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HANS VAN MAA~EN

De power van
.onderzoek

Digitale recherche

et voelt alsof ik weer
een jongetje van s ben
dat bij Sinterklaas op
schoot zit, mijn herse"
nen pijnigend met de '
'vraag of ik het afgelo
pen jaar wel goed ge

luisterd heb naar mijn ouders, mijn best
gedaan heb op school en het hok van de
caviavaakgenoeg heb verschoond. Het is
de vraag die elk kind zich stelt als de
Goedheiligman nabij is: ben ik wel braaf
geweest? '
'Maar ik zit ruet bij Sinterklaas, ik zit

naast WesselKraaij,gespecialiseerd in het
verzamelen en analyseren van grote hoe
veelheden ongestructureerde dàta. Tegen
over hem zitMarkvan Staaldtünen, expert
digital profiling. Hij $ldviseert namens
TNOonder meer politie,,over het maken
en analyseren van digitale profielen, Haec
wel ikde twee mannen riog nooit heb ont
moet, weten zealles vanme. Zeweten met
vyieik de afgelopen vijf jaar heb gecom
municeerden hoe vaak en wat ik met al
die mensen heb besp~oken. Het z~u zo
maar kunnen dat ze de krochten Vanmijn
liefdesleven' kennen en weten met wie ik
zoalin onmin leef.
Ik was dus een beetje nerveus toen ik

mijn paspoort toonde aan de portier van
het anonieme TNO-gebouwin Delft en ik
door het poortje liepwaarachter VanStaal
duinen me stond opte wachten. 'Hallo, ik
ben Bard.Ikhoefme denk ikniet verder te
introduceren.'
Ikheb ditzelf veroorzaakt. Ikheb Kraaij,

behalve onderzoeker bijTNO ook bijzon
der hoogleraar aan de Radbolid Universi
teit, enkele dagen eerder henNachtwoord
gegeven van mijn privémailbox. Daarin
staan alle inkomende berichten van de af-
'gelopen, vijf jaar: 32.272mails, waarvan
trouwens 28.076ongezien - kennelijk ben
ikniet zdn zorgvuldige lezer. '
De aanleidingdat Kraaij en Van 5taal-

'duinen mijn mailbekeken is Prism, het
omstreden Amerikaanse· afluisterpro:
gramma. Ende'reactie daarop van veelNe
derlanders die zeggen dat'ze' allesvan me
mogen weten'omdat iktoch niks te ver
bergen heb. Ikdenk dat ik ookniks te ver
bergen heb (al weet ik dat van de afgelo
pen vijfjaarniet zo z~kei:),maa:rheb geen
idee wat 'ze' dan alleD;laalte weten komen
als mijn mailbox wordt geanalyseerd. Als
Façebook op basIs van een)paar likes al
weet wat mijn seksuele geaatdheid is,wat
zal er dan wel niet ùitvijf jaar mailverkeer '
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REPORTAGE HET PR0FIEL VAN EEN MAILER

Veelreacties 9P het Amerikaanse spionageprogramma
prism komen 'neet op: ik heb;niks te verbergen. Echt
niet? Ook niet als digitale experts eens goed snuffelen?
DoorBardvan d~Weijer lllustratieThijs Balder)

Wie benik? TNO. .' ' ~

•gmgop
trlijn·32~272mails

zoek, ~.

•InNem::owet,enschapis een 'hO,t,'onder,zoeksgebied
- zowel voorwetenschappersalsvoor jeurnalis-
ten. 'Overproductie van interléukine-ë ver
hoogt kans op alzheimer.' 'Migrainelijders heb
ben lange variant van het dopaminereceptor

gen.' 'Prernaturen vaker linkshandig' en 'Volwassenen met
adhd mogélükgebaat bij antidepressiva.' Dekranten staan
èrvol mee, maar hoeveel waarde moeten wij hechten aan al
die neuroweterischappelijke nieuwtjes? '
Weinig, is het advies van een groep Britseen Amerikaanse

