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We worden met z’n allen
wel heel erg voorspelbaar

Big Brother is onder
onsmaar wordt door
de statistiek al weer
bijna overbodig.Wie
de privacy liefheeft,
moet ‘Walden Two’
lezen, steltMartijn
vanOtterlo, docent
kunstmatige
intelligentie.

D
e Big Brother-ver-
zekeringspolis,
waarbij verzeke-
raars korting ge-
ven voor extra in-
formatie, komt
eraan. En als je

toch privacy wilt, zul je ervoor moe-
ten betalen, berichtte deze krant vo-
rige maand. Het is echter de vraag of
privacy nog een eigen keuze is. De
Big Brother-metafoor voor privacy
die gaat over wie er meekijkt, is niet
meer toereikend in de huidige tijd,
want slimme algoritmes kunnen
veel meer met Big Data. Een betere
metafoor is de utopische roman
‘Walden Two’ (1948) waarin de psy-
choloog B.F. Skinner een fictieve sa-
menleving beschrijft die volledig is
geconditioneerd door positieve belo-
ningen.
We hebben een bredere kijk op pri-

vacy nodig die gaat over hoeveel
macht een individu heeft over zijn
eigen informatieomgeving ten op-
zichte van machtige bedrijven en
overheden. Traditionele Big Brother-
privacy gaat vooral over toegang tot
gegevens: wie kan welke gegevens
inzien. Echter, gegevens worden ver-
zameld om er iets mee te doen. Slim-
me computeralgoritmes ontdekken
patronen ommensen te voorspellen
en dan te manipuleren. Skinner
(1904-1990) onderzocht gedrag en
manieren voor gedragsmanipulatie
met beloningen en straffen en ver-
werkte zijn inzichten in ‘Walden
Two’. Het moderne vakgebied kunst-
matige intelligentie ontwikkelt algo-
ritmes die werken volgens deze prin-
cipes.

Geheime statistiek

Algoritmes kunnen menselijk ge-
drag statistisch voorspellen en daar-
mee steeds preciezer de gevolgen
van manipulatiestrategieën vooraf
analyseren. Voorspellingsmodellen
kunnen namelijk steeds preciezer
inschatten wie we zijn. Omdat men-
sen steeds meer digitale sporen ach-

terlaten, zijn effecten achteraf ook
te meten. Bijvoorbeeld, de invloed
van kortingen op basis van klanten-
kaartinformatie kan gemeten wor-
den op basis van het aantal extra ver-
kochte producten per individu. Door
de complexe (en deels geheime) sta-

tistiek van de onderliggende voor-
spellingsmodellen weten we echter
als individu weinig over hoe bedrij-
ven ons inschatten en waarom ze
ons op een bepaalde manier manipu-
leren.
De volgende stap is algoritmes die

meten, voorspellen en manipuleren
combineren voor grootschalige ex-
perimenten. Onlangs veroorzaakte
Facebook commotie door een (we-
tenschappelijk) experiment waarin
700.000 mensen stiekem gemanipu-
leerd werden met positieve en nega-
tieve nieuwsberichten. Hier werd ge-
keken wat de invloed van een enkele
manipulatie was, maar er zijn situa-
ties denkbaar waarin gekeken wordt
welke manipulatiestrategie de beste
is, door verschillende strategieën toe
te passen en te vergelijken. Sommi-
ge websites bieden duizenden vari-
anten van hun pagina’s aan verschil-
lende gebruikers aan om te testen
welke varianten de meeste respons

opleveren. We zullen steeds vaker
ongemerkt verzeild raken in digitale
varianten van Skinnerboxes, het in-
strument waarmee Skinner dierge-
drag bestudeerde.
In dit bredere kader wordt indivi-

duele invloed op privacy steeds be-
perkter. Misschien kan een individu
zich aan een bedrijf onttrekken,
maar de invloed van andere mensen
zal steeds voelbaarder zijn. Bijvoor-
beeld, mijn zoekresultaten, zorgpo-
lisvoorwaarden of supermarktprij-
zen worden gekleurd door informa-
tie van heel veel mensen, ongeacht
of ik mijn data deel of niet.
Het aantal manipulaties en experi-

menten zal sterk toenemen. Zorgpo-
lissen, meet-apps en het elektro-
nisch patiëntendossier bieden veel
mogelijkheden. Supermarkten en
banken hebben onlangs plannen ge-
openbaard voor het gebruik van hun
eigen Big Data. Apple zet in op me-
dische techniek en ook Google is op
het vlak van smart homes, slimme
(energie)meters en robots voortva-
rend bezig. Google is al hofleveran-
cier van onze dagelijkse informatie
en Facebook heeft potentie om een
digitale ‘Walden Two’ te worden. En
dit is slechts het topje van de ijsberg.

