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Hoe het internet ons brein verandert 
Afgeleid, ongeconcentreerd en oppervlakkig. Maar dom? 


1  
Door het internet kunnen we ons niet meer concentreren, hebben de rust niet meer een 
boek te lezen, waarschuwt de Amerikaanse wetenschapspublicist Nicholas Carr. Volgens 
neurologen en psychologen zit daar een kern van waarheid in.  


2  
Hersenen zijn onveranderlijk, meende de wetenschap tot een jaar of tien geleden. Die 
theorie is sindsdien flink op de schop gegaan: tot op hoge leeftijd kunnen onze hersenen 
nieuwe zenuwcellen en synapsen aanmaken. Als we ons actief mentaal inspannen - 
leren, nadenken, problemen oplossen - verandert ons brein fysiek. 


3 
Dat is voor velen reden voor euforie. Door onze nieuw ontdekte ‘neuroplasticiteit' zijn we 
minder gedoemd te blijven wie we zijn dan we vroeger dachten. We kunnen aan onszelf 
werken, onszelf slimmer maken door ons brein te trainen, sommige vervelende 
eigenschappen proberen te dempen. Wie tot op hoge leeftijd zijn brein actief gebruikt, 
krijgt daar ook nog eens een bonus voor: uitstel van alzheimer. 


4  
Maar onze neuroplasticiteit heeft ook een keerzijde, waarschuwt de Amerikaanse 
wetenschapsauteur Nicholas Carr in zijn recente bestseller The Shallows, what the 
internet is doing to our brains. We kunnen ons brein namelijk ook verpesten. En daar zijn 
we momenteel volgens Carr goed mee bezig. Doordat we zo veel surfen op het internet, 
is ons brein veranderd en niet ten goede. Onze hersenen zijn alleen nog in staat tot 
oppervlakkig scannen en zoeken voortdurend naar snelle afleiding. Die gedragingen zijn 
zo in ons brein gegrift, dat we ons ook zo opstellen als we níet achter de computer zitten. 
Ons echt ergens op concentreren kunnen we niet meer; dingen onthouden, leren, een 
boek lezen: we zijn er veel te onrustig voor geworden. Carr haalt in zijn boek tientallen 
wetenschappelijke onderzoeken aan die dit zouden bewijzen. 


5  
Te weinig onderzoek voor de conclusies van Carr 
The Shallows heeft een golf aan media-aandacht opgeleverd. En aan kritiek. Volgens veel 
neurologen en psychologen is er nog te weinig onderzoek om boude conclusies als die 
van Carr te kunnen trekken. En dat onze hersenen écht onherstelbaar veranderen door 
internetgebruik, is volgens velen lariekoek. Bovendien, al zou Carr gelijk hebben: is het 
nou echt zo erg dat we alleen nog klikken en scannen en nooit meer in stille concentratie 
wegdromen