onderzoekers vorige maand in, nota bene, Nature Reviews
Neuroscienè~,Deohderzoekers, onder aanvoeringvan Mar
cusMunafô, winden er geendoelqesom: 'Wijtonen aan dat
het gemiddelde stanstfschvermogeù van studies in de neu
rowetenschap zeerlaagts' - het statistisch vermogen zegt
iets over de kans dat een onderzoek een werkelijk bestaand
effect (of verschil, ofwat dan ook) ballen water krijgt. We
tenschappers spreken van powerreen power van 80 procent
betekent dat we acht vande tien keer hetbestaande effect
,zullen vinden; tweekeer komtde proef toevalligzo uit dat
we het effect missen. Bijvoorbeeld: om met een powervan
80 procent aan te tonen dat mannen gemiddeld langer zijn
dan vrouwen- een groot, duidelijk effect - :zijnzesmannen
en zes vrouwen nodig.1\vee op de tien keer zullen de man
nen.en vrouwen inde steekproef toch geen duidelijkver
schil vertonen. Hoe kleiner het effect, des te groter de steek
proef moet zijn: om soprocènt kans te hebben aan te tonen
.datvrouwen meer schoenen hebben.zijn 16mannen en 16
vrouwen nodig; om zoaan te tonen dat mannen zwaarder
zijn, moeten we 47mannen err47vrouwen vergelijken.

''V

Het probleemvan de neurowetenschap, zeggen Munafö
en cotisorten, is dat ze op zoek zijn naar subtiele effecten
maar daar evident te kleine steekproeven voor nemen. Enze
kunnen het uiteraard niet laten ook andere wetenschapsge
bieden - Mkl-studies, experimenten met muizenen men
sen .:in hun beschouwing te betrekken.
Deonderzoekers bedachten een mooie manier om te la

ten zien hoe 'underpowered' de meeste studies in de neuro- '
wetenschappen zijn. Naarmate meer onderzoek naar een
verschijnsel wordt gedaan, komt langzamerhand het 'ware'
'effect envel uit rollen},als er eindelijk een keer een echt
grote studt.ewordt gedaan, of als iemand alle Ideine studies
bij elkaar optelt en analyseert. Terugkijkend kun je dan zien
of de eerste studies groot genoeg waren om dit vastgestelde
effect ooit te vinden. Dat blijkt dus maar zelden het geval te
'zijn,zegt Munafà. 'Onze resultaten wijzen erop dat de statis
tische pOwervan studiés in oe neurowetenschappen waar
schijnlijk nietveel hoger is dan 8toOl procent.' Endat is
vermoedelijk nog een'overschatting.

'Het betekent,' vervolgthij, ',datde kans dat een signifi- '
èant resultaat op een echt effect berust, klein is.'Met name
ldeine studies met grote, opzienbarende effecten - pasmunt
,van de wetenschapspagina's - moeten met wantrouwen
worden belœken. Vap.de tien zullen er negen onzin wezen.

Hetbetekentookdat'erveel tijd, geld, moeite, proefdieren
en proefpersonenwö[den verspild in al die te kleine stu
die~,DeonderZoekers geven het voorbeeld van ratjes die
moeten leren door een doolhof te zwemmen. Leren vrouw
tjes dat sneller dan mannetjes? Omdat aan te tonen, beper
ken onderzoekers zich veelal tot niet veel meer dan twintig
ratten, maar om het bestaande effect met eèn power van
,80 procent aan te tonen, zouden er in feite 134nodig zijn ge
,weest. Alstwintig ratjes voldoende waren geweest, zou het
verschil zo evidentzijn dat.)1etiedereen allang was opgeval
len - en al die ratten dus evenmin hadden hoeven te zwem
men voor hun leven. 'De'ethische implicaties zijn duidelijk,'
aldus de onderzoekers.
Zijbepleiten, onderveel meer, een veel nauwkeuriger

schattirig van de nodige proefdieren en proefpersonen
vooraf. Dat zijn et meestal beduidend meerdan onderzoe
k~rs zouden werisen, waqt grote experi,menten zijn moeilij
ker gefinancierdte kifjgen dan Ideine. '
Het streven naar snelleuke, nieuwe en onverwachte resul

taten -yan onderzoekers, geldschieters en tijdschriften - ver
spilt niet alleen de tijd vankrantenlezers, het kost levens.

/ Oórdeel:
Onzin (negen van d~ tien keer)
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movendus Maya Sàppelli trokken mijn
mailbox leeg-en analyseerden de ruim
dertigduizend berichten: 86ïnegabyte
tekst, exclusief attachments, die niet zijn
bekeken. 'Als iemand deze hoeveelheid
teksthandmatlg' moet lezen', zegt Van
Staalduinen, 'is hij ongeveer 500 uur
kwijt.' Handmatig 'afluisteren' is-aileenal
om die reden onbegonnen werk.Daarom
wordtde hulp ingezetvan algoritmen die
teksten kunn~n analyseren. Decomputer
van Verberne en Sappelli deed er een half

geconcludeerd kunnen worden?' Wèlk uurover en stelde op basis van mijn inbox
beeld zalervan mijo~doemen bijiemand .een netwerk sarnen van-mensen met wie
die me niet kent? Wat voor persoonlijk- ik coritact heb gehad. '
heid komt daar uit? Wellicht zaken die Hoe gaat zoiets in zijn werk? Een be
minder rooskleurig zijn" of zelfs iets' langrijke aanwijzing vormen de ontvan
waarop een overheid zou 'aanslaan'? gers di'einde,mails worde.n ge-cc'd, zegt