Parlement: ontwaak!

Skinner had een utopische, samen-
hangende visie op de samenleving.
Maar de genoemde manipulaties
hebben allemaal hun eigen, winstge-
dreven, motivaties. Deze impliciete
beslissingen over, en experimenten
met, inkomensgelijkheid, zorg, eet-
gewoontes, informatieconsumptie
en wat ‘goed gedrag’ is, gaan nu bui-
ten ons parlement om. Het is een
utopie te denken dat we individueel
kunnen beslissen over privacy. Het is
tijd om deze ontwikkelingen als sa-
menleving te begrijpen en er bewus-
te, democratische beslissingen over
te nemen.
Zet ‘Walden Two’ dus op uw lees-

lijst, zeker als u politicus bent! U zult
beloond worden.
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D
e extremisten van Isla-
mitische Staat (IS)
hebben meer dan ge-
noeg bewezen dat zij
een gevaar vormen

voor de wereld. Daarom valt toe
te juichen dat onder leiding van
de Verenigde Staten wordt ge-
zocht naar een internationale co-
alitie om actie te ondernemen.
De aanpak van Obama, die hij
vandaag uitgebreider uit de doe-
ken zal doen, maar waarvan de
hoofdlijnen al wel bekend zijn,
bevat belangrijke positieve ele-
menten. Maar er doemt ook een
probleem op: stevenen we weer af
op internationaal militair ingrij-
pen zonder mandaat van de VN?
Positief is dat Amerika de bestrij-

ding van IS laat beginnen bij
steun aan de nieuw gevormde
Iraakse regering, waarin alle be-
volkingsgroepen vertegenwoor-
digd zijn, inclusief de soennieten.
Het was de achterstelling van de
soennieten onder de vorige pre-
mier Maliki die eraan bijdroeg
dat IS vrij spel kreeg in het soen-
nitische deel van Irak.
Bovendien vormde de etnische
verdeeldheid een ernstige barriè-
re voor het functioneren van het
Iraakse leger; te weinig militairen
identificeren zich met de Iraakse
staat. Deze problemen zijn niet
zomaar opgelost, maar de rich-
ting die Bagdad is inslagen is
goed.
Ook positief is de verzekering van

Obama dat bij het offensief tegen
IS geen Amerikaanse grondtroe-
pen worden ingezet. Het debacle
dat volgde op de invasie van Irak
in 2003 onder het presidentschap
van Bush jr. heeft dat onmogelijk
gemaakt. De Amerikaanse of wes-
terse militaire rol zal vooral be-
staan uit luchtaanvallen, waarna
Iraakse en Koerdische strijd-
krachten het door IS ingenomen
grondgebied moeten heroveren.
Daar zullen ze zeker indirecte on-
dersteuning bij nodig hebben.
Het is Obama er veel aan gelegen
een zo breed mogelijke coalitie te
vormen, waar ook de buurlanden
van Irak bij betrokken worden.
Dat verschaft hem enige diploma-
tieke dekking tegen de beschuldi-

ging dat Amerika eenzijdig op-
treedt, maar afdoende is die dek-
king niet. Want de strijd tegen IS
voert onvermijdelijk naar Syrië,
waar de organisatie net zo aanwe-
zig is als in Irak. En waar in Irak
sprake is van Amerikaanse actie
op verzoek van de regering, geldt
dat voor Syrië niet.
Dat betekent dat een mandaat
van de VN-Veiligheidsraad vereist
is, iets waar Obama vooralsnog
over heeft gezwegen. Toch zal hij
die route moeten bewandelen als
hij de internationale rechtsorde
niet net zo wil beschadigen als
zijn voorganger deed. En een
eventuele Nederlandse deelname
moet ook hier op worden ge-
toetst.

commentaar

Obama kiest terecht offensief tegen IS, maar zonder de VN kan het niet

Ookeventuele
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Veiligheidsraad
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