
TeneersteColumn

W
ehebbenteveel spullen, zo las ikafgelopenza-
terdag indezekrant. Betekenisloze rommeldie
voornamelijk ligt teniksen indeopslag.Volgens
LaurenAnderson, 29-jarigprofeet vanwat ‘sa-

menwerkendeconsumptie’heet,moetenwevanaldatover-
bodigebezit af. Klerenruilen, fietsendelen,boekenwegge-
ven ishetnieuwehip.Hebben isuit, delen is in.
Wegens smetvrees isdeoervormvandelenenruilen,de

bibliotheek,bijmijnooit aangeslagen–het zal temaken
hebbenmetbelangwekkendeonderzoekenwaaruitblijkt
dat82,8 procentvandemensenweleensopdewc leest –
maargelijkheeft LaurenAndersonnatuurlijkwel:watheeft
eenmensaaneenCarmenkrulsetdiehij alleenmetKerst-
misgebruikt?
Alleenbetwijfel ikof iedereenal toe is aandiegedachte

dathet vergarenvanbezithet levennodelooscompliceert,
en reuzeslechtvoorhetmilieu isbovendien.Dedrang tot
dingenkopen, gewoonvoordeheb, zitdiep indemensver-
ankerd.
Mijnbezorgdheidwerdaangewakkerd toen ikhoordedat

CoenvanVeenendaal, profeet vandekankersponsortocht
Alped’Huzes, zichzelf ineen jaar tijd 160 duizendeuroheeft
latenuitbetalenaanmanagement feesuithetgelddatdoor
blije vrijwilligersbij elkaar isgestoempt.Hunwasverzekerd

datdeopbrengst vanhungefiets inzijngeheelnaarkanker-
onderzoekzougaan.Maarbelangeloosheidheefthaargren-
zen,moetVanVeenendaalhebbengedacht, bovendienwor-
denookdebestenonderonsweleensdoorbegeerteaange-
raakt enheeft zelfs eenweldoenerdie zichopzijnantistrijk-
stokbeleid laat voorstaanzozijnmateriëlebehoeften.Het
bestuurvanAlped’Huzesheeftdanook,na ‘veeldiscussie
binnendeorganisatie’, demateloze inhaligheideen tijdlang
goedgevonden.
Nee,delenenruilenopmaterieelgebied isniet aan ieder-

eenbesteed.Op immaterieelgebiedevenmin. Sindsheton-
verdundruilenvanopvattingenhetnieuwehip is indepoli-
tiek,wordter vooral veelgehuild inDenHaag.De jongste
jammerklacht is afkomstigvanDésiréeBonis, eenvoormalig
diplomaatdievorig jaar voordePvdAdeTweedeKamer in
gingalsbuitenlandexpert. Zehieldheteen jaarvol. Afgelo-
penzaterdagschreef ze inNRCHandelsbladwaarom:zezat er
voordekat zijn staart.
Bij de formatiekreegdeVVDhetbuitenland– in ruil voor

ietsongetwijfeldenormsociaal-democratisch –hetgeen
eropneerkwamdatBonisgeenschijnvankansmaaktemet
haarvoornemenommet ‘typischsociaal-democratischelan’
tewerkenaan ‘eenambitieuze, gedreven internationalepo-
litiek’.DePalestijnenzijnverraden,de strijd tegende jihadis-
ten inMalimoesthet zonderNederlanddoen, voorSyrische
vluchtelingen ishiergeenplekende JSFkomtergewoon, zo
zalditnajaar volgensBonisblijken. Ze stondermachteloos
naast. Ze leurdemetamendementen,pleitte inde fractie,
maardie timmerdehaar terughaarhok inonderverwijzing
naarhetbelangvanhet steunenvande ‘eigen’minister en
het tevredenhoudenvandeVVD.
Sommigenvindenhetnaïef vanBonisdat zeblijkbaarniet

wist vanzakenals fractiediscipline,monismeendewater-
boarding-achtigebehandelingdiebalsturigebackbenchers
wacht.Maarze raakt eenwezenlijkpunt: ineendemocratie
diegebouwdisopeenwankeleuitruilbestaatde individuele
volksvertegenwoordigermeteigenopvattingenniet.
Nee, aldatdelenenruilen:het iship,maarhet veroorzaakt

ookeenhoopmisère.