Met deze vragen illsuiigangspunthad Sappelli. Kennelijk zijn al de ontvangers
ik contact gelegd met Kréfaijen VanStaal; binnendeze groep aan elkaar gelinkt. Als"
duinen, dîe het een aardige casus vOI)-den. hetzelfde e-mailadres in meerdere cc'slvan .
SuzanVerberne, postdoçtoraalonderzoe- verschillende afzenders voorkomt, is de
ker aan de l\adboud Universiteit, en pro- bijbehorende· persoon belangrijk en

, ) " - wordt zijn cirkel in het netwerkoverzicnt
~ . " , 'groter. Zo iemand kan de spil ~ijn in een
U JE EIGEN NSA subnetwerk. '

Ook wordt gel~ekenhoe vaak iemand
mij mailt: Wievaakcontact legt, staat'ver
moedelijk giçhter bij me eh'verschijnt
daarOIn ook letterlijk dichterbij in het nét
werk.Mensen die tlietmetelkaat commu
niceren zullen elkaarwaarschijnlijk niet.

, kennen. Zij worden ,dâarom onderge
bracht in een andere subgroep, V\(,aarvan
opnieuw gekeken wordt'wie metWie con
tact heeft. Opbasis van deze verg~lijkin
genontstaan clt!Sters van afzenders die
iets met,elkaar hebben.Deze clusters heb
ben hun eigen kleur.
Met deze analyse is mijn sociale net

werk in kaart gebracht. Alleen zegt eén
overzicht van al deze mensen nog niet zo
veel, zegt VanSta'alduinen; 'Je ziet dat je
kennelij k vrijveel Communiceert met de
Vereniging van Eigenaren. Alsje weet dat '
dat nietpelangiijk is, kun je'stukken uit
sluiten. Dan hoef jeverder niet meernaa~;
die VvEte kijken en·kan worden inge'
zoomd op andere clusters.' Dat inzoomen
betekent letterlijk kijken waaroverwotdt
gemaild.
, Vanmensen uit een cluster die dicht bij
me staan of die als belilngrijk worden be
schouwd, kan per afzender een tèrmen
wolkworden gemaakt ..Zo'nwolk,bekend

" van sommige zoekmachines op internet,
toontallerlei veelgebruikte woorden. Hoe
vaker een wOOJ;;dwordtgebruikt,hoe gro
ter het wordt afgebeeld. 'Met een teFme!1-

Er ontstaan clusters
van afzenders'die

iets met elkaar hebben

W1ezelf NSA'tjewil spelen:op in
ternet staanallerlei hulpmiddelen
die je berichtenverkee'rop sociale
netwe'rkenalsFacebookenTwitter
analyseren. '

Tweetgenie.nl
,Tweetgenie,eenonderzoeksproject

• vanDongNguyenvande UnÎversi
,teit Twente,probeert op basisvan
Nederlandstalige tweets het ge
slacht en de leeftijd tuaderi vandè
twitteraar. Blijkt heel aardig te wer- 1

( ken. '

youarewhatyoulike.com ,
Probeert persoonlijkheidskenmer
kenvast te stellén dp basisvan 'Ii~
kes' op Facebook."

" ,
"., - ,<

,www.mapmyfollowers.com
Geografischeweergavevanvol-
gers; ,

twitono'my.com
Geeft eenoverzicht.vanmeestge
noemdetWitteraars,.vaakstge
bruikte hashtags,vaakst geret
weete gebruikers en hO'evaakje ge
retweet bent. Enhoe raatje meestal
twiltert. Enopwelke dagenvande'
week.



l'Jeaenanase gamemaKers nebben een~enigszinsmelige- online-gameontwikkeld
over dezaak-Snowden,Daarbijkruipt de gamer in de huid van klokkenluiderEdward
Snowden,die usb-stickslaadtmet gevoeligeinformatie,om dezeuit het raamvan
het NSA-gebouwte werpenzonder te wordenbetrapt door beveiligersencamera's,
bit,ly/laPUsxn
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Voorbeelden van' termen
wolken van onderwerpen
waarover veel is gem'ailq
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Volkskrant-datajoLirnalist Svbren
Kooistra heeft een analyse gemaakt
van Bards uitinqen op Twitter .en
Facebook, D.aaruit kwam het
volgende naar voren:

