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Met een ijle zoem zweeft het dreigende object laag over de beschadigde bomen. De omgeving scannend
hangt het stil boven het gehavende pleintje, stof
opwaaiend rond het verwoeste standbeeld van die
vrijdenker: Voltaire, Descarte... hij weet het niet
meer. Hij weet heel veel niet meer. Het enige dat hij
zeker weet is zijn angst. “You know nothing, Jon
Snow”! Hij grimlacht. De Winter is inderdaad gekomen. Dit gebeurt er nou, als je het Internet of
Things niet meteen ook tot Identity of Things maakt
en een Governance 2.0 ontwikkelt met contextgevoelige Trust checks en balances. Chaos.
In 2017 hadden mensen toegang tot meer informatie dan
wie ook in de hele geschiedenis van de mensheid. Alles
en iedereen was online. Allen droegen bij aan die steeds
muterende content wolk. Internet betekende het einde van
de massamedia en bewust gedeelde feitelijke geschiedenis. Zelfs het grootste mediabedrijf ter wereld, Facebook,
maakte zelf nooit content. Data werden grondstof.
Data over mensen besloeg hun demografie, hun sociografie en hun psychometrie: wie zij zijn, wie zij kennen en
hoe zij zich voelen. Toch gaf dat voor de meesten geen
inzicht of overzicht. Levend van hype naar hype zaten wij
op beeldschermen, verzonken in de levens van anderen
op gratis apps te klagen over privacy verlies. Wij waren
alleen te belazerd om te leren hoe Big Data en logica inge-

zet kunnen worden voor scalpelfijne manipulatie.
Data voedde de Global
Village waarin de armsten ietsjes rijker
werden, de rijksten nog rijker, maar de
middenklasse verdorde. Elke samenleving evolueert tot het niveau dat het allemaal te complex wordt.
Daarna zijn er twee opties: evolutie of revolutie. Gaan we
slimmer organiseren of dwingen we elkaar om simpeler te
leven door de boel af te fikken? In 1989 bedacht Tim Berners Lee het World Wide Web voor de deeltjesversneller in
CERN, Zwitserland. Het werd in 1994 de basis voor een
boekhandelaar zonder inventaris. Amazon.com draaide op
geautomatiseerde, gepersonaliseerde aanbiedingen. Een
robot die aankoopsuggesties ging doen in reactie op ons
eigen click-gedrag. In 1998 kwam Google; een algoritme
dat hyperlinks zag als aanbevelingen. Digitaal logische relaties gaven voortaan real time clickbait suggesties, voor
verbanden tussen zoekgedrag, uiterlijkheden, woordkeus,
locatie etc. ‘Googlen’ werd een werkwoord. In 1999 kwam
Blogger, het eerste blogplatform dat de macht van de uitgeverij in de handen van het individu bracht.
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In 2006 combineerde Google al die mogelijkheden in Google Grid; een universeel platform met ongelimiteerde rekenen opslagkracht en een van de eerste
cloud omgevingen om media te kunnen
opslaan en gericht te publiceren binnen
zelf te stellen grenzen.
Microsoft reageerde in 2007 met MSN
en Newsbotster. Nu kon iedereen journalist worden en elkaars artikelen becommentariëren. De waarheid democratiseerde. Bullshit ook. Algoritmes
gingen context aanbrengen in de grote
hoeveelheden data, door informatie te
doorzoeken op feiten, locaties, namen,

In 2002 gevolgd door Friendster. Een
van de eerste liveblog platforms, waarop mensen hun intiemste details, interesses en sociale relaties online deelden. Google News kwam datzelfde
jaar met een volledig door de computer
opgemaakte krant, opgebouwd uit wereldwijde nieuwsberichten die real time
geaggregeerd werden.
In 2003 kocht Google Blogger en in
2004 kregen wij Gmail gratis aangeboden, met gigabytes aan opslagruimte.
Gratis online satellietkaarten, bracht
geografische informatie in de handen
van het individu. Mogelijkheden die
vroeger alleen sommige staten hadden,
kwamen nu in de binnenzak van burgers
overal ter wereld te zitten. Microsoft
kwam met Newsbot dat de berichtenlawine filterde en omzette in een gepersonaliseerde krant. Massacommunicatie werd micro-communicatie.
Sociale netwerken globaliseerden en er
ontstonden weer ‘stamverbanden’ tussen gelijkgestemden.
Google kocht Picasa, waardoor fotoalbums wereldwijd doorzocht en gedeeld konden worden. Google kocht
ook Keyhole; een online cartografiedienst die de wereld tot op ongekend
niveau in kaart bracht. De bibliotheken
van de wereld werden gedigitaliseerd,
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geïndexeerd en gratis aangeboden, wat
schatten aan kennis doorzoekbaar en
combineerbaar maakte.
Met de iPod luidde Apple de podcast
in: gepersonaliseerde, vrijwel vrije keus
in audiovraag en -aanbod. Iedereen kon
nu radio- en muziekproducent worden.
Er ontstonden wereldwijde digitale gemeenschappen voor de meest obscure
hobby’s. Apple kwam met de wifiPod
met ingebouwde camera, waardoor
gebruikers los konden komen van draden en USB-poorten. Beelden en geluiden maken en online brengen werd zo
makkelijk als een mobiel swipe over je
scherm.

