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Moeten we bang zijn voor deepfake video’s? 
 

Voormalig Amerikaans president Barack Obama die 

zijn opvolger Donald Trump ‘een complete etterbak’ 

noemt voor het oog van de camera, een pratende 

Mona Lisa. Het kan allemaal dankzij 

videobewerkingstechnologie en artificiële 5 

intelligentie (AI), die het mogelijk maken om video’s 

zodanig te vervalsen dat het lijkt alsof iemand 

dingen heeft uitgekraamd die hij of zij in 

werkelijkheid helemaal niét heeft gezegd.  
 
Deepfakes 10 

Ze worden deepfakes genoemd: video’s die zó echt 

lijken dat ze voor waarheid kunnen worden genomen. 

Het woord 'deepfake' is een samentrekking van 'fake' (nep) en 'deep' van deep learning. Dat laatste is 

een techniek die binnen de AI wordt gebruikt om machines 'zelfstandig' te laten 'leren' op basis van zo 

veel mogelijk afbeeldingen van een persoon. Het computerprogramma maakt hierna een 15 

geabstraheerd model van het gezicht op basis van tientallen gezichtspunten. Vervolgens kan een 

ander gezicht er digitaal overheen worden geplakt. Dat jij als kijker de persoon in kwestie hebt horen 

en zien praten maakt volgens sommigen van deepfakes een potentieel krachtige vorm van fake news, 

die snel kan worden verspreid via sociale media en op grote schaal mensen kan manipuleren. 

Bijvoorbeeld door het verspreiden van nepfilmpjes met politici. 20 
 
Angst 

De angst voor het op grote schaal manipuleren van mensen bestaat ook bij beleidsmakers. Zo 

noemde het Rathenau Instituut in zijn rapport over nepnieuws deepfakes expliciet een gevaar. De 

vitale functies van de nieuwsvoorziening in de Nederlandse democratie zouden erdoor onder druk 

kunnen komen te staan. In de Verenigde Staten is, met de verkiezingen van 2020 in aantocht, de 25 

huiver minstens zo groot. Eerder dit jaar was er een hoorzitting over de nieuwe technieken. 'Ik denk 

niet dat we er ook maar op enige manier op voorbereid zijn', zo werd het heersende sentiment 

verwoord door Adam Schiff, de Democratische voorzitter van de commissie die voor het Huis van 

Afgevaardigden onderzoek doet naar deepfakes. 'En ik denk niet dat het publiek doorheeft wat er 

allemaal aan zit te komen.' De krant The Washington Post noemde deepfakes een 'heel bijzonder 30 

politiek wapen' voor de campagnes van 2020. Bij het Congres en verschillende staten liggen 

wetsvoorstellen klaar die het met AI fabriceren van nepfilmpjes moeten verbieden, alsmede het 

verspreiden ervan. Tegelijkertijd zijn er nog weinig voorbeelden bekend van deepfakes die 

daadwerkelijk op grote schaal hebben geleid tot verwarring.  
 
Geen paniek 35 

Techreuzen Facebook en Microsoft en een aantal universiteiten begonnen onlangs een Deepfake 

Detection Challenge. Doel is technologie te ontwikkelen om deepfakes te detecteren, om zo te 

voorkomen dat burgers ten prooi vallen aan desinformatie. Mark Deuze, hoogleraar mediastudies aan 

de Universiteit van Amsterdam, vindt het een goede ontwikkeling dat techbedrijven en politici het 

probleem serieus nemen en dat er bij het publiek meer bewustzijn komt. Maar: 'We moeten waken 40 

voor paniek.' Deuze ziet deepfakes vooral als symptoom van de angst voor een niet meer gedeelde 

werkelijkheid. 'Vandaar dat het zo tot de verbeelding spreekt. Maar media hebben lang niet zo veel 

effect als sommige mensen denken. Tot in de jaren vijftig bestond het idee dat de consument volstrekt 

weerloos is tegen de verbeeldingskracht van de media. Dat is niet zo, werd later bewezen. Het gekke 

is dat nu, onder invloed van dingen als desinformatie en deepfakes, die oude theorie weer opgeld 45 

doet.' Deuze heeft geruststellende woorden: 'We lopen niet als zombies achter media aan.' 