èommuniceert vooral met Onderwerpen
• Wiskundemeisje • (Elektrische) auto's
" lonica Smeets • Ruimtevaart

• wetenschapcollega's • Technologie
- Martijn van Calmthout volgt David Pogue,
- Maarten Keulemans Elon Musk

• Andere journalisten
- Toine Heijmans
- Peter Vandermeersch

"ti...c-·.;:3
10- 0111._ "'l>o3
~ '-II =

Millimeter CI).j~ .
,'Sopen gesteld Cl.! 0: ~ Standaarduitgerust'

rZu,nig [C·P~ijsvanaf
!S~IJI ,woo (I) ~a~~gerl..11ll)teË Parkeersensoren. • ,. ::s Ener9!elabel Vier .;: ,Zesairbags, ., Cl.

. Afwaaro~ Voorin prima
ö Jaarv~der ~ You name ~laqnra6!JOA
E Kleinéauto ::t ~ Grotereauto.. ~ ~

• Houdt van jazz eh rnotown
• Valt op mannen' en vrouwen
• Interesse in Eerste VVereldqorlog!
ruimtevaart/koken .'

" Is op het werk actiever op FB dan thuis..
vooral op donderdag

• Vriendin is niet de moeder van de kinderen'
• Actief op Facebook sinds-ê dec 2009
• Woont in Oude Diemen'
• Jarig op 29 september
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. gaat ~r even goed voM zitten; Ze hebben
achterhaald dat ik op IJburgwoon( inclu
sief adres), dat mijn Vriendin psycholoog
is en in de verslaVingszorg werkt (ook bij
welke instelling). Zeweten zelfs op welke
dagen zewerkt. Zeweten dat ik een zoon
Teun heb, op welke séhool hij zit en waar
hij zwemles heeft. Zeweten dat ikeen kat
heb en bovengemiddeld geïnteresseerd
ben in Mercedes-Benz (tot ongeveer een
jaar geleden reden we in een klassieke
Mercedes enikwas langé tijd actief in een
club).
Dat is een behoorlijk compleet gezins-

woIi<kun je heel snel belangrijke conver
satie-onderwerpen ontdekken', zegt on
derzoekster 'Verberne. Woorden die
daarin veel voorkomenkun jegebruiken'
als"ingang' voor verder onderzoek.
Om te voorkomen dat veelgebruikte

woorded als 'het' eh 'groetjes' telkens het
beeld domineren, wordt allemail eerst
vergeleken met een referentie-e-mailbe
stand. Woorderfdie in beide datasets veel
voorkomen, worden uitgesloten. Wat
overblijft·zijnals hetgoe'd iswoordwolken
met zeggingskracht. 'Ik zag bijvoorbeeld
dat een afzender LieveBart in zijn aanhef
zette', zegtVerberne. 'Dat ismerkwaardig,
omdat 'lieve'een intieme band suggereert
terwijl de afzender je voornaam tochv.er-
keerd spelt." .' , .
Termenwolken zijn de V!lurtorens van

de datazee. ZeWijzenop de onderwerpen
waarover gesproken wordt, maqr kunnen
bijvoorbeeld ook helpen bij het ontdek
ken väri gecodeerd taalgebruik. In de
drugsscene was het in de jaren negentig
gebruikelijk om bij de dealer 'versnel
lingsbakken' te bestellen als speed be
doeld werd. Dat zou de eventueel mee
luisterende politie om de t,uinmoeten lei
den.Bij de analyse van het é-mailverkeer

'\ zou deze omschrijving er in de termen
wolk zander meer uitknallen en zou al
snel dûidelljk:worden wat ermee bedoeld
wordt.
De algoritmen kunnen ook zien of de

toon van'de berichten positief of negatief
is, door te kijken ofwoorden die als·nega
tief worden beschouwd vaakvoor komen.

Zoontdekte Sappelli dat ikkennelijk 'een
issue heb gehad' met de buren over poe
zenoverlast. Inderdaad: we hadden tot
voor kort een kat, net als enkele andere bu
ren, en een van deze katten' poepte soms
op het gazon van een van de buren, waar
Ideine kinderen spelen. Dat leidde enkele
jaren terug tot wat geagiteerd mailver
keer. Ik was het alweer vergeten, mijn
mailbox niet.
Degrote vraag is natuurlijkwa.t de on

derzoekers met alhun graafwerk van me
te weten zijn gekomen. Hebben ze een
beeld van wie ik ben? Hoogleraar Kraaij

