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technologie in de publieke ruimte

wat is privacy?

waarom beschermen?



<shopping mall - martin cooper - the commons>

technologie in de publieke ruimte



Een periodisering Vanuit statisch en 
mechanische publieke ruimte 
naar elektrisering van publieke 
ruimte 

Hoofd-doel van elektrisering: 
faciliteren en regelen van het 
publieke leven (stadsverlichting, 
stoplichten etc)



<street furniture - flickr the commons>





<square in Arnhem> 



Naar ‘voelen’ en meten via 
sensoren en en netwerken van 
‘slimme’ en genetwerkte 
objecten in de publieke ruimte

Koppeling van data 
en infrastructuur

Hoofdzakelijk om te meten,
om zaken bij te houden, 
te automatiseren

Een periodisering



<Montreal parking meter - flickr the commons>



naar het meten en ‘aanvoelen’ 
van mensen en dingen en naar 
het creëren van patronen van 
beweging en gedrag (verkeer, 
mensenmassa, maar ook 
criminaliteit)

Het doel operationarisatie: om 
publieke ruimte slim te maken - 
en te managen en te 
beïnvloeden vanaf een afstand

Een periodisering



<the first gait analysis - flickr the commons>



<face recognition in public - nos.nl> 

http://nos.nl


<sound image - https://www.sorama.eu/ > 







> Van statische publieke ruimte naar ‘bewuste’ 
publieke ruimte
> Van automatiseren naar automatisch 
ingrijpen & beïnvloeden
> Van faciliterend naar zelflerend

Ok, maar wat heeft dit met (mijn) privacy te 
maken?



wat is privacy?

<privacy is dead - flickr the commons>



Archief Alkmaar Commons
Kasteel 'Torenburcht'

https://www.flickr.com/photos/public-domain-archief-alkmaar/


het 1e recht op privacy 
kwam uit de US (rond 
1900) en had te maken 
het maken van foto’s in 
de publieke ruimte en de 
psychologische inbreuk 
die had op het subject





privacy als sociale waarde
als manier om zaken zoals identiteit, 
autonomie, familie, grenzen, gedrag… 
te duiden tussen individuen

privacy heeft verschillende functies



privacy als recht
als manier om de link te leggen tussen 
wettelijke overtredingen en manieren 
van bescherming en vergoeding: 
als afgesproken grens

privacy heeft verschillende functies



privacy als normatief kader
als manier om bloot te leggen wat we 
willen als maatschappij en waar we 
misschien te ver gaan

privacy heeft verschillende functies



in onze wet komt 
privacy op veel 
verschillende plekken 
voor: het gaat dus veel 
verder dan ‘slechts’ 
gegevensbescherming



`
gevolg digitalisering:
scheiding publiek/privé minder helder 



gevolg voor de wet: een ingewikkelde puzzel



http://scholarship.law.upenn.edu/jil/vol38/iss2/4/



<diversity masks - flickr the commons>



De link tussen digitale, private acties en 
informatie met een fysieke locatie en 
verregaande automatisering zorgen voor 
nieuwe zorgen rondom privacy. twee (van 
de vele) aspecten:

nieuwe risico’s rondom privacy:



1) door nieuwe digitale lagen en 
ongrijpbare algoritmes ontstaat er 
verwarring over wat nou waarom en door 
wie opgenomen, gemeten en besloten 
wordt. Dit  leidt tot een verkoelingseffect 
(een maatschappij gaan zelf-censuur 
toepassen)

twee aspecten



2) als gevolg van het automatisch 
bewaren en gebruiken van historische 
data voor allerlei algoritmes, wordt het 
steeds moeilijker om te vergeten en te 
vergeven - dat doet ons rechts-systeem 
wel (daar er voor het individu een recht bestaat om vergeten te 
worden, werkt dat op collectief niveau niet) 

nieuwe risico’s rondom privacy:




