ICT en sociale media
Boekbespreking door Hein van Dijk
Sinds de bespreking van ‘Supertriest Waargebeurd Liefdesverhaal’,‘De Cirkel’
en ‘E-cocon’ is er nieuw proza met ICT als (sub)thema verschenen, namelijk
‘Het Bestand’,‘Slaap zacht Johnny Idaho’ en ‘De Rode Hack’.
Deze keer duiken we, in onlangs ver‐
schenen proza, weer in de fictie.

Het bestand
Arnon Grunberg heeft aan zijn oeuvre
een novelle toegevoegd: Het Bestand
(ISBN: 9789038899886). Grunberg dook
voor het veldwerk de hackerswereld in
en oriënteerde zich bij Fox‐IT. Hij werd
tijdens het schrijven van dit boek met
een EEG gemonitord. Uit die scan kwa‐
men geen bijzondere pieken of dalen,
wat volgens de schrijver komt doordat
de emotie tijdens het schrijven niet zo
hevig is. De passages uit het boek be‐
denkt hij op andere momenten, ‘tijdens
het douchen of tijdens het eten, bij‐
voorbeeld’.
Op haar
zeventien‐
de vlucht
het hoofd‐
personage,
Lilian, de
digitale
wereld van
de hobby‐
hackerij
in, in de
hoop dat
ze haar
lichame‐
lijkheid er
kan ont‐
stijgen.

haar internetvriend, ontwikkelt ze ge‐
voelens voor haar collega en wil ze hem
ontmaskeren.
Lilian laat zich tegelijk graag leiden
door hem en haar baas. Het verhaal
loopt enigszins met een sisser af. Voor
het overige is Het Bestand een lezens‐
waardig boek.

Slaap zacht Johnny Idaho
Auke Hulst schreef deze dystopie waar‐
in privacy na de digitale revolutie een
belangrijk thema is. ICT bepaalt ook
een belangrijk deel van het decor en de
apparaten. Zo gebruikt men onopval‐
lende weblenzen in plaats van Google‐
Glass in combinatie met een virtual‐re‐
ality‐bril. Hulst gaat er verder van uit
dat de armen steeds armer worden en
de rijken steeds rijker. Dat cumuleert
in zijn boek in ‘n eilandenrijk, Archipel,
waarin de drie standen op verschillende
eilanden wonen en elkaar alleen ont‐
moeten op een ‘kantoor‐ en bedrijven‐
eiland’, Upside.
De rest van de aarde is enkel goed als
afzetmarkt voor de high technology
waarin de Archipel floreert. Niet
permanent gevolgd kunnen worden en
vrij gaan en staan waar men wil, is er
een illusie. Men weet alleen nooit of
men in het vizier is. Als er een drone
met beveiligingscamera voor het slaap‐
kamerraam hangt, hoeft dat nog niet te
betekenen dat iemand op de controle‐
kamer meekijkt.

Meer dan een zolderkamer, een compu‐
ter met internet en een voorraad papri‐
kachips heeft ze niet nodig – vrienden
stoot ze af en van haar ouders raakt ze
dermate vervreemd dat ze op ‘n gege‐
ven moment zelfs meent met varkens
van doen te hebben. De schending van
dierenrechten lijkt haar meer te beroe‐
ren, al beperkt de actieradius van haar
protest zich tot het beeldscherm.

Als het hoofdpersonage, Johnny, van
identiteit wil wisselen, is daarvoor
ondermeer
de verse,
nog te
trans‐
planteren
vinger van
een ander
nodig. In
de roman
Ze wordt plots op missie gestuurd door
zijn een
haar internetvriend: ze moet sollicite‐
aantal
ren bij BClever, een bedrijf dat ge‐
verhaal‐
specialiseerd is in internetbeveiliging
lijnen ver‐
en voornamelijk werkt in opdracht van
werkt die
overheden. Inmiddels is ze echter iede‐ elkaar
re vorm van intermenselijk en fysiek
soms raken
contact dusdanig ontwend geraakt dat
en uitein‐
ze letterlijk een vorm van mensallergie
delijk sa‐
lijkt te hebben ontwikkeld. In de veron‐ menkomen.
derstelling dat ze van doen heeft met
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In veel hoofdstukken moet men eerst
door flink wat tekst heen voor men
weet met welke personages men van
doen heeft. Dat vergt veel van de lezer.
Verder is de vrij complexe plot toch
wat magertjes. Er zijn geen sterke
spanningsbogen. Aanbevolen voor
boekverslinders die willen huiveren bij
de gedachte aan een wereld waarin ge‐
vochten moet worden om wat privacy.

De Rode Hack
Een van de twee Nederlandse auteurs
van dit boek is de van radio‐ en tv be‐
kende ICT‐onderzoeksjournalist Brenno
de Winter, met specialisatie op infor‐
matiebeveiliging en privacy. De andere
schrijver, Victor Broers, publiceerde
eerder Thomas Piketty’s Kapitaal.
Het hoofdthema is de kwetsbaarheid
van ons financiële systeem in onze in‐
formatie‐
maatschappij.
Albert Dolstra,
hoofd beveili‐
ging van de
‘Bank Maat‐
schappelijk
Verantwoord
Ondernemen’,
ontdekt dat
zijn bank is
gehackt. In
plaats van
digitaal te
worden ge‐
plunderd,
komen er op
willekeurige
rekeningen
miljoenen bij.
Het aantal incidenten neemt hand over
hand toe, de hack laat geen sporen
achter en in de eurozone drukken meer
en meer banken ongecontroleerd digi‐
taal geld bij. De centrale banken zijn
de regie kwijt, de munt staat onder
druk. Wie zit hierachter en waarom?
Politici, toezichthouders en veiligheids‐
diensten moeten alles op alles zetten
om de aanvallen op het systeem in stil‐
te aan te pakken om massahysterie te
voorkomen. Lukt het de ministers om
ons financiële stelsel overeind te
houden en waar zit de bron van het
kwaad?
Op www.derodehack.nl kunt u vinden
waar u het boek (ISBN: 9789082323108)
kunt kopen of bestellen.