, heid op zou aanslaan? 'Nee, niets van dat
alles', zegt Veiberne. 'Alswe je uitgiJ,ande
mail hadden kunnen'bekijken; hadden
we misschien meer gevonden. Wat je zelf
verstuurt, zegt meeroverjedan watjeonr
vangt.' ,Maar dié d'ata is niet beschikbaar.
Deconclu,sie is helder. 'Wat er niet in zit,
komt er ook riiet uit',' zegt Kraaij. 'Dit is
kennelijkwie je bent.'
Ik voel een lichte teleurstelling dat in

mijn leven'deVvEkennelijkzo'n grote rol
·speelt. Maar kis ook opluchting, omdat
hetnu officie~lvaststaat: ik ben braaf ge
weest.

plaatje, al is een belangrijk aspect gemist:
er is nog een tweede zoon. Die iswellicht
over het hoofd gezien doorzijÎl bijzon
derenaam: Dieks.boit een populaire voor
naam, inmiddels hevig in onbruik ge
raakt; er zijn nog maar 19Dieksen in Ne
derland. 'We hebben hem voorbij zien
kamen, 'maar hem niet als zoon opge
merkt', zegtVerberne. Waarmee blijkt dat·
de analyse van de data mensenwerk blijft,
waarbij vergissingen mogelijkzijn ..
'Verderniks spannends?', vraag ik.Geen

minnaressen? Geen ext~eme politieke
voorkeuren? Geen zaken waar een oVer-

Q9 MAG.DE OVERHEID (OF JE BÁAS) ALLES GEBRUIKEN WAT OPENBAAR IS? /

Deoverheid magniet zomaardoen
wat de onderzoekersvar,!de Radboud
Universiteit enTNOhebbengedaan:
iemandsmailbox lezen. 'Ook de poli
tie heeft natuurlijk iemandswacht
woord nOdigom in demail te kunnen
komen,en toestemming vande rech
ter-commissaris voor een.e-mailtap',
zegt MarkvanStaalduinen,die voor
TNO~e pOlitie adviseert over digital
profiling, het makenvan profielen op
basisvansporendie iemanddigitaal
nalaat.

Door de onthullingen over Prism,
het snuffelnetwerk dat deAmeri
kaanseveiligheidsdienst NSAge
bruikt oin de gangen van burgers na
te gaanop onder meer sociale net- .
werken, isook in Nederland de dis-

rende e-mail per project te lei~n in
plaats van op vOlgordevan1ont
vangst.
De.software zouook binnenko

mendemail kunnen filteren op rele~
vàntie. 'Als je op je :werkzit ,iseenbe
richt van.deVereniging vari Eigenaren
minder r~levant, dat kanzo'n systeem
dan evenelders parkeren. Terwijl een ,;
mailtje van iemand die je net hebt .
geïnterviewd wel doorkomt:, aldus
Kra'aij.Doei van het project is om op
·Iangereterniijn gezondere en dus
productievere Werknemerste krijgen ..
Ook hier vormt privacyeen heet
hangijzer. 'Mensenwillen niet dat de j

manager kanmeekijken omte zien
hoe gestrest iemand,is.Men'wil de
baasblijven over de eigen data.'

cussieoPgelaaid over wat de re'cher
cheen veiligheidsdiensten mogen in
zien. Eenvan de vragen isof gebruik
magworden gemaakt vanopenbare
bronnen alsTwitter en de publiek
to~gan'kelijke data op Facebook. 'Je
kunt argumenteren dat mensendie
informatie daar nooit hebbenachter
gelaten om de politie eventueel van
dienst te zijn', zegt VanStaalduinen.
Aan de andere kant verlangt de sa
menleving dat de overheid ingrijpt
als iemand op eenopénbaar prikbord
verkondigt dat hij eenslachting wil
aanrichten op eenmiddelbare school,
stelt hij. 'In dat spanningsveldmoe
ten we opereren. Enwaar de grens
precies ligt, zal gaandeweg duidelij
kerworden.'

Detechniek die hier gebruikt is'om
de mailbox van de verslaggever te
analyseren, is niet alleen nuttig bij
opsporingsdoeleinden, zekanook
helpen het welzijn van bijvoorbeeld
werknemers te verbeteren. Hoogle
raarWessel Kraaij werkt aande Rad
boud Universiteit aanhet project
Swell, waarbij hij vergelijkbare me
thoden toepast om ervoor te zorgen
dat werknemers bijvoorbeeld niet
overbelast raken. 'Je kunt bijvoor~
beeld iemandsmail scannenen dan
ontdekken dat hij steedsmeerwoor
den gebrUikt die duiden op stress\
zegt Kraaij.ln zo'n geval zou de soft
ware,met wat de hoogleraar 'zachte
signa~en'noemt, eenwerknemer
daarop kunnenwijz,eneil hemadvise-
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