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ONOPVALLENDE PROGRAMMEURS HEBBEN DE MACHT

Aan de knoppen
Programmeurs zijn de meest onopvallende invloedrijke beroepsgroep, stelt
de Canadese journalist en hobbyprogrammeur Clive Thompson in zijn boek
De Coders. Zij bepalen hoe wij onze smartphones, apps en andere software
gebruiken. ‘Dat Trump mogelijk door propaganda en nepnieuws op hun
platforms aan de macht is gekomen, maakte veel indruk.’ tekst Amanda Verdonk

T

oen zijn boek De Coders vorig
jaar verscheen, keek Clive
Thompson meerdere keren per
dag geobsedeerd naar de best
sellerslijst van webwinkel Amazon.
‘Vlak voor ik ging slapen, keek ik in
bed nog even en ’s ochtends was het
ook het eerste wat ik deed’, vertelt hij
aan een volle zaal in de Koninklijke
Schouwburg in Den Haag, waar hij op
uitnodiging van het Rathenau Insti
tuut te gast is. De bestsellerslijst van
Amazon toont elk uur de bestver

kochte producten van dat moment.
Zou zijn boek al in de top 10 staan in de
categorie ‘Boeken over Computers &
Technologie’? Of in de categorieën
‘Boeken over Computerwetenschap
pen’ of ‘Boeken over Programmeren’?
Na een paar dagen naar zijn scherm
staren besloot Thompson: dit kan effi
ciënter. Hij schreef een computer
programmaatje dat automatisch ver
anderingen in de Amazon-ranking via
een sms-bericht naar zijn telefoon
stuurt. Dit onophoudelijke streven

naar efficiëntie zit diep ingebakken in
de aard van programmeurs, ontdekte
Thompson, die voor zijn boek met
ruim tweehonderd van hen sprak.

Fröbelen
Zelf was de Canadees ook een nerdy
kid. Hij las al een boek over het bou
wen van logische poorten met behulp
van elektromagnetische relais nog
voordat hij überhaupt een computer
had aangeraakt. Zijn basisschoolleraar
had zelf een computer gebouwd,

DE MAGIE VAN AI
Programmeurs spiegelen artificiële intelligentie (AI) vaak
voor als iets magisch en als iets waarop ze geen vat hebben, stelt Clive Thompson, auteur van De Coders. Soms
maakt een kunstmatig intelligent systeem beslissingen
met verstrekkende gevolgen. Zo classificeerde Google
Photos in 2015 twee zwarte mensen op een selfie automatisch als gorilla’s. En een zelfrijdende T esla zag in 2016 een
witte tractor over het hoofd, waardoor de inzittende om
het leven kwam.
Bij AI is er geen sprake van duidelijke, lineaire ‘als-dan-
regels’, wat sommige programmeurs als vervelend ervaren.
Aan de basis liggen neurale netwerken, die zelfstandig
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 eslissingen nemen op basis van miljoenen communicerenb
de neuronen. Het is voor programmeurs moeilijker om te
ontcijferen waarom een kunstmatig intelligent systeem
bepaalde beslissingen maakt, maar het kan wel, aldus
Thompson. ‘Dat is een technische uitdaging waarin ze zich
graag willen vastbijten. Maar vooralsnog is er geen marktvraag en ook geen druk vanuit de regelgeving.’ Dat kan
veranderen, denkt Thompson, als er veel zelfrijdende auto’s
rondrijden en drones rondvliegen, en er meer incidenten
zullen plaatsvinden. ‘Grote rechtszaken zullen de tech
bedrijven dan dwingen meer openheid te geven over de
werkwijze van hun algoritmes.’

Clive Thompson, auteur van het boek De Coders: ‘Facebook en Twitter werden in het begin als rare fenomenen gezien.’

waarop Thompson in de schaarse beschikbare uurtjes een spelletje
deed of programma’s schreef in programmeertaal BASIC. Hij kon zijn
geluk niet op toen hij een hele zomer lang mocht fröbelen met een
VIC-20, een van de eerste thuiscomputers, die hij mocht lenen van een
vriend van zijn vader. Desondanks besloot hij Engels en politicologie te
gaan studeren in zijn woonplaats Toronto. ‘Mijn leven als program
meur zou toch beperkter zijn geweest.’

