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PERSOONLIJK 
MORAAL

I k ben geen fan van Trump. Niet 
van zijn deplorabele staat van za-
kendoen, zijn waslijst aan faillis-
sementen en zijn dubieuze contac-
ten met nog dubieuzere gasten uit 
Verweggistan. Zembla maakte hier 
in 2017 nog een indrukwekkend 
drieluik over. Onderzoeksjournalis-
tiek zoals het hoort. Al vermoed 
ik dat de tv-productie slechts door 
een handvol mensen werd gezien, 
om daarna geruisloos in de archie-
ven van Beeld en Geluid te verdwij-
nen. Tegenwoordig informeren veel 
mensen zich via de sociale media. 
En noemen ze kranten en andere 
‘oude’ nieuwsbrengers main stream 
media en fake. Ik zag zelfs de af-

korting MSM op mijn tijdlijn 
voorbijkomen, bij een re-
actie van een ex-buurman 
waar ik ooit eens mee ge-
linkt ben geraakt. Dit heb-

ben we mede aan Trump te 
danken. De man die we keer 

op keer aan de stoelpoten van de 
democratie zien zagen. Van media, 
wetenschap, recht. Die dit doet met 
desinformatie en klinkklare leugens, 
en geen mens in zijn regering die 
hem terecht lijkt te wijzen. Waar is 
dan je persoonlijke moraal?
We hebben de mond vol van ethiek, 
zeker als die de informatietechnolo-
gie en het werkterrein van de IP’er 
betreft. Maar ethiek begint natuurlijk 
bij je eigen morele integriteit, bij kri-
tisch denken en vragen (blijven) stel-
len, zo kun je lezen in artikelen in dit 
blad. Ethiek begint bij jezelf. <
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Professionele ethiek
Rob van Es breekt in zijn 
nieuwste boek Emotionele 
integriteit een lans voor 
kritisch denken en integer 
handelen – met films als 
metafoor. ‘Integriteit is 
risicomanagement geworden.’
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vraag wat hij zou doen met een zak 
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in big data onderzoeken. 
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IP’ers daarin een rol spelen?
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 DATA IN BEELD | door de redactie 
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Eind augustus gingen de deuren open van Nxt, het eerste 
Nederlandse museum voor digitale kunst, gevestigd in een 
kolossale voormalige televisiestudio in Amsterdam-Noord. Aan 
de hand van acht grootschalige multizintuigelijke installaties 
die samen de expositie Shifting Proximities vormen, 
onderzoekt Nxt de manier waarop mensen maatschappelijke 
en technologische veranderingen ervaren en hoe zij hierop 
reageren. Zoals bij het slotwerk van de expositie, Dimensional 
Sampling #1, van kunstenaar en programmeur Yuxi Cao 
en sounddesigner Lau Hiu Kong. Een gigantisch bewegend 
mozaïek van QR-codes waar bezoekers langs en overheen 
kunnen bewegen. In veel landen (vooral in China) worden 
QR-codes gebruikt als een soort paspoort. Bijvoorbeeld om 
aan te tonen of je gezond bent. Maar ook om de doden 
te herdenken: het levensverhaal van de overledene – een 
biografie, foto’s en video – gevat in een scancode.  <

QR-CODE 
ALS PASPOORT



Meer 
over Nxt 
lees je op 
pagina 6.
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Nxt Museum is het eerste museum in Ne-
derland dat zich volledig richt op media-
kunst. Het exposeert kunstwerken die 

gebruikmaken van moderne technologieën van 

het heden en van de toekomst. Omdat kunst de 
tijdsgeest weerspiegelt gelooft Nxt ‘dat de meest 
innovatieve kunst ons de mogelijkheid geeft om 
op de impact van technologische ontwikkelingen 

te reflecteren’. Een moment van bezinning in 
een realiteit die alsmaar sneller doorontwikkelt.
Het museum is gevestigd in een voormalige 
productiestudio in Amsterdam – een plek die 
zich goed leent voor het ontdekken, maken en 
tentoonstellen van mediakunst, volgens Nxt. 
Want ‘deze vorm van kunst experimenteert 
met technologische mogelijkheden en toepas-
singen; dynamisch en niet gebonden aan een 
vorm’. Het is een plaats waar verschillende 
kunststromingen en wetenschappen samenko-
men en tentoongesteld kunnen worden. Alle in-
stallaties van Shifting Proximities zijn ook het re-
sultaat van multidisciplinaire samenwerkingen 
tussen kunstenaars, ontwerpers, technologen, 
wetenschappers en muzikanten.

vervolg 
van
pagina 
4 - 5

KUNSTZINNIGE GRENZEN VAN 
DE INFORMATIETECHNOLOGIE
Acht grote multi zintuigelijke installaties zijn 
er te zien op Shifting Proximities, de eerste 
expositie in het jonge Nxt. Via moderne 
technologie ondervinden bezoekers de impact 
en mogelijkheden van die technologie. Zoals 
kunstmatige intelligentie.

