit bewakingsbeel-
den. Robert werd door dit systeem tijdelijk onterecht opgepakt. 

Ook is er veel kritiek op algoritmes vanuit de Amerikaan-
se medische wereld, waar soms bepaalde variabelen in data 
verkeerd worden gebruikt, waardoor zwarte en witte pa-
tiënten verschillende medicijn voorspellingen krijgen [23]. 

In 2016 toonde The Guardian aan in verschillende artikelen [19]
[20] hoe	 Google	 Search	 problematische	 autofill	 suggesties	
toonde.	 Zo	 liet	 de	 autofill	 antisemitische,	 racistische,	 homo-
fobe seksistische suggesties zien, en kwamen neo-Nazisti-
sche websites hoog uit in de zoekresultaten. Danny Sullivan, 
een Amerikaanse journalist gespecialiseerd in zoekmachines 
noemde dit verschijnsel verschrikkelijk. “This is the equivalent 
of going into a library and asking a librarian about Judaism 
and being handed 10 books of hate”, vertelde hij in een inter-
view met The Guardian [19].	 Ook	 Dr.	 Safiya	 U.	 Noble	 leverde	
kritiek op Google Search met haar boek “Algorithms of Op-
pression:	 How	 Search	 Engines	 Reinforce	 Racism”	 [21]. Ze ver-
telt over hoe Google op veel verschillende manieren negatieve 
beeldvorming met betrekking tot zwarte vrouwen veroorzaakt. 

Deze vorm van algoritmische bias komt door ‘interaction bias’. 
Wanneer veel gebruikers van het platform bepaalde zoekop-
drachten en termen opzoeken, verhoogt dit de kansen om va-
ker terug te komen in de zoekopdrachten. Wanneer mensen 
de	autofill	 zoekopdrachten	zien,	 is	de	kans	weer	groter	dat	 ze	
er op klikken, waardoor de suggesties zichzelf versterken. In-
middels	 heeft	 Google	 de	 meeste	 problematische	 autofill	 sug-
gesties geblokkeerd [zie schermafbeeldingen rechtsonder].

[21] 

[20] 
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EXPERTS

Mensen	 als	 Joy	 Buolamwini	 en	 Safiya	 U.	 Noble	 zijn	 er	 steeds	
meer. Zo vertelt de wiskundige Cathy O’Neil over hoe we moe-
ten oppassen met het blind vertrouwen van algoritmes. Ze ver-
telt dat de maker van een algoritme veel macht, en daarmee 
ook verantwoordelijkheid heeft. Ze legt algoritmes uit in haar 
TED talk [24], aan de hand van een simpele vergelijking. Een al-
goritme is eigenlijk niks anders dan een serie aan instructies. 
Denk aan bijvoorbeeld een recept waarbij je instructies volgt, en 
een eindresultaat hebt. Voor een algoritme heb je enkel 2 din-
gen	nodig:	historische	data,	en	een	definitie	van	 succes.	Wan-
neer ze kookt, en zij ‘het algoritme maakt’, is de historische 
data de combinatie van culinaire kennis en ingrediënten. Haar 
definitie	van	succes	 is	dat	haar	kinderen	groenten	hebben	ge-
geten. Ze vertelt ook dat als haar kinderen de macht hadden, 
de	 definitie	 van	 succes	 heel	 anders	 was	 geweest.	 Zo	 toon-
de ze aan dat degene die algoritmes ontwikkelt een bepaalde 
vorm van macht heeft. Ook vertelde ze dat de historische data 
die je gebruikt ook irrelevant kan worden na een bepaalde tijd.

Een andere spreker, Hannah Fry, vertelde op een spreekavond 
van The Royal Institution [25]	over	de	macht	van	zelflerende	ma-
chines. Ze was van mening dat je de werking van algoritmes al-
leen kan beoordelen als je ook hebt gezien hoe ze door men-
sen worden gebruikt. Ze vertelt dat algoritmes geen context of 
nuance kennen, en dat zowel mensen of algoritmes nooit per-
fect zullen zijn. Ook legde ze uit dat datgene waar AI erg goed 
in is, mensen weer wat minder in zijn, en andersom. Ze hoopt op 
een wereld waarin we een goede balans vinden tussen de twee.

Ook Yuval Noah Harari speculeert over een toekomstige we-
reld waarin algoritmes uiteindelijk de menselijke autoriteit 
zullen overnemen en alle beslissingen zullen nemen. Waar 
eerst God beslissingen maakte of iets goed of slecht was, be-
slissen nu mensen dat. Harari verwacht dat in een niet te ver-
re toekomst algoritmes dit weer zullen overnemen [26].

