
Het nieuwe WIJ met smart tech

• Hoe digitale technieken de sociale evolutie versnellen.
• Hoe we onszelf kwijtraken aan De Reus.

Een sfeerimpressie, met nadruk op de technische en evolutionaire
achtergronden die leiden tot een nieuwe groupmind.

Evert Mouw, 23 mei 2022

T.b.v. de “digitale detox” Amersfoort Meetup VPRO Tegenlicht.
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Downloaden

Deze presentatie downloaden:

https://www.logistrata.com/digitale_detox/presentatie_tegenlicht.pdf
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Videofragmenten

<slimme steden en robotmensen.mp4>

A 03:00 - 03:34 smart cities, dumb citizens
B 14:14 - 15:25 mensen worden robots
C 04:30 - 05:08 netwerkintelligentie

Video online beschikbaar op https://youtu.be/m_mbkQVMyFI
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Algoritme: Floyd’s kortste pad (1)

Wat is een algoritme nu eigenlijk? Hier ter illustratie Floyd’s
algoritme om het kortste pad te vinden tussen een aantal punten
waarvan de lengte van de verbindende paden bekend is.
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Aantekeningen uit 2005; zie je de fout?
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garbage in = garbage out

Let op, dit algoritme is “statisch” of deterministisch; de resultaten
zijn net zo goed als de kwaliteit van de invoer (data input). Het is
geen “lerend” algoritme, het is een beetje “dom” en heel gevoelig
voor fouten in de invoer.

Hoe lossen we dat op?

6



Algoritme: Ant Optimization
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Evolutie van mieren
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Brave New World
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Pirsig: Lila (1)

Robert M. Pirsig werd vooral bekend door de cult-klassieker “Zen
and the Art of Motorcycle Maintenance” waar hij ook op
promoveerde; “Lila” is hier een vervolg op.

De biologische mens bedenkt net zomin steden en samenlevingen als
de varkens en kippen de boer bedenken die hun te eten geeft. De
kracht van de evolutionaire schepping ligt niet vervat in het
stoffelijke. Het stoffelijke is niet meer dan een bepaald statisch
patroon dat wordt opgeleverd door de scheppingskracht.
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Pirsig: Lila (2)

Deze stad is een hoger patroon dan een stoffelijk of een biologisch
patroon dat mens wordt genoemd. Net zoals de biologie het
stoffelijke voor haar eigen doeleinden gebruikt, gebruikt ook dit
sociale patroon dat stad wordt genoemd de biologie voor eigen
doeleinden. Net zoals de boer koeien verzorgt met als enig doel ze
te verslinden, kweekt dit patroon menselijke wezens met als enig
doel ze te verslinden.

Bezien vanuit het standpunt van een Metafysica van de Kwaliteit is
dit verslinden van menselijke lichamen een morele activiteit, want
het is moreler wanneer een sociaal patroon een biologisch patroon
verslindt, dan wanneer een biologisch patroon een sociaal patroon
verslindt. Een sociaal patroon is een hogere evolutievorm.
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Egregores: autonome psychische entiteiten

Figure 1: Mark Stavish
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Breincircuits volgens Leary (1)

Volgens Timothy Leary evolueren we zelf ook mee. Zodra we andere
planeten gaan koloniseren krijgen we betere toegang tot de hogere
bewustzijnscircuits.

Volgende slide: Leary’s 8-brain model – table from The
Tek-Gnostics Archives.
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Breincircuits volgens Leary (2)
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Uit het boek van Hans Schnitzler

Uit Kleine filosofie van de digitale onthouding, pag. 74:

Hoezeer de onbegrensdheid van het virtuele zowel bevrijdend als
beklemmend werkt[! . . . Zie] McLuhans matra dat elke
technologische extensie tevens een amputatie betekent. De
lichamelijke bevrijding en het gebruiksgemak die inherent zijn aan
ontlijfde smartphone-ervaringen, kunnen evengoed knechtend en
ongemakkelijk uitpakken. De fysieke onthechting, de mogelijkheid
onafhankelijk van tijd en ruimte te handelen, maakt de scrollende
sociale netwerkmens gevoelig voor onvoorziene en schurende ‘real
life’ situaties. Dat volgens verschillende onderzoeken de interesse
voor een schurende aangelegenheid als seksuele interactie afneemt –
een trend die wereldwijd gaande is en die zowel voor jongeren als
volwassenen geldt –, past bij dit tijdsbeeld.
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Facebook’s algo
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