Habitat
Een datagestuurde installatie van kunstenares 
Heleen Blanken in samenwerking met software-
ontwikkelaar NAIVI en geluidskunstenaar Stijn 
van Beek. Het werk vertaalt 3D-scans van orga-
nische artefacten uit het Naturalis Biodiversity 
Center Leiden naar een game-achtige, medi-
tatieve omgeving. Deze continu veranderende 
‘digitale werelden’ reageren op de bewegingen 
van bezoekers en worden weerspiegeld en ver-
vormd in het water.

Econtinuum
Nieuw werk van ecologisch kunstenaar Thijs 
Biersteker in samenwerking met de Italiaanse 
botanicus Stefano Mancuso. Het brengt de 
bezoeker in aanraking met de tak van weten-
schap die de communicatie tussen planten 
bestudeert. Via sensoren in de zaal worden 
gegevens doorgestuurd naar twee kunstmatig 
intelligente boomwortelsculpturen die de sym-
biotische relatie nabootsen tussen bomen; hoe 
ze elkaar waarschuwen, van elkaar leren en 
voedingsstoffen delen. De twee wortels reage-
ren op de aanwezigheid van bezoekers en leren 
van hun patronen. Ze vormen een futuristisch 
ecosysteem dat kennis deelt en een centrale 
boodschap heeft: samen staan we sterker.

Biometric Mirror
De bezoeker speelt de hoofdrol in dit werk van 
sciencefiction-kunstenaar en lichaamsarchitect 
Lucy McRae en dr. Niels Wouters, een weten-
schapper die de interactie tussen mens en 
computer onderzoekt en gespecialiseerd is in 
digitale ethiek. Bezoekers treden een technolo-
gietempel binnen om een algoritme te vereren 
dat hen observeert, psychoanalyse op hen uit-
voert en mathematisch ‘perfecte’ versies van 
hun gezicht genereert. In deze installatie wordt 
zowel de nauwkeurigheid als de tekortkoming 
van algoritmes voor gezichtsherkenning bloot-
gelegd.

 NEWS FACTS | door de redactie  NEWS FACTS | door de redactie 
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Datavisualisatie
Nxt heeft de Zwitserse kunstenaar Benjamin 
Muzzin de opdracht gegeven om ‘transitieruim-
tes’ te maken als vervanger van de doorgaans 
langdradige zaalteksten bij exposities. Met 
een combinatie van projecties, bewegende 
beelden en tekst wordt dieper ingegaan op het 
grondige onderzoek en de creatieve samenwer-
kingsprocessen achter de kunstinstallaties. De 
transitieruimtes maken optimaal gebruik van 
datavisualisatie om complexe ideeën op een 
begrijpelijke manier uit te leggen. <

Blue Screen of Death
De enorme blauwgeverfde wand bij binnen-
komst in het pand is niet alleen een kunsthis-
torische verwijzing – het staat voor het dure pig-
ment ultramarijn, voor Yves Klein Blue en voor 
het blauw van Maria, legt curator Bogomir Dorin-
ger uit aan NRC. ‘Maar het staat ook voor “Blue 
Screen of Death”, een beroemde foutmelding in 
Windows, en voor bluescreen-technologie waar-
mee je iedere gewenste achtergrond in een film 
kunt projecteren. Zo legt Nxt Museum een link 
tussen kunstgeschiedenis, nieuwe media en de 
geschiedenis van de ruimte als televisiestudio. 
Onze eerste expositie Shifting Proximities gaat 
over hoe mondiale gebeurtenissen en techno-
logische veranderingen zorgen voor continue 
verschuivingen in de onderlinge afstand tussen 
mensen.’

Shifting Proximities: 
nog tot en met 28 februari 2021
Adres: Asterweg 22, Amsterdam
Meer informatie: https://nxtmuseum.com
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NIEUW FORMAT VOOR 
WORLD LIBRARY AND 
INFORMATION CONGRES
Het World Library and Information Congres 
(WLIC) 2021 zal online worden gehouden, zo laat 
organisator IFLA, International Federation of 
Library Associations and Institutions, weten. In 
2023 is alsnog Rotterdam aan de beurt als host 
van een hybride evenement.