Bron: de Volkskrant 20 oktober 2019, HLN 18 augustus 2019 

Foto: Alexandra Robinon (ANP) 

(ANP)  
Journalist bekijkt deepfake video 
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Morgen Beter: Waarom ik niet bang ben voor deepfake 
 

Gisteren liet een collega mij de deepfake video van Home Alone zien. Hierbij zijn zowel het gezicht als 

de stem van de hoofdrolspeler Kevin vervangen door die van Sylvester Stallone, Home Stallone. Als 

je een aantal voorbeelden opzoekt van deze deepfake-technologie dan zie je onder anderen personen 

als Hillary Clinton en Vladimir Poetin in filmpjes verschijnen waarbij echt nauwelijks van nep te 50 

onderscheiden is. In de documentaire The Great Hack wordt uitgelegd hoe het gericht voeden van 

bepaalde doelgroepen met ‘fake news’ via online kanalen een invloed heeft gehad op 

verkiezingsuitslagen in verschillende landen. Hoewel dit natuurlijk zorgwekkende signalen zijn, is voor 

mij de bottom line eigenlijk altijd hetzelfde: mensen zijn beïnvloedbaar. Dat is nu zo maar dat is 

eigenlijk altijd al zo geweest en wat dat betreft niets nieuws. 55 
 

Techno-angst 

Als ik soms de waarschuwingen lees en mensen over dit soort technologieën hoor praten hoor ik twee 

boodschappen: We zijn technologisch gezien nu wel écht ver vooruit. Het kan gevaarlijk zijn en zich 

tegen ons gaan keren. Beide zijn natuurlijk waar. Maar dat is zeker niet de eerste keer in de 

geschiedenis dat de mensheid dit van zichzelf of bepaalde technologieën dacht. ‘Techno-angst’ 60 

noemen ze het ook wel. 

Met de komst van Google werden we bang dat kinderen niets meer zouden leren, bij de grammofoon 

was de angst dat volgende generaties niet meer zouden leren lezen en toen de boekdrukkunst werd 

uitgevonden was men al helemaal bang dat de wereld ten onder zou gaan aan alle leugens. Daarvoor 

werden verhalen immers aan elkaar verteld en kon men direct de verteller ondervragen en peilen of hij 65 

geen leugens stond te vertellen. Met geschreven teksten kon alles worden verteld maar niemand kon 

naar de waarheid vragen. 
 

Fake news 

Lastercampagnes zijn al vanaf het begin van de Verenigde Staten een onderdeel van de Amerikaanse 

politiek. Thomas Jefferson huurde in de achttiende eeuw een schrijver in die opzettelijk ‘fake news’ 70 

naar buiten bracht over John Adams om daarmee uiteindelijk succesvol het publiek te beïnvloeden.  

Ook binnen het bedrijfsleven is het geen onbekend fenomeen. Denk aan de strijd tussen Edison en 

Tesla. Edison had een heel imperium rondom gelijkstroom opgebouwd en verdiende veel aan alle 

royalty’s die betaald werden voor het gebruik van zijn technologie. Hij had dan ook veel te verliezen 

toen Tesla samen met Westinghouse bezig was met een opmars van wisselstroom. Om zijn markt te 75 

beschermen, begon Edison met lastercampagnes door publiekelijk dieren te elektrocuteren, 

waaronder honden, katten en zelfs een olifant. Hij probeerde het publiek te laten zien dat wisselstroom 

gevaarlijk is. Uiteindelijk heeft het niet mogen baten, wisselspanning is nog steeds dominant in de 

wereld. 
 

Basisprincipe 80 

Zelf geloof ik dat het altijd ‘wel goed komt’. Waarschijnlijk zullen er nieuwe typen beroepen ontstaan, 

meer regulering komen, maar we zullen als maatschappij een manier vinden om ermee om te gaan. 

Mensen kunnen zich bijzonder snel aanpassen. De middelen zijn door de eeuwen heen veranderd 

maar het basisprincipe van beïnvloeding is niet veranderd. 

Het beste wapen is bewustwording in combinatie met kennis. Wees je bewust van dit soort technische 85 

ontwikkelingen en blijf altijd zoeken naar de waarheid. Probeer te achterhalen wat de bron is en welk 

belang erachter zit om dit naar buiten te brengen. Het uitwisselen van informatie gaat misschien 

steeds sneller maar het was in 1776 ook erg moeilijk om te achterhalen of John Adams nou wel of niet 

Frankrijk wou aanvallen. Of je dat nou via een gesproken gerucht hebt gehoord, of in een deepfake 

filmpje voorbij hebt zien komen. 90 

Bron: https://innovationorigins.com/nl/morgen-beter-waarom-ik-niet-bang-ben-voor-deepfake/#_=_ tekst: 

Tessie Hartjes, 19 januari 2020 
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