cijfermateriaal en bronnen. Zij combineerden met de sociale media gegevens
van individuen, wat leidde tot uiterst fijnmazig toegesneden nieuwsberichten.
Het werd mogelijk om de perceptie van
het individu te beïnvloeden, of van een
etnische groep, of van een religieuze
groep, of van bewoners in een specifiek
stadsdeel met een specifieke inkomen
en specifieke interesses. Een bedrijf als
Cambridge Analytica faciliteerde zo president D.J. Trump.
Als onze digibete politici en bedrijfsleiders al door hadden wat er gebeurde,
konden onze instituties niet snel genoeg
evolueren.
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Onze wetgeving dateerde uit de tijd van
paard en wagen. Onze mindsets uit de
tijd van centralisatie, standaardisatie,
harmonisatie en massaproductie. Terwijl
onze toeleveringsketens allang wereldwijd verweven waren, ontkenden we de
consequenties.
Globalisering maakte de armsten armer
en de rijksten rijker, maar de middenmoot verdorde. Opgekomen als burgerij
tussen boerenstand, geestelijke stand
en adellijke stand, als logisch uitvloeisel van de eerste industrialisatie, werd
zij weggeautomatiseerd door de vierde
golf. De econoom Branko Milanovic liet
dat in 2012 al zien met zijn ‘Elephant
Graph’. De computers en robots brachten welvaart, maar kochten zelf niets.
Met een paar man draai je een datacentrum. Onze middenklasse speelde
‘apps’. Hyperrealiteit werd voor velen
de nieuwe werkelijkheid. Wij wisten precies hoe spectaculaire events eruit
zien, maar hadden geen idee meer van de

wetenschappelijke principes erachter.
Levend in virtuele realiteit, pratend met
mensen die wij nooit zagen. Opgefokt
door meespelende bots die emotieeffecten forceerden, zodra onze aandacht verslapte. Ingeblikt gelach in tvprogramma’s zonder woordgrap. Rozenperken vertrappend op jacht naar Poke-

mons. Wat wij in meat-space deden,
met ons eigen lijf in de echte fysieke wereld, dreunde door naar echte gevolgen
en digitale restanten in cyberspace.
Wat begon met een ‘heads-up’ als je
vergeten was om uit te checken bij het
OV, eindigde in rechtenafdracht verplichtingen op ons eigen DNA-profiel.
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“In een paar
jaar tijd is zijn leven
één hyperreële
mindfuck geworden...”
geworden. Weg is de kans op een tactische of operationele
pauze, waarin een mens even op adem kan komen. In een
paar jaar tijd is zijn leven één hyperreële mindfuck geworden,
zonder de ruimtelijke, tijd- en informatieverschillen tussen de
diverse strijdgroepen die een man offensief zou kunnen gebruiken. Hoe ziet ‘winnen’ er uit in 2021? Tot iedereen dood
is? Tot alles kapot is?! Ook in 2021 kunnen kinetische middelen maar op één plek tegelijk zijn! Alleen is die sensorinformatie
overal en kan elke vorm aannemen om onzichtbaar te kunnen
luisteren, vertalen, om digitale disruptie te veroorzaken… Er is
niet eens iets om op te schieten!
Zodra die rotdrone hem ziet, zijn de mogelijkheden eindeloos.
In deze hel bestaat verschil tussen strategisch, operationeel of
tactisch niveau; tussen offensief of defensief niet langer. Denk!
Alle machines kunnen kapot. Die drone is een machine. Dus
dat kreng kan kapot.
Al die open media kwamen ook in handen van lui met een
gesloten wereldbeeld. Mensen met een andere agenda. Creatievelingen met single issue belangen. Wij gameden onszelf
een wereld in, waarin wij niemand meer konden vertrouwen.
Zelfs in 2017 stond identiteit management, blockchain smart
contracting, Distributed Autonomous Organisation, Registers
of Legal Organisation, ISO 29115 en 29003, judicial engineering, kennismodellering, of gewoon basis code les op scholen
in geen enkel politiek programma!
En nu lag hij hier. Schuilend voor een vliegend stuk plastic met
draadjes en een brandstofcel. Kleiner dan een prullenbakdeksel, maar met het Allesziende Oog van Sauron uit Lord of the
Rings. In deze wereld is militaire actie een proces zonder einde
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Waar is MacGyver als je hem nodig hebt? Wie kan nog wetenschappelijke kennis en algemene ontwikkeling pragmatisch
toepassen om te werken met wat er op dat moment in de
buurt ligt. Wie kan problemen nog oplossen met een stukkie
tape en een zakmes. Hij had alleen geen zakmes nu. Denk!
Denk! De steen lag ineens in zijn hand. Hij raakte de drone vol
op de rotor! David en fucking Goliath! Met een voldane zucht
pakte hij zijn jas en lege popcornbox. Onder aftitelingsmuziek
rolde de volgende tekst over het scherm:
“Chaos isn’t a pit. Chaos is a ladder. Many who try to climb it
fail and never get to try again. The fall breaks them. And some
are given a chance to climb; they refuse. They cling to the
realm or the gods or love. Illusions. Only the ladder is real. The
climb is all there is.” (Petyr ‘Littlefinger’ Baelish).