Het grootste internationale bibliotheek-
congres zou dit jaar in Dublin plaats-
vinden maar werd in zijn geheel gecan-

celd vanwege de uitbraak van het coronavirus. 
In 2021 zou het fysieke event in Rotterdam 
zijn, maar dit wordt nu 2023 en dan een mix 
van ‘in person’ en online – een hybride vorm. 
Volgend jaar zal er zeker een WLIC-editie zijn, 
maar puur online, ‘met support van de Dutch 
National Committee’. Het plan voor 2022 is 
een fysiek congres in Dublin, aangevuld met 
online elementen.
De huidige omstandigheden rondom Covid-19 
bieden de IFLA de mogelijkheid om te vernieu-
wen, zo zegt IFLA’s secretary general Gerald 
Leitner, net als bibliotheken wereldwijd hun 
diensten en services hebben moeten aanpas-
sen. ‘Corona is geen reden om te stoppen 

maar om een nieuw model te bedenken voor 
het congres waar voorheen duizenden infor-
matieprofessionals van over heel de wereld 
aan deelnamen.’ 
Daarnaast biedt het de mogelijkheid om extra 
aandacht te geven aan een belangrijk issue 
als carbon footprint die aan congresdeelname 
is gelinkt. En aan het feit dat het voor een toe-
nemend aantal deelnemers lastiger is gewor-
den om het congres ook echt fysiek bij te wo-
nen, zelfs in normale tijden. Issues die al de 
aandacht hadden van de IFLA en nu een extra 
zetje krijgen. Het doel is, volgens Leitner, om 
een programmaformat te ontwikkelen dat de 
beste aspecten van het traditionele congres 
combineert met nieuwe mogelijkheden die di-
gitale tools kunnen bieden, om iedereen in het 
veld, over de hele wereld, te betrekken. <
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 ARTIFICIAL INTELLIGENCE | DOOR DE REDACTIE 

‘Better safe 
than sorry 

is een prima reden 
om aan 

het avontuur 
dat AI heet 

te beginnen’

AI, wie heeft het 
er niet over. In 
praktisch alle 
sectoren doet deze 
technologie haar 
(voorzichtige) 
intrede, zeker als 
ze iets van waarde 
kan toevoegen. 
Dus ook in de 
wereld van cultuur 
– lees musea, 
erfgoed, media 
en bibliotheken. 
Onlangs ging 
de AI-werkgroep 
Cultuur van 
NL AIC van start.
Kwartiermaker 
Eppo van Nispen tot 
Sevenaer licht toe.

Eppo van Nispen 
tot Sevenaer

A
ls zevenjarig jochie zat 
hij al achter een compu-
terterminal. Dat was in 
1971. De serie Star Trek 
had net haar weg gevon-

den naar het Nederlandse publiek. ‘Ach-
ter die computer, dat was een magisch 
moment’, mijmert Eppo van Nispen 
tot Sevenaer, algemeen directeur van 
het Nederlands Instituut voor Beeld en 
Geluid. ‘Het ratelende bolletje van de 
IBM-computer spuugde een conversatie 
uit op het kettingformulier. We speelden 
verschillende spelletjes. Voor mij was 
die computer een levend wezen. Dat 
het volgens een simpel programma liep, 
daar had ik geen notie van. Een paar 
jaar later leerde ik zelf programmeren 
en ontdekte ik het plezier van simpele 
algoritmes.’ Dat deze vroeggeboren fas-
cinatie voor technologische ontwikke-
ling doortrekt naar artificial intelligence 
(AI) lijkt alleen maar logisch. En daar-
mee ook zijn benoeming tot kwartier-
maker van de werkgroep Cultuur van 
de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). 
Op 7 september was de kick-off.

‘We zoeken 
naar manieren 
om AI samen 
met mensen 
te leren en te 
ontdekken. 
Niemand wil 
een situatie 
als in I Robot’Fo
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ze onder andere door de computer de 
miljoenen digitale teksten die de KB 
beheert te laten lezen en analyseren op 
onderwerpen, personen, plaatsen en 
gebeurtenissen en zo op AI gebaseerde 
zoek- en vindtechnologieën te ontwik-
kelen, Red.]