Sheila
Sitalsing

Ruil

Volop zon
De zon schijnt volop, bij een matige noord-
oostenwind. Maxima 23 of 24 graden. Mor-
gen ook veel zon, 22-24 graden. Pagina V 11

Nee,delenenruilen is
nietaan iedereenbesteed
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Gevaarvan ‘digitale
meltdown’neemttoe
Van onze verslaggever
Wilco Dekker

amsterdamDedigitale infra-
structuur isdoordeenormehoe-
veelhedendatazogrootencom-
plexgeworden,dat zevooreen
mensnietmeer tebevattenente
controleren is – voorzovereral
menselijk toezichtbestaat.Hier-
doorgroeithetgevaarvaneen
‘datameltdown’bij overheden,
bankenengrotebedrijvendie
veel temakkelijkvertrouwenop
huncomputersystemen.

Deskundigen uitten deze waarschu-
wingnadatdeAmerikaanseschermen-
beurs Nasdaq afgelopen donderdag-
avonddrie uur langhadplatgelegen,
waardoorhandelinaandelenalsApple
enGoogleevenlangonmogelijkbleef.
Deschermenbeursgingopzwartdoor
eencommunicatiefouttussenhethan-
delsplatform van Nasdaq zelf en dat
vaneenanderepartij –naarverluidtde
New York Stock Exchange op Wall
Street.
De Nasdaq-crash volgt op eerdere

grotestoringendeafgelopentweewe-
ken bij ondermeer Google, Amazon,
Apple enMicrosoft. Die toenemende
problemenopdenetwerkenrakenook
Nederland; Amsterdam is een van de
belangrijkste internationale internet-
knooppunten enGoogle heeft eenda-
tacenter inGroningen.

IndeBritsekrantTheGuardianuitten
deskundigen dit weekeinde hun be-
zorgdheidenboosheid.Volgenscritici
wordt– uitwinstbejag –geprobeerdzo

veelmogelijkteautomatiserenmetzo
minmogelijkmenselijke betrokken-
heid. Dat is onder meer het geval bij
‘high frequency trading’, de ‘flitshan-
del’ waarbij computerprogramma’s
van banken en opkoopfondsen in ra-
zendtempogrotepakkettenaandelen
kopen en verkopen. Eenmilliseconde
is hierbij doorslaggevend. Zo gingen
inmei 2010 in twintigminuten hon-
derden miljarden dollars aan beurs-
waarde vanAmerikaanse aandelen in
rook op toen een computerpro-
grammaperongelukeenverkoopgolf
in gang zette. ‘De algoritmen van dit

soort handel zijn nietmeer te begrij-
pen’, zegtNeilMacDonaldvantechno-
logie-onderzoeksbureauGartner. ‘Het
gaatomtienduizendentransactiesper
seconde.Alsdatmisgaat,gaathetecht
mis.Dat zag jebijNasdaq.’

Door de grootste storing inde veer-
tigjarigehistorie ligtNasdaq-topman
RobertGreifeld onder vuur. Vorig jaar
viel deprestigieuzebeursgangvanFa-
cebookookal inhetwaterdoortechni-
scheproblemen.

VolgensMacDonaldgaancrashesals

die vandonderdagavond zeker vaker
voorkomen. De hoeveelheid data
groeit explosief, niet alleendoor feno-
menenals de flitshandel,maar vooral
ook door de opkomst van socialeme-
diaenhetonlineconsumerenvanmu-
ziek en films. ‘De complexiteit van de
systemen voor deze ‘big data’ is voor
een mens niet meer te volgen’, zegt
MacDonald. ‘En als ze falen, gaat dat
hetbegripook teboven.’

The Guardianmeldt enkele recente
incidenten bij ondermeer Google en
Amazon. Op 16 augustus werd een
groot deel vanGoogle – van e-mail tot
YouTube–getroffendooreenzeldzame
‘globalmeltdown’ van vierminuten.
Driedagen later lagAmazon49minu-
tenplat.Eenverklaringbleef uit,maar
hetzouAmazonbijna2miljoendollar
(1,5 miljoen euro) omzet hebben ge-
kost.Volgensdeskundigenwerddeuit-
val veroorzaakt door een systeemdat
was geïnstalleerd omhet netwerk ro-
buuster te maken, maar dat ‘als een
soortauto-immuunziekte’ juisthet te-
genovergesteldedeed.

DickSchoof,deNationaalCoördina-
tor Terrorismebestrijding, waar-
schuwde afgelopenweekeinde inHet
Financieele Dagblad dat digitale spio-
nageencybercriminaliteitdegrootste
bedreigingvormenvoorbedrijfsleven
en overheid. Volgens Schoof ligt het
dreigingsniveau voor de digitale
kwetsbaarheid momenteel op ‘sub-
stantieel’, dat is het opeennahoogste
niveau. De recenteDDos-aanvallenop
bankenhebbenvolgensSchoofwelge-
leidtotmeerwaakzaamheid,maar ‘het
moeteen tandje scherper’.

‘De complexiteit
vande systemen
voor big data is
voor eenmens
nietmeer te volgen’

Wezienvooralhoe

mooimuziek is
Van onze verslaggever
Marc Seijlhouwer

amsterdam Genotenvandecon-
certenopde festivalsdezezomer?
Grotekansdatvooralwatu zagu
aansprak –enniet zozeerdeklank
vandemuziek. Eenreeksexperi-
menten,onlangsbeschreven in
vakbladPNAS,maakt inelkgeval
duidelijkdatmetnamehetbeeld
bepalend isbijhetaanwijzenvan
eenwinnendemuzikant.

DeBritsepsychologeenklassiek
pianisteChia-JungTsay,die in
haareentjehetonderzoekdeed,
vroeg tientallenproefpersonen
naareenvideo tekijkenvandrie
muzikantenaanhetwerk.Demu-
sici zaten inde finalevaneenmu-
ziekconcours.Deproefpersonen
moestenaandehandvandebeel-
denbepalenwelkemuzikantde
wedstrijdwon.Deonderzoeker
lietdeproefpersonendemuziek-
uitvoeringenopdriemanieren
ervaren:metalleenbeeld,metal-
leengeluid, enmetbeeldénge-
luid.
Opmerkelijkgenoegblekende

proefpersonen–zowel lekenals
professionelemuzikanten –beter
inhetaanwijzenvandeechtewin-
naarals zealleendebeeldente
zienkregen.Metalleengeluidof
decombinatievanbeeldengeluid
wezenzeongeveereenderdevan

dekerende laterewinnaaraan–
precies zoveelalswanneerzeeen
blindegokzoudenwagen.Metal-
leenbeeldwasdatpercentage
aanzienlijkhoger.

VolgensTsay toontditaandat
mensenvooralmethunogenoor-
delen, endatditanderezintuig-
lijke informatieverdringt.Henk-
janHoning,hoogleraarmuziek-
wetenschappenvandeUniversi-
teit vanAmsterdam,kanzich
daarinvinden. ‘Hetonderzoek
laat zienhoeveel informatiemen-
senuitbeeldhalen.Overigens is
dit fenomeenniethelemaal
nieuw;eerderonderzoek liet zien
datereenaantrekkelijkheidsbias
bestaatbij audities. Blindeaudi-
ties zoudeneerlijker zijn indien
hetultiememuzikale talentgese-
lecteerddient teworden.’

MartijnWokke, cognitiefneuro-
wetenschapperbijdeUvA, vindt
datdeconclusiewel erg snelge-
trokken is. Jekunt immersheus
nietvaneenslecht concert een
goedoptredenmakendoorer
maarvuurwerken fraaiedans
aantoe tevoegen. ‘Dekeuzesdie
mensenmoetenmakenzijnheel
moeilijk, omdatdedrie finalisten
vaneenconcoursallemaalheel
erggoedzijn.Danmakendeemo-
tionelerekantenvanonzewaar-
nemingdekeuze –endiekanten
zijnvisueel.’

Hoogleraar
onderzoekt
lobbypraktijk

Van onze verslaggever
Jeroen Visser

den haagDeUniversiteit Leiden
heeft eenbijzonderhoogleraar
publicaffairsbenoemd,diehet
werkvan lobbyisten inNederland
inzichtelijkgaatmaken.ArcoTim-
mermans,onderzoeksdirecteur
vanhetMontesquieu Instituut,
gaatde functievervullen.

Deleerstoelwordtgesponsorddoorde
beroepsvereniging voorpublic affairs
(BVPA), opgericht ondermeer om de
reputatie van lobbyisten inde samen-
leving verbeteren. Voorzitter Marcel
Halmanoemtde aanstelling eenmijl-
paal. ‘We vindenhet belangrijk dat er
meerstructureelwetenschappelijkon-
derzoek komtnaar belangenbeharti-
gingenpublic affairs inNederland.’

Timmermansgaat inkaartbrengen
hoeveel lobbyisten er bij publieke en
private organisaties actief zijn en
welkebelangenzijbehartigen.Ookwil
hij het effect van verschillende strate-
gieën onderzoeken. In een interview
met de Volkskrant zegt hij dat het niet
de bedoeling is het imago vande lob-
byindustrieteverbeteren. ‘Ikbengeen
excuusprofessordiehet lobbyvaksym-
pathiekmoet latenoverkomen.’
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‘Rijke lobby krijgt niet altijd haar zin.’


