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TECHNOLOGIE Trendwatcher Sander Duivestein verwacht dat technologie onze manier van denken gaat veranderen

‘Informatieverslaafd in 2020’
In 2020 is iedereen informatieverslaafd, zo verwacht trendwatcher Sander Duivestein. Technologie gaat ons leven de komende jaren dan ook ingrijpend
veranderen. „Het verandert de
manier waarop we denken, waarop we zaken doen.”
door Bart Gotink

H

ij somt het rijtje toch
met enige trots op. Als
eerste publiceerde hij
playboyfoto’s van
Bridget Maasland, hij had een juridisch conflict met Fred Durst van
de Amerikaanse band Limp Bizkit
over zijn sekstape en hij kraakte de
e-reader van Sony, zodat hij vrij
kon kiezen waar hij zijn boeken
vandaan haalt.
Oisterwijker Sander Duivestein
werd door wapenfeiten als deze
ooit eens 39e op de door GeenStijl
in het leven geroepen lijst van notoire internetoverlastgevers. Hij begon
als blogger op zijn eigen Jaggle.nl, in
de tijd dat de ‘shocklogs’ in opkomst waren, weblogs die zich niets
aantrekken van journalistieke mores. Behalve weblogger is hij nu
vooral trendwatcher, onderzoeker,
auteur en spreker. Daarbij, zegt hij,
is hij ‘ouder en milder geworden’.
Voor het Brabants Dagblad gaat
Duivestein een weblog bijhouden
over de nieuwste ontwikkelingen
op het gebied van technologie en sociale media. Hij schreef meerdere
boeken over de ‘mediarevolutie’ die
zich momenteel voltrekt. De overgang van atomen naar bits, van producten naar data. We leven in een
‘raar tijdperk’, concludeert hij meer
dan eens.
Want onbewust zijn we verslaafder
aan onze smartphones en tablets
dan we denken, stelt Duivestein. „Als een soort junks kijken
mensen de hele dag op hun telefoon. Zelfs op feestjes moeten er
consequent infoshotjes gehaald worden. We zijn ons er nu al nauwelijks van bewust hoeveel we bezig
zijn met nieuws en sociale media.”
In 2020, zo is zijn verwachting, zijn
we volledig informatieverslaafd.
Hoe die vooruitgang precies verloopt, laat zich niet makkelijk voorspellen. Duivestein: „Technologieën
worden voortdurend onderschat.
Niemand zag bijvoorbeeld ooit het
succes van het sturen van tekstberichten met je telefoon aankomen,
als je ook kan bellen met hetzelfde
apparaat. Hetzelfde geldt voor Wikipedia; niemand dacht dat dit daadwerkelijk encyclopedieën zou kun-

SCHIJNDEL

Golden Earring en
Selah Sue op Paaspop
Festival Paaspop in Schijndel heeft
de eerste veertien namen van het
festival op 8 april bekendgemaakt.
Golden Earring, de Belgische zangeres Selah Sue, het Zeeuwse Racoon,
De Dijk en Rowwen Hèze zullen
op een van de podia van Paaspop
staan op 6, 7 of 8 april. Leon van
der Zanden, Accept, Korpiklaani,
Textures, The Inspector Cluzo,
Hell, The Pine Box Boys, Crazy Piano’s en Finntroll zijn eveneens bevestigd. Meer acts volgen nog. De
voorverkoop start op 10 december.

Sander Duivestein
䢇 Sander Duivestein is sinds 2006

trendwatcher bij VINT, het Verkennings Instituut Nieuwe Technologie, van Sogeti.
䢇 In de afgelopen jaren heeft Duivestein als co-auteur meerdere boeken gepubliceerd waaronder ‘Me
the Media’, over hyperindividualisme, en ‘The App Affect’, over informatieverslaving en apps als nieuwe
harddrug. Momenteel werkt hij
aan een boek over Big Data. Ook is
hij onderzoeker en spreker.
䢇 In 2003 richtte hij de weblog jaggle.nl op.