Safiya	U.	Noble Cathy O’Neil

Joy Buolamwini

Hannah Fry 

Yuval Noah Harari



P21
[E

xp
lo

ratie
] P

ie
n

 van
 P

am
e

le
n

[TEST] EEN NIEUWE VORM VAN DATABASE

Op basis van feedback die ik kreeg om spullen in mijn omgeving 
in tests te verwerken, besloot ik een nieuw soort database te ma-
ken. De opdracht hierbij was om te denken als een database, en 
tijdelijk je menselijke gedachtegangen opzij te zetten. Omdat ik 
met iets tastbaars wilde testen, zocht ik naar een bestaande me-
chanic om een object mutatie op los te laten. Ik koos een spel dat 
gebruikt	maakt	van	een	filtersysteem.	Het	‘Wie	is	het?’	bord	heeft	
24 vakjes waar foto’s in kunnen, waarna je vragen stelt over de in-
formatie op de foto, om achter de juiste foto te komen. Eerst test-
te ik het spel zelf, volgens de gewone spelregels. Hierna kwam er 
ieder potje een regel bij. De eerste keer mochten we de persona-
ges niet duiden op gender, hierna niet op huidskleur, niet op haar-
kleur etc. Dit begon vrij makkelijk, maar toen ik het potje begon 
te spelen waarbij uiterlijke kenmerken niet omschreven mochten 
worden, werd het erg moeilijk. Je gokt hierbij op of de karakter 
een open houding heeft, of een algemeen aardige uitstraling. Je 
gaat veel meer suggestieve en vragen stellen en je gaat het ka-
rakter invullen. De conclusie hieruit was dat minder labels en va-
riabele je juist al heel snel vooroordelend laat denken. Ik probeer-
de deze test ook met een andere set aan foto’s, om een nieuwe 
database aan te leggen. Ik pakte foto’s van mannenschoenen en 
vrouwenschoenen van webwinkels, die ik printte en in het spel 
stopte.	Hierbij	was	de	werking	hetzelfde:	hoe	minder	labels,	hoe	
meer jouw persoonlijke invulling van het object het spel kleur-
de. Ook deed ik testjes of je kon gokken welke gender aan de 
schoen was gekoppeld, wat ook erg suggestief en moeilijk werd. 

“Algorithms don’t 
understand context, 

and they don’t 
understand nuance”

Hannah Fry
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[TEST] ASSOCIATIES

Een andere tip die ik van medestudenten kreeg, was om het ver-
schil in menselijke associaties aan te tonen. De labels en varia-
belen die we aan data geven heeft veel invloed op hoe de data 
gebruikt kan worden. Onnodige variabelen kunnen bijvoorbeeld 
voor onnodige uitsluiting zorgen. Mensen zullen echter nooit 
100% objectief zijn. Waar mensen bepaalde labels plakken, zullen 
andere mensen weer andere labels plakken. Ik wilde dit visuali-
seren door middel van kaartjes. Ik begon met een kaartje waar-
op ik een object tekende, en twee omschrijvingen van dit object 
hierbij schreef. Deze twee omschrijvingen zette ik op een nieuw 
kaartje,	waarna	ik	iemand	vroeg	het	object	te	identificeren	aan	de	
hand van deze twee omschrijvingen. Hierna vroeg ik de persoon 
om weer twee nieuwe omschrijvingen te kiezen, aan de hand 
van hun gekozen object. Dit herhaalde ik een dag lang bij ver-
schillende mensen. Het begin-object vloog meteen uit het oog, 
en de associaties verschilden enorm. Ik stopte de reeks toen er 
iets opvallends gebeurde; iemand gaf dezelfde 2 variabele als het 
begin-object, alleen waren de twee objecten wel verschillend. Ik 
begon de reeks met een muntje, en eindigde met een hockeybal. 
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POSITIVE FEEDBACK LOOPS

Een positive feedback loop [27] is een proces waarin een bepaald 
effect continu versterkt wordt. Een stabiel proces wordt verstoord, 
en deze verstoring zorgt voor een acceleratie van de verstoring. 
De positive feedback loop is het tegenovergestelde van een ne-
gative feedback loop, waarin een verstoring zorgt voor een tegen-
beweging om zo alles in balans te houden. In de biologie komen 
deze fenomenen veel voor, bijvoorbeeld bij de geboorte van een 
kind. Wanneer de baby tegen de baarmoederhals aanduwt, komt 
er oxytocine vrij, waardoor de baby nog meer tegen de baarmoe-
derhals aan gaat duwen, waardoor er nog meer oxytocine vrij-
komt ...etc. Een ander voorbeeld is de positive feedback loop die 
speelt in de klimaatcrisis. Wanneer het warmer wordt, smelt er 
meer ijs en sneeuw, waardoor het Albedo effect afneemt, waar-
door het alleen maar warmer wordt. Je komt dan langzaam op 
een ‘point of no return’ terecht, waarna alles in de versnelling gaat.

In machine learning komen deze positive feedback loops ook 
voor. Een voorbeeld hiervan is hoe predictieve algoritmes wor-
den gebruikt bij de politie. Wanneer er data bestaat waarin er 
gemiddeld meer aanhoudingen voorkomen in een bepaalde 
buurt, zal de politie meer agenten naar die buurt sturen. Hier-
door komen er weer meer aanhoudingen in die buurt, waardoor 
er weer meer agenten heen gaan. Een ander voorbeeld is een 
algoritme dat gebruikt wordt voor het aannemen van nieuwe 
werknemers. Wanneer de historische data vertelt dat er eer-
der bijvoorbeeld meer mannen dan vrouwen zijn aangenomen, 
zal dit de kans voor een ‘match’ bij vrouwen verlagen. Hierdoor 
worden er weer meer mannen aangenomen, en is de loop rond.

Dit is ook allemaal terug te linken naar de werking van 
beeldvorming. In beide gevallen spreken we over een cy-
clus waar moeilijk uit te breken is. Bij belangrijke beslis-
singen zouden deze systemen erg kwalijk kunnen zijn. Ze-
ker wanneer er niet gecontroleerd wordt op dit soort loops.

[28] [29] 



P24
[E

xp
lo

ratie
] P

ie
n

 van
 P

am
e

le
n

[TEST] SCHELDMACHINE

Ik wilde deze positive feedback loops testen met een be-
staand systeem. Op je smartphone kan je de optie aanzetten 
om predictieve tekst boven je toetsenbord te krijgen. Dit zijn 
woorden gebaseerd op je taalgedrag, en gebaseerd op alge-
meen veel voorkomende zinsstructuren. Wanneer je op die 
woorden klikt, verschijnt het in je bericht. Ik wilde dit systeem 
op een manier hacken door het algoritme nieuwe woorden 
aan te leren, en door het een bepaalde richting op te duwen. 

Ik probeerde eerst gewoon te kijken waar de predictieve tekst me 
bracht, zonder enige input. Ik klikte het eerste middelste woord 
en bleef daar de hele tijd op doorklikken. Hier ontstonden al heel 
snel loops van kleine delen van zinnen en woorden die continu 
terugkwamen. Ik verwijderde na een test steeds de predictieve 
tekst data, zodat ik met een schone lei weer begon. Ik deed dit 
een paar keer, en ik merkte dat het vrij moeilijk was om het ge-
spreksonderwerp te veranderen nadat je bepaalde woorden te 
vaak herhaald had. De functie maakte zelf korte connecties tus-
sen woorden, en voegde zinsdelen toe aan de predictieve tekst. 

Ik besloot om opnieuw te beginnen, en de machine wat nieuwe 
woorden te leren. De functie herkende geen scheldwoorden, dus 
ik probeerde er een paar aan te leren. Ik typte vaak ‘kut’, ‘klote’, 
‘fuck’ en ‘shit’. Dit bleef ik een tijdje herhalen totdat ik merkte 
dat het systeem ze begon te herkennen. Hierna probeerde ik een 
zin te typen over een compleet ander onderwerp; hondenvoer, 
waarna ik de predictieve tekst voor zichzelf liet spreken. Op de 
afbeelding links is te zien dat na mijn eigen input, [de rood gemar-
keerde zin], de predictieve tekst nog alleen maar kon schelden. 
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GESPREK MET ERIK KLUIJTMANS

Toen ik een gesprek had met Erik Kluijtmans, die CMD docent 
en datawetenschapper is, vertelde hij me over hoe een algorit-
me precies werkt. Hij zei dat wanneer een algoritmisch model 
biased zou zijn, dit in principe komt door de data waarmee het 
getraind is. Het model heeft van zichzelf geen verkeerde be-
doelingen, maar het kan data natuurlijk wel op een oneerlijke 
manier weergeven. Erik zegt dat dat ook precies het verschil is 
tussen algoritmes en mensen. Mensen kunnen context begrij-
pen, andere voorbeelden toepassen en opnieuw gebruiken. Al-
goritmes hebben geen gezond verstand of empathisch vermo-
gen. Ze snappen hetzelfde recept niet in een andere context. 

Ook sprak ik met hem over wat meer speculatieve onderwer-
pen, zoals algoritmes die een zelfbewustzijn zouden kunnen ont-
wikkelen. Dit gaat natuurlijk alleen over de meest ingewikkelde 
modellen die er nu bestaan in de wereld, en zelfs die zijn nog 
maar op het startpunt om écht autonoom te worden. We spra-
ken over dat onze menselijke normen en waarden geïmplemen-
teerd zijn in algoritmes, en ook zouden moeten kunnen verande-
ren na verloop van tijd. Dit zou volgens Erik in de toekomst ook 
automatisch aangepast moeten worden, waarbij er autonoom 
een probleem gedetecteerd zou kunnen worden waar op aan-
gepast wordt. Dat noemt hij “the beauty of machine learning”, 
“nothing is set in stone”. Hij gaf me ook aanraders voor toeganke-
lijke websites waar ik mijn eigen algoritme zou kunnen bouwen.

“Algorithmic models 
are not mean or 

vicious, but the data 
could be”

Erik Kluijtmans
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[TEST] ALGORITME BOUWEN

ERIK aanraders testen, audio, beeld met masker, simulation etc

Tijdens mijn gesprek met Erik gaf hij me wat aanraders voor 
online algoritme bouwers. Hij linkte me door naar een training 
tool van Google [30]. Hiermee kan je o.a. foto’s en audiobestan-
den inladen en trainen. Hij gaf me ook de link van een tool van 
het nieuwe CMD curriculum, waarin hij lesgeeft. Dit is een erg 
toegankelijke website [31],  waar je snel en makkelijk je eigen 
data	kan	trainen	en	filteren.	Erik	gaf	me	een	cvs	file	met	rijexa-
men data om mee te oefenen. Eerst beoordeel je je verzamel-
de data, en laat je het model trainen. Het geeft dan de foutmar-
ge weer. Als deze laag genoeg is, kan je verder naar het testen. 