‘In Silicon Valley liggen ze echt wel
wakker van die hoorzittingen’
In zijn vrije tijd volgde hij wel online cursussen JavaScript en Python,
zodat hij tot op de dag van vandaag inefficiënties uit het dagelijks leven
kan oplossen met een stukje software. Zo schreef hij een programma
dat de daadwerkelijk opgewekte stroom uit zijn zonnepanelen verge
lijkt met het aantal kilowattuur dat de energiemaatschappij rappor
teert, want daar blijkt wel eens verschil tussen te zitten. Ook verzint
hij geregeld nieuwe cronjobs, programma’s die elke dag automatisch

enkele taken uitvoeren, zodat je daar zelf niet
meer aan hoeft te denken.
Hobbyprogrammeur Thompson weet in De
Coders in de huid te kruipen van de professionele
programmeur. Zo zijn daar de Japanner die
een script schreef om de meest efficiënte route
te berekenen tussen zijn favoriete ramenrestaurants in Tokyo, en de computertechnicus
die met behulp van kunstmatige intelligentie een
sorteermachine voor komkommers bedacht.
Thompson wil in zijn boek voorbij het stereotype
gaan van de programmeur als een introverte,
mensenschuwe jonge blanke man. Eén stereo
type klopt echter wel: het zijn inderdaad groten
deels blanke mannen.
In 1960 was 27 procent van de Amerikanen die
werkten als informaticus of wiskundige een
vrouw, in 2013 was dat één procent minder. Pro
grammeren werd in de jaren veertig juist als een
vrouwentaak gezien toen de ENIAC, de eerste
programmeerbare digitale computer, in de VS zijn
intrede deed. De hardware was een taak voor de
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mannen, het programmeren ‘leek bijzaak, secreta
ressewerk’. Hoewel hedendaagse programmeurs
in hun politieke voorkeuren heel verschillend
van elkaar zijn, veegt Thompson de vloer aan met
techbedrijven die claimen dat ze een meritocratie
zijn; het zijn toch een vrij homogene populaties.
Thompson laat daarnaast zien dat programme
ren keihard werken is. ‘Ik wilde in mijn boek ook
de niet voor de hand liggende zaken benoemen,
zoals de cyclus van diepe frustratie als er ergens
een klein foutje in de code zit, gevolgd door
extreme vreugde als iets eindelijk werkt.’

Deuken
Het imago van de beroepsgroep heeft de laatste
jaren wel wat deuken opgelopen. Zij die aan de
knoppen zitten, hebben ons verslaafd gemaakt
aan onze smartphone en voeden onze jaloezie en
afgunst doordat we ons continu kunnen vergelij
ken met anderen, zo klinkt het. Maar in de begin
dagen van internet, toen de bedrijven uit Silicon
Valley als Apple, Facebook, Google en Microsoft
nog relatief klein en onschuldig waren, heerste
onder programmeurs geen enkel bewustzijn van
de verstrekkende en soms kwalijke gevolgen die
hun programmeerwerk zou kunnen hebben op
de maatschappij. ‘In het begin was er veel naïvi
teit en stupiditeit. Techbedrijven dachten toen
dat ze helemaal geen geld konden verdienen;
Facebook en Twitter werden als rare fenomenen
gezien.’
Thompson beschrijft bijvoorbeeld uitgebreid
de inspanningen van Ruchi Sanghvi, een van
oorsprong Indiase programmeur die in 2006 bij
Facebook in dienst kwam. Zij werd, als eerste
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vrouwelijke softwareengineer, aangenomen om een nieuwsoverzicht
te programmeren waarmee je in een oogopslag al het nieuws over je
vrienden kon lezen. Veel mensen vonden het in eerste instantie ver
schrikkelijk, maar uiteindelijk bleek het een gigantisch succes; gebrui
kers zaten nu twee keer zo lang op Facebook als voorheen. ‘Je zou zelfs
kunnen zeggen dat de code voor dat nieuwsoverzicht uiteindelijk het
stuk computercode was met de meest verstrekkende gevolgen van de
afgelopen twintig jaar’, stelt Thompson in zijn boek. Maar behalve dat
het nieuwsoverzicht handig en efficiënt was, creëerde het ook allerlei
neveneffecten, zoals filter bubbles, waarin je voornamelijk nieuws te
zien krijgt dat past bij je eigen overtuigingen, en een sterke focus op
sensationeel nieuws. Genuanceerde berichten worden door het algo
ritme minder snel bovenaan de timeline geplaatst.

Lachertje
En zo zijn er nog tal van programmeerbeslissingen te noemen, ook
van andere techbedrijven, die niet alleen maar positieve gevolgen
hebben. Social mediaplatforms zijn bijvoorbeeld dikwijls een broed
plaats voor scheldpartijen en haatzaaierij en de techbedrijven grijpen
nauwelijks in.
Het kantelpunt kwam in 2016, na de Amerikaanse presidents
verkiezingen, aldus Thompson. ‘Voor die tijd bleef men maar de bood
schap afdraaien dat deze platforms mensen met elkaar verbinden.
Maar dat Trump mogelijk door propaganda en nepnieuws op hun plat
forms aan de macht was gekomen, maakte veel indruk. Bovendien
werd het Amerikaanse Congres eindelijk wakker. Het organiseerde
hoorzittingen (waarbij Facebookdirecteur Zuc
kerberg ter verantwoording werd geroepen, red.).
Die oogden misschien als een lachertje, maar
geloof me: daar liggen ze in Silicon Valley echt wel
wakker van. De techbedrijven kunnen de wensen
van gebruikers negeren, die kunnen nergens
anders heen. Maar een overheid die hun macht
wil indammen, kunnen ze niet negeren.’ |
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Een circulair kantoorpand met groene
gevel, ontworpen
door studenten van
ROC Landstede in
Harderwijk.
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Tijdens de Odyssey Hackathon in
het voorjaar van
2019 probeerden
vijftienhonderd
programmeurs in
verschillende teams
met behulp van
blockchain-technologie en artificiële intelligentie oplossingen
te vinden voor allerlei
maatschappelijke
vraagstukken.

ONTWERPWEDSTRIJD SMARTCIRCULAIR DAAGT MBO-STUDENTEN UIT

Onderschatte krachten
De ontwerpwedstrijd SMARTCirculair voor mbostudententeams is in volle gang.
De intentie van de opdrachtgevers is de ontwerpen daadwerkelijk te laten uitvoeren.
‘Mbo’ers zijn pragmatisch, praktisch en presteren op een hoog niveau. Ze vullen
hoger opgeleiden prima aan.’ tekst Ton Verheijen

‘J

ullie hebben een scheppende
kracht die niet mag worden onderdrukt. Ga buiten de paden! Werk
samen als team en betrek de omgeving en de natuur erbij. Ik daag jullie uit!’ Ondernemer Ruud Koornstra
spreekt een volle zaal met opgewonden mbo-studenten toe bij de kick-off
van de ontwerpwedstrijd SMARTCirculair in Culemborg. Dan gebeurt er
iets bijzonders. Een van de studenten
voelt zich aangemoedigd om spontaan
het podium op te stappen. Het is Pascal
Besselsen, derdejaars student van ROC
Landstede in Harderwijk. Besselsen
pakt zomaar de microfoon uit Koorn-

stra’s hand en spreekt de studenten
toe: ‘Jongens, we staan in de schijnwerpers. Pak die kans!’
Jeugdige overmoed is precies de
energie waarop SMARTCirculair drijft.
Voor mbo-studenten is het een uitdaging waarnaar ze al maandenlang uitkijken. De eerste editie van de ontwerpwedstrijd in 2018/2019 heeft
laten zien dat SMARTCirculair cool is –
daar moet je bij zijn. Het gaat om echte
opdrachten van echte opdrachtgevers
als gemeenten, provincies, woningbouwverenigingen en bedrijven. Tussen september 2019 en mei 2020 strijden achttien teams, in totaal 250

studenten, tegen elkaar om de challenge te winnen en 5000 euro in de
wacht te slepen. De intentie van de
opdrachtgevers is de ontwerpen daadwerkelijk te laten uitvoeren. Het zijn
serieuze uitdagingen die de studenten
adrenaline, slapeloze nachten en rode
vlekken in hun nek bezorgen.

Zonder beperkingen
Een greep uit de opdrachten van
SMARTCirculair: een circulaire
parkeergarage in Zwolle, tijdelijke
huisvesting voor jongeren in Stadskanaal, klimaatpositieve verbouwing
van een hogeschool op Terschelling,
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