nen vervangen.” Consumenten vinden hun eigen weg. Iedereen kan
momenteel overal het internet op,
de infrastructuur ligt er. De volgende stap is dat alle techniek op onszelf wordt toegerust. Bewegingen,
gedachten en acties zijn straks voldoende om apparaten in huis aan
te sturen. Ons gedrag is te analyseren en te voorspellen.
Eén van de grote vraagstukken in
zo’n ‘nieuwe’ wereld is volgens Duivestein dat van de privacy, ‘de nieuwe atoombom’, zoals hij het
noemt. Want al onze gegevens blijven achter in databases als een digitaal voetspoor. „Nu al weet de Albert Heijn door de bonuskaart precies wat je koopt. Met bepaalde gedragsanalyses kan straks voorspeld
worden welke boodschappen je die
avond in de koelkast wilt.”
Dat levert veel voordelen op. Het altijd bij je hebben van een smartphone zorgt ervoor dat je constant
in de gaten gehouden kan worden.
„Wat ik zelf een geruststellend idee
vind, is dat er tegen die tijd misschien wel een ambulance komt
voorrijden waarna het personeel
zegt: ga maar even liggen, jij krijgt
straks een hartaanval. In die zin
biedt het een heleboel kansen. Informatie kruipt steeds meer op en
zelfs onder onze huid. We gaan er
als het ware een symbiose mee aan.
Het verandert de manier waarop
we denken, en zaken doen. Het huidige tijdperk is slechts een voorbode van wat technologie ons gaat
brengen.”
Het levert ook een hoop vragen op.
„Vroeger werd je door schade en
schande wijs. Nu vergeten Google
en Facebook niets en kan alles je
eeuwig blijven achtervolgen. Daar
moet nog een oplossing voor bedacht worden. Je hele leven is straks
te reconstrueren. Niet enkel je complete cv staat online, maar ook waar
je op welk moment was, wat je at

Sander Duivestein.
en met wie.”
Of een oplossing voor handen is?
„Het gevoel van mensen dat ze
privégegevens niet digitaal willen
opslaan, kun je moeilijk wegnemen. Maar voor veel problemen
zijn technische oplossingen te bedenken. Het is Manon Thomas uiteindelijk ook gelukt om uitgelekte
naaktfoto’s van het net te krijgen.
Het kost alleen te veel moeite, en de
schade is al toegebracht. Dat vraagt
om slimme technische oplossingen.”

foto John Schouten/PVE

Weblog ‘Mens & technologie’
Sander Duivestein blogt vanaf vandaag over actuele ontwikkelingen
in de technologie en sociale media.
Zijn eerste blog gaat onder meer
over hoe al deze technologieën ons
leven veranderen.
Naast Duivestein heeft het Brabants Dagblad nog meer gastbloggers, waaronder boswachter Frans
Kapteijns, rechter Lieneke de Klerk

en gamer Jeffry van Geel. Ook enkele Brabants Dagblad-redacteuren
bloggen, bijvoorbeeld over de politiek in Tilburg en Oss.
Kijk voor een overzicht van alle weblogs: brabantsdagblad.nl/weblogs

brabantsdagblad.nl/
duivestein
De weblog van Duivestein

Oud-raadslid TON in de cel na bedreiging
door Corrie de Leeuw
EINDHOVEN – Oud-raadslid Theo

Beenen uit Eindhoven zit in de cel,
omdat hij het Eindhovense
TON-raadslid Tonnie van den
Berk schriftelijk met de dood heeft
bedreigd en belasterd. Volgens een
politiewoordvoerder is de doodsbedreiging van Beenen (53) gestoeld op politieke motieven. Zijn
computer is in beslag genomen.
Beenen is oud-raadslid voor Leef-

baar Eindhoven en oud-lid van
Trots op Nederland. Samen met
oud-Trots bestuurslid Ed Ploeg
maakt Beenen de website Trots op
Niks. Het tweetal begon daarmee
na een knallende ruzie met de
Eindhovense Trots-afdeling. Daarbij liepen de gemoederen volgens
Beenen zo hoog op dat Trots op
Nederland-fractielid Henk van der
Haghen hem zou hebben bedreigd.
Dit was ruim een jaar geleden. In
een brief aan de gemeenteraad

schrijft burgemeester Rob van Gijzel dat de bedreigingen van Beenen een jaar geleden door Van den
Berk bij hem zijn gemeld. Hij heeft
vervolgens de politie op de hoogte
gesteld. Van Gijzel in de brief: „Een
ernstige zaak. Naast de persoonlijke bedreigingen is ook sprake van
bedreiging van onze democratische rechtsorde.”
Beenen is gisteren dus zelf in verzekering gesteld na bedreigingen aan
het adres van Tonnie van den

Berk. Dat betekent dat hij nog
maximaal drie dagen vastgehouden kan worden. Als de politie
hem langer wil verhoren, moet hij
eerst voorgeleid worden aan de
rechter-commissaris.
Tonnie van den Berk is zo aangedaan door de kwestie dat ze niet
persoonlijk wil reageren. In een
persbericht laat ze weten dat ze
zich door de bedreigingen en de
laster al langere tijd belemmerd en
onveilig voelt.