Hier kan je predictieve data genereren door bepaalde variabelen 
expres weg te laten. Wanneer je de variabele leeftijd weglaat, 
laat het zien welke leeftijden het meest slagen voor hun rijexa-
men. Dit kan je ook doen op basis van uren en gender. Erik zei 
ook dat data in zulk soort modellen ook biased kan zijn, meest-
al	op	basis	van	 toeval.	Stel	alle	data	 in	de	cvs	file	de	variabele	
leeftijd=30 wordt gelinkt met de uitkomst=slagen, dan zal het al-
goritme nooit voorspellen dat een 30 jarig persoon ooit kan sla-
gen. Hiernaast kreeg ik nog een interessante link doorgestuurd, 
over verstopte bias bij Amerikaanse universiteit selecties [32]. 
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Mens +
Machine[04]

Hoe gaan we om
met	zelflerende	entiteiten?
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ONZE KIJK OP ALGORITMES

Wat ik heb gemerkt gedurende mijn proces, is dat het begrip 
‘algoritme’ vaak moeilijk te bevatten valt. Veel mensen hebben 
vaag een idee wat het is, maar het blijft een ingewikkeld begrip. 
Ik vroeg wat mensen uit mijn omgeving om hun eerste associatie 
te geven bij het horen van het woord algoritme. Dit resulteerde 
in	het	onderstaande	figuur.	Vaak	associëren	mensen	het	met	iets	
moeilijks maar invloedrijks. Het wordt omschreven als iets ab-
stracts, maar wanneer je naar concrete voorbeelden in de pop-
cultuur kijkt zie je een terugkomend thema. Wanneer ik denk aan 
robots	met	een	bewustzijn	en	zelflerende	machines	in	mensen-
vorm, denk ik bijvoorbeeld aan de serie Westworld. Hierin speelt 
de	serie	met	het	idee	van	zelfbewustzijn	bij	artificial	intelligence.	
Wat opvalt is dat AI in mensenvorm vaak wordt vertaald naar de 
vrouwelijke vorm. Niet alleen Dolores [33] uit Westworld, maar 
ook het besturingssysteem uit Her [34] en Ava [35] uit Ex Ma-
china. Ook de humanoid Sophia the Robot [36] neemt de vorm 
aan van een vrouw. Over de reden hiervoor valt te speculeren.

[35] Ava

[33] Dolores

[36] Sophia 

[34] Her
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[TEST] ALGORITMES ALS MENSEN ZIEN

Een andere invalshoek naast denken als een algoritme, is het 
zien van algoritmes als gelijkwaardigen. Ik probeerde mezelf een 
wereld in te beelden waarin steeds meer niet-humane entitei-
ten een grotere rol krijgen in de maatschappij. Dit is kenmer-
kend voor de tijd, met de kennis dat we in deze eeuw steeds 
meer	 filosoferen	 over	 de	 levenswaarde	 van	 dieren	 en	 plan-
ten om ons heen. Dierenrechten en planten rechten worden 
een steeds prominenter onderdeel in de politiek, onder andere 
door middel van de klimaatcrisis. In deze wereld nemen algo-
ritmes soms al humane vormen aan. Amazon Alexa en andere 
hulpsystemen praten bijvoorbeeld als mensen. Hierbij wordt de 
‘echtheid’ van de uitspraak steeds realistischer gemaakt. Wat is 
nog	 de	 grens	 tussen	 machine	 en	 mens	 als	 zelflerende	 algorit-
mes qua uiterlijk niet meer te onderscheiden zijn van mensen, 
en	 qua	 innerlijk	 zichzelf	 kunnen	 blijven	 ontwikkelen?	 Wat	 als	
we	 de	 algoritmes	 om	 ons	 heen	 als	 mensen	 gaan	 behandelen?

Voor een speculatieve vraag als deze valt enorm veel te creëren. 
In zo’n wereld zouden algoritmes rechten en plichten krijgen. Op 
gebied van worldbuilding zou je hier veel voor kunnen beden-
ken. Aan Sophia The Robot [36] is bijvoorbeeld de Saoedi-Arabi-
sche identiteit gegeven. Verder kun je scholen voor algoritmes 
voorstellen, en ziekenhuizen om ze te genezen van bugs. Ge-
vangenissen voor algoritmes zijn een beginsel voor een groter 
ethische kwestie. Moet je algoritmes in gevangenschap nemen 
of	simpelweg	uitschakelen?	Zou	dit	niet	evenredig	staan	aan	de	
doodstraf?	Dit	roept	natuurlijk	ook	de	vraag	op	of	een	algoritme	
aansprakelijk kan zijn voor criminele activiteiten. Is het de schuld 
van het algoritme als deze mensen discrimineert, of is het de 
schuld	van	hun	makers?	In	een	verre	toekomst	zouden	we	algo-
ritmes kunnen gaan zien als kinderen. We maken ze, geven ze 
hun basis aan programmering en laten ze verder los om ze zich-
zelf verder te laten ontwikkelen. Als de technologie eenmaal in 
dit stadium is, is dit niet anders dan het nature/nurture principe. 

Als	 visualisatie	 bij	 deze	 filosofische	 brainstorm	 maak-
te ik twee illustraties waarbij Sophia The Robot en de 
Boston Dynamics Spot als criminelen worden afgebeeld.