Wat gaat de werkgroep 
het komende jaar doen?
‘Het doel van de werkgroep is – gege-
ven de potentie van AI-toepassingen, 
de uiteenlopende gebruikerswensen 
en rekening houdend met ethische en 
auteursrechtelijke regelgeving – om 
te komen tot een gemeenschappelijke 
AI-innovatieagenda voor de sector. 
Het streven is een evenwichtige afspie-
geling van het ecosysteem te creëren, 
waartoe publieke instellingen, kennis-
instellingen, bedrijven, mkb en zzp’ers 
behoren.’

Wat moet er op deze 
AI-innovatieagenda komen?
‘Verschillende zaken. We hebben nu 
een aantal deelgebieden bedacht waar-
in AI een belangrijke rol kan spelen: 
inspiratie, productie, distributie en 
receptie. Daarnaast gaat het om te kij-
ken naar zogeheten meerstemmigheid, 
ethische en juridische randvoorwaar-
den en businessmodellen en verdien-
vermogen.’

Je ziet nu berichten dat de 
ontwikkelingen op het gebied van AI 
zo snel gaan en zo talrijk zijn dat het 
niet meer te stoppen is. Werkt dat niet 
het gevaar in de hand van ‘wij moeten 
er maar in mee, want willen niet 
achterblijven of de boot missen?’
‘Better safe than sorry is een prima re-
den om aan het avontuur dat AI heet 
te beginnen. Sterker nog, we zijn ruim 
op tijd aan boord van deze boot. Be-
langrijk is dat Cultuur zich ook laat 
zien in sectoren van onderzoek die 
misschien niet voor de hand liggen. 
We kunnen namelijk als sector veel 
betekenen voor anderen. Neem ons 
onderzoek op het gebied van speech-
to-text. We kunnen dat vanuit de co-
alitie bijvoorbeeld samen ontwikkelen 
met de Nationale Politie. Die vraag 
ligt er al.’

Waarom een werkgroep Cultuur?
‘AI is een van de belangrijkste ont-
wikkelgebieden in de huidige digi-
tale wereld. Om in Nederland op het 
hoogste niveau alle inspanningen op 
het gebied van AI te coördineren is de 
NL AIC opgericht. Deze coalitie kent 
diverse domeinen waaronder Cultuur. 
Kunstmatige intelligentie biedt uiteen-
lopende mogelijkheden voor de cul-
tuursector, waarin erfgoed, media en 
(podium)kunsten sterk zijn vertegen-
woordigd. Aansluiten bij de ontwik-
kelingen hiervan is voor deze sector 
cruciaal met het oog op de toekomst. 
Momenteel wordt AI sporadisch inge-
zet voor bijvoorbeeld het detecteren 
van nepnieuws, automatisch annote-
ren van erfgoedcollecties of compone-
ren van muziek. Voor een structurele 
en efficiënte toepassing is meer vraag-
gedreven AI-onderzoek nodig.’

Vraaggedreven AI-onderzoek… 
wat houdt dit in?
‘We kunnen wel met een paar mensen 
bedenken wat leuk of handig zou zijn, 
maar de sector zou zelf vragen moe-
ten ontwikkelen waaruit blijkt welke 
vormen van AI van toepassing zouden 
kunnen zijn. Letterlijk een klantgedre-
ven vraag naar AI. En dat kan nog ge-
woon op een menselijke manier.’

Momenteel wordt AI ‘sporadisch 
ingezet’ zeg je. Waarom is dat?
‘Daar liggen verschillende factoren 
aan ten grondslag. Er zijn mediabe-
drijven en diverse instituten waar op 
allerlei niveaus al van AI wordt ge-
bruikgemaakt. Maar voor een groot 
deel in de culturele wereld is het voor-
al onbekend terrein.’

Zijn er desondanks concrete 
voorbeelden te noemen?
‘Kijk naar hoe RTL gebruikmaakt van 
AI om bepaalde klantgroepen aan zich 
te binden door middel van algoritmes. 
Bij Beeld en Geluid maken we er bij-
voorbeeld gebruik van om automa-
tisch te annoteren. En de Koninklijke 
Bibliotheek zet AI in om snelgroeiende 
informatiestromen te blijven beheer-
sen en de gebruiker betere en comple-
tere informatie te bieden.’ [Dat doet 

‘AI biedt allerlei 
kansen. Juist 
in deze tijd 
waarin veel 
business-
modellen 
onderuit zijn 
gegaan door 
Covid-19’