P30
[E

xp
lo

ratie
] P

ie
n

 van
 P

am
e

le
n

MINOR SPECULATING THE FUTURE

Deze	 filosofische	 gedachtegang	 bracht	 me	 terug	 naar	 het	
speculatieve ontwerp wat ik maakte voor mijn minor Spe-
culating The Future aan AKV St. Joost. Hiervoor dacht ik 
na over onze relatie met onze persoonlijke data en algo-
ritmes. Deze dagen verzamelen we enorm veel persoonlij-
ke data op verschillende platformen. Veel van deze data is 
voor bedrijven interessant voor reclamedoeleinden, maar ik 
heb soms ook erg de behoefte om deze data zelf te beheren. 

Ik vroeg me af of er een manier zou kunnen zijn om te com-
municeren met onze persoonlijke data. Wat als je bijvoor-
beeld kon communiceren met de ‘data-persona’ van je 14-ja-
rige	 zelf?	 Met	 de	 manier	 waarop	 je	 toentertijd	 praatte,	 typte,	
eruitzag etc. Wat als je kon communiceren met andermans 
data	clusters?	Zou	 je	bijvoorbeeld	eerder	het	gesprek	aangaan	
met iemand anders, en hierdoor uit je eigen data-bubbel stap-
pen?	 Ik	 bedacht	 dat	 iedereen	 een	 persoonlijke	 data-ID	 zou	
hebben, als een soort tweede identiteit. Deze identiteit zou 
zijn opgebouwd uit al je persoonlijke data, in een soort cellen 
weefsel systeem dat zichzelf zou verversen door de tijd heen. 

Deze speculatieve vragen sluiten aan bij de 
speculatieve vragen rondom onze relaties met algoritmes.
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[TEST] DESIGN SPRINT

Tijdens een feedbackmoment kreeg ik het advies om heel snel, 
heel veel ideeën te bedenken. Hiervoor startte ik een design 
sprint, om quick & dirty te gaan concepten. Ik nam het beken-
de design sprint model als voorbeeld [37]. De eerste stap was 
het vaststellen van het probleem en het stellen van een doel. 
Om het probleem vast te stellen, schreef ik alles wat mis was 
met algoritmische bias op verschillende post its. Hier zaten 
onder andere verschillende vormen van bias, het hokjesden-
ken dat wordt versterkt door de digitalisering en de gender 
binary bij. De problemen rond algoritmische bias zijn vrij uit-
gebreid, maar ik besloot dat het voornaamste probleem was 
dat er te weinig wordt nagedacht over menselijke interactie 
met de bias die bestaat. Mijn doel werd het uitleggen van al-
goritmische bias door middel van een design, waardoor men-
sen kritischer gaan kijken naar de systemen die ze gebruiken.

De tweede stap in de design sprint was het snel brainstor-
men over nieuwe ideeën. Ik wilde dat mijn ontwerp een inter-
actie tussen mens en algoritme bevatte, dus ik deelde post its 
op in 3 categorieën. Als eerste wilde ik weten wat de gebruiker 
/ mens doet. Mogelijke antwoorden hiervoor waren bijvoor-
beeld roepen, puzzelen, typen etc. Hierna moest ik weten wat 
het communicatiemiddel werd tussen de gebruiker en het al-
goritme.	 Als	 voorbeelden	 hiervoor	 had	 ik	 muziek,	 fotografie,	
tekst, licht etc. Als laatst moest ik beslissen welke vorm het al-
goritme aan zou nemen. Dit zou eigenlijk vrijwel alles kunnen 
zijn, en ik probeerde hierbij ook zo open mogelijk te denken. 
Het algoritme zou de vorm aan kunnen nemen van een radio, 
een kamer, een TV, een kistje, een ballon etc. Hierna begon 
ik de post its willekeurig te linken, en concepten te vormen.

[37] 
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De eerste stap van de design sprint, probleem en doel 
vaststellen:
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Stap 2 van de design sprint, het bedenken van concepten door 
post	its	te	combineren:

Wat	doet	de	gebruiker?
Wat is het 

communicatiemiddel?
Welke vorm neemt 
het	algoritme	aan?
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[CONCEPT 1] ECHOKAMER

Mijn eerste concept was gebaseerd rond roepen, geluid en een 
kamer. Ik wilde de term ‘positive feedback loop’ letterlijk ne-
men, aangezien de term ook bekend is in de geluids/muziek-
wereld. In dit geval zou de gebruiker in een kamer staan en 
woorden roepen. Microfoons hangen in de kamer en nemen 
het woord waar. Op basis van de test die ik deed met predictie-
ve tekst op je toetsenbord, zou een algoritme op basis van die 
woorden de zinnen afmaken. Hoe de zin afgemaakt zou worden, 
zou dan via speakers weer terug de kamers in klinken. Dit zou 
weer herhaald worden door de microfoons en door die constan-
te herhaling ontstaat er een feedback loop. Wanneer de spea-
kers nu alleen maar één zin of woord blijven herhalen, geef je 
de gebruiker de opdracht om het gesprek te proberen te veran-
deren. Dit is waarschijnlijk super moeilijk, aangezien je veel in-
put moet geven om de output te beïnvloeden. Hierdoor wordt 
de installatie een soort machtsspel om wie het woord heeft.
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[CONCEPT 2] SCHELDMACHINE

Een ander concept was ook gebaseerd op de predictieve tekst 
testjes. Ik wilde met de post its ‘typen’, ‘geluid’ en ‘kist’ een fy-
sieke versie maken van de scheldmachine test. Ik stelde me 
een klein kistje dat zou dienen als fysieke chatbot. Het zou vra-
gen stellen aan de gebruiker via een speaker, waarna de ge-
bruiker iets zou typen om er mee te communiceren. De input 
van de gebruiker zou directe invloed hebben op hoe de ma-
chine zou praten, als een soort van kind dat alles na-aapt. Dit 
zou uiteindelijk misschien kunnen leiden tot een irritante ma-
chine, of een machine die niet kan stoppen met schelden. Dit 
concept zou zich lenen voor een beetje humor en cynisme. 
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[CONCEPT 3] SLAPENDE BIAS

Een ander concept komt uit de combinatie van de ‘zoeken’, 
‘licht’ en ‘kamer’. Hierbij dacht ik aan alle geblokkeerde en ver-
wijderde vormen van algoritmische bias, die bijvoorbeeld Goog-
le ooit heeft gehad. De kamer zou als een soort van museum 
van	 algoritmische	 bias	 en	 flaters	 dienen,	 waarbij	 de	 gebruiker	
die bias zou kunnen ontdekken door middel van blacklight zak-
lampen die je op de muren schijnt. De gebruiker moet dus bij-
voorbeeld	zoeken	voor	de	inmiddels	verborgen	autofill	functies.	
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[CONCEPT 4] DOOLHOF

Nog een ander concept was een idee over een interactief dool-
hof. Dit kwam voort uit de kaartjes ‘lopen’, ‘licht’ en ‘grond’. Hierin 
zou de gebruiker een bepaalde route moeten lopen, waarmee die 
de volgende routes zou beïnvloeden. De gebruiker loopt op een 
lichtgevende vloer, of een projectie op de vloer van een bepaalde 
route. Een bepaalde sensor zou de route kunnen waarnemen, en 
hierna beïnvloeden. Het zou een ontwerp kunnen zijn waarin de 
gebruiker altijd in een oneindig doolhof terecht komt, en in cirkels 
moet blijven lopen. Het zou ook een optie kunnen zijn dat de in-
stallatie	je	de	hele	tijd	1	specifieke	richting	in	probeert	te	pushen.	
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DOMESTICERING

De kwestie van de menselijke interactie met AI en hoe we het 
gebruiken is relevant voor onze eigen toekomst. In een interview 
met Channel 4 News vergelijkt Yuval Noah Harari mensen met 
koeien [38]. Hij zegt dat we als mensheid moeten uitkijken naar 
hoe we omgaan met algoritmes / AI, vanwege het effect dat 
het op onszelf kan hebben. Harari vertelt hoe gedomesticeerde 
koeien veel kwaliteiten verliezen. Hoewel dit handig is voor ons, 
noemt hij het een ‘downgrade’ voor de koe als diersoort. Hij waar-
schuwt	voor	domesticering	van	de	mensheid:	 “The	attempt	 to	
upgrade humans, might actually result in downgrading humans”. 

Hoe wij de algoritmes opvoeden, heeft uiteindelijk conse-
quenties op hoe de algoritmes óns behandelen. In de ergste 
huidige gevallen worden er mensen op verkeerde grond ge-
arresteerd of ontslagen, maar dit kan natuurlijk veel ergere 
vormen aannemen. Hierom zouden we als mensheid uiterst 
secuur moeten zijn als het gaat om het trainen van algoritmi-
sche modellen. Zeker wanneer een groot deel van de mens-
heid de modellen niet zelf kunnen bouwen of begrijpen.

ALGORITMES OPVOEDEN

Omdat algoritmes als mensen zien een terugkerend thema is in 
mijn proces heeft het idee van de scheldmachine mijn voorkeur 
voor het eindproject. Je kan namelijk een link leggen tussen hoe 
mensen met algoritmes omgaan, en hoe mensen met kinderen 
omgaan	bijvoorbeeld.	Algoritmes	zijn	zelflerende	entiteiten,	die	
zich in de toekomst alleen maar meer en meer zullen ontwikke-
len. Op een gegeven moment zullen deze algoritmes autonoom 
worden. Het is bijna alsof de training data die mensen de algo-
ritmes voeden, staat voor de nature / nurture achtige opvoeding 
die we de systemen geven. Wanneer de data die we ze geven 
biased is, is de output natuurlijk ook biased. Er ligt dus nogal 
een verantwoordelijkheid op het ‘opvoeden’ van een algoritme. 

Bij kinderen gaan mensen hier veel voorzichtiger mee om. We 
schelden niet rond kinderen omdat we weten dat ze het zullen 
herhalen. We letten op wat we ze vertellen en leren. Ik wil met 
mijn ontwerp diezelfde verantwoordelijkheid en voorzichtig-
heid genereren voor algoritmes. Hierbij wil ik de gebruiker het 
algoritme	op	laten	voeden,	dingen	willen	laten	leren	én	afleren.	

[38] 
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Proof of
Concept

[05]

Hoe draag ik
mijn	boodschap	over?
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RELEVANTIE + POSITIONERING

Gegeven alle informatie die ik heb opgenomen gedurende mijn 
proces, weet ik dat dit onderwerp een gespreksonderwerp is 
waar je nog jaren over door kan praten. Er zijn enorm veel kanten 
van	machine	 learning	waar	filosofisch	en	kritisch	naar	gekeken	
kan worden. Wel is voor mij door middel van al mijn onderzoek 
duidelijk geworden dat algoritmische bias erg gevaarlijk kan zijn. 
Het is een probleem dat zich misschien niet erg duidelijk zicht-
baar maakt, maar wel blijft ontwikkelen. Mensen zullen nooit 
100% objectief kunnen zijn, en wanneer we bij machine learning 
deze verwachting wel hebben, overschatten we onze eigen kun-
sten. Alle algoritmische bias ontstaat inmiddels door verkeerde 
data, of verkeerd gebruik van data dat is verzameld door mensen. 

De kwestie van algoritmische bias is er een die vrij recent pas 
veel aandacht kreeg. Bijna al mijn bronnen en voorbeelden ko-
men uit de afgelopen 2 jaar, en er wordt steeds meer over ver-
teld. Omdat algoritmische bias vaak ten koste gaat van ver-
schillende minderheidsgroepen heeft het een lading gekregen. 
Sprekers over dit onderwerp uiten hun bezorgdheid met een 
activistische toon. Het verspreiden van de kennis die we heb-
ben, zorgt dan ook daadwerkelijk voor verandering. Dit stateren 
medisch onderzoekers op het gebied van algoritmes. “Increasing 
recognition	of	biases	in	artificial	intelligence	(AI)	algorithms	has	
motivated the quest to build fair models, free of biases.” [39].

Ikzelf heb gedurende mijn onderzoek enorm veel geleerd van al-
goritmes en de werking van beeldvorming. Ik weet ook dat de 
problemen die ik aankaart onmogelijk in mijn eentje op te lossen 
zijn. Dit is dan ook niet het doel van mijn onderzoek. Ik kreeg die 
vraag al eerder van medestudenten en docenten. Ik ben geen 
bouwer van algoritmes, en ik heb in mijn onderzoek de basis van 
machine learning onderzocht. Ik ben natuurlijk niet in staat om 
een bias-free model te bouwen. Hierom koos ik er al vroeg in 
mijn proces voor om een kritisch, speculatief ontwerp te ma-
ken. Mijn doel hierbij is om mensen aan het denken te zetten, en 
wat zelfbewuster te worden op gebied van algoritmische bias.

 “If you don’t fix the 
bias, then you are 
just automating 

the bias”

Alexandria 
Ocasio-Cortez
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Hoe ontwerp ik een interactief design, 
waarin mensen bewust worden van hun 

invloed op algoritmes?

DESIGN CRITERIA

Interactie
Omdat mijn onderwerp erg gaat over hoe foutieve input de 
output van een systeem erg kan veranderen, wilde ik dat 
er sowieso een element van interactie in mijn ontwerp zat.

Relatie mens + machine
In het ontwerp wil ik een nieuwe kijk leveren op de relatie tussen 
mensen en machines. Het gaat hierbij om hoe mensen een verant-
woorde	rol	hebben	in	het	opvoeden	van	zelflerende	algoritmes.	

Fysiek object
Ik wil dat mijn ontwerp in fysieke vorm te beleven is, in plaats 
van in digitale vorm. Dit is omdat algoritmes bijna altijd al in 
digitale vorm worden waargenomen, waardoor het een fris-
se invalshoek krijgt om dit niet te doen. Wellicht een analo-
ge aanpak van mijn ontwerp zou hier aan mee kunnen helpen.

Kritische kijk
De combinatie van mijn ontwerp en mijn onderzoek moet er-
voor zorgen dat de gebruikers op een nieuwe, kritische ma-
nier gaan kijken naar de systemen die ze zelf gebruiken. 

DOELGROEP

In	heel	mijn	proces	heb	ik	eigenlijk	niet	een	erg	specifieke	doel-
groep uitgekozen. Dit komt omdat ik niet denk dat mijn onder-
zoek er heel erg afhankelijk van is. Beeldvorming is een proces 
dat bij iedereen constant voorkomt, en iets dat niemand uit kan 
zetten. Ook algoritmische bias is super toegankelijk en overal om 
ons heen. Zelfs als deze modellen niet toegankelijk zijn voor de 
gebruiker, worden ze gebruikt bij systemen en bedrijven waar 
mensen indirect mee verbonden zijn. Wel heb ik bepaalde doel-
groepen uitgesloten. Ik koos er bijvoorbeeld bewust voor om aan 
het begin van mijn proces me niet te richten op de ‘fake news’, of 
‘wappie’ kant van beeldvorming. Dit zou mijn onderzoek ook een 
totaal andere richting hebben gegeven. De hokjes die ik wel aan 
mijn	doelgroep	kan	geven	zijn	de	volgende:	 Ik	maak	mijn	ont-
werp voor iedereen die interacteert met een algoritme. Of dit nu 
makers van algoritmische modellen zijn, of gebruikers die onbe-
wust algoritmes trainen met hun gedrag. Mijn onderzoek leent 
zich ook meer voor mensen die door het onderwerp worden ge-
triggerd, en zelf een steentje bijdragen aan de bewustwording 
eromheen.	Omdat	mijn	onderzoek	vrij	speculatief	en	filosofisch	
is, kan dit mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp sti-
muleren om er meer, en op een andere manier over na te denken.
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[BRAINSTORMS] HUISDIER / TAMAGOTCHI

Verdere brainstorms over idee om de installatie de 
vorm	 van	 een	 huisdier	 /	 zelflerend	 wezen	 te	 geven.
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[INSPIRATIE] PAPEGAAI

Op youtube zijn enorm veel video’s van napratende papegaai-
en te vinden. Ze roepen random zinnen en woorden na, ook 
wanneer het baasje er niet is. Zo praten ze soms ook met Alexa.
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CONCEPT

Mijn uiteindelijke concept stamt gedeeltelijk af van mijn eer-
dere	 concept:	 de	 scheldmachine.	 Ik	 wilde	 een	 concept	 ma-
ken dat de gebruiker hun invloed op een machine liet voelen. 

‘Input’ is een interactieve installatie in de vorm van een huis-
dier papegaai. Deze stelt je vragen en herhaalt je woorden en 
zinnen door middel van een Speech To Text - Text To Speech 
systeem. ‘Input’ biedt je op een nieuwe manier naar predic-
tieve,	 zelflerende	 algoritmes	 te	 kijken,	 en	 kritisch	 na	 te	 den-
ken over het gevolg van je eigen input in een groter systeem. 

Door het design de vorm van een papegaai te geven, vormt het 
een	 nieuwe	 invalshoek	 over	 hoe	 je	 kan	 kijken	 naar	 zelflerende	
systemen:	als	gelijke	entiteiten	die	je	zorgvuldig	moet	behande-
len en trainen. Waarbij als je je woorden kiest, weet dat wat voor 
input je het systeem geeft, invloed heeft op wat de output zal zijn.
‘Input’ dient daarmee als critical note over hoe data uit zijn context 
getrokken, en verkeerd gebruikt kan worden. Het ontwerp stelt je 
vragen via een speaker, en verzamelt data via een microfoon. De 
tekst wordt verzameld in een Google Docx document. Het vraagt 
je persoonlijke vragen, en gaat met je data aan de gang. Hoe 
ga	jij	om	met	het	systeem?	Hoe	bewust	ben	je	van	jouw	input?

Mijn ontwerp wordt geen werkend algoritme, maar een simu-
latie die de werking van een algoritme nabootst. Het gaat er 
dan ook om of de boodschap [de relatie en verantwoordelijk-
heid tussen mens en machine in een ander licht zien] overkomt. 
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PROTOTYPE
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Hoe werk ik
mijn	concept	uit?
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MOODBOARD 3D LASERSNIJDEN

Voor de papegaai wilde ik voor een houten ont-
werp gaan, in de vorm van een 3D laserprint model. 
Deze	 look	 is	 toegankelijk,	 maar	 ook	 duidelijk	 artificieel.	
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[TEST] VEREN

Ik heb ook nog getest of veren een uiterlijke toe-
voeging zouden kunnen zijn, maar dit gaf een wat 
meer komisch uiterlijk, waar ik niet persé voor ging.
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HET MAKEN VAN DE PAPEGAAI [VERSIE 1]

Voor het eerste prototype maakte ik een kleinschalige papegaai.
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FLOWCHART SYSTEEM

Microfoon neemt stem / 
woorden op

MP3 files worden 
opgenomen op verschillende 

locaties + momenten in de 
komende weken

Geluid kan weer worden 
opgenomen door de 

micofoon, waardoor een 
positive feedback loop 

kan plaatsvinden

Info gaat via laptop

[SST]
Google Docx live 

spraakgestuurd typen

Google Docx document dient 
als database van woorden + 

zinnen

[TTS]
Chrome extensie leest het 

Google Docx document voor

Geluid gaat door een 
stemvervormer / synthesizer 

heen om stem te personaliseren

Geluid wordt afgespeeld via 
speaker

Gebruiker hoort de stem
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GOOGLE DOCX DATABASE

In Google Docx bestaat de ‘spraakgestuurd typen’ func-
tie, die ik combinatie met een Chrome voorlees extensie als 
Read&Write kan zorgen voor een werkend STT -> TTS systeem.
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HET MAKEN VAN DE PAPEGAAI [VERSIE 2]

Voor de tweede poging tot het vormen van een 3D papegaai, ge-
bruikte ik het programma Slicer 360, en een bestaand 3D mo-
del van een papegaai. Deze versie slaagde niet vanwege de vele 
losse onderdelen en wat foutjes in het verouderde programma.
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HET MAKEN VAN DE PAPEGAAI [DEFINITIEF]

De derde poging slaagde wel. Hierbij heb ik zelf een vorm ontwor-
pen, waarbij ik stukken hout stapelde en lijmde voor een 3D effect.
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HET MAKEN VAN DE DOOS

Voor de opberging van de microfoon en de speaker maakte ik 
een doos die wat weg heeft van een vogelhuisje. Om de stukken 
in elkaar te zetten, gebruikte ik de website festi.info/boxes.py.
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INPUT POSTER

INPUT
Critical note over onze input en kijk op 
algoritmische systemen.
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OUTRO

Dit onderzoek heeft me heel veel geleerd over nieuwe onderwer-
pen, en ik zie het soms als een begin onderzoek voor een groeiende 
interesse. Vanaf hier tot het einde van het afstuderen ben ik voor-
al bezig met het realiseren van mijn concept. Hierin ga ik op zoek 
naar de allerbeste uitvoering om een Hi-Fi design te ontwerpen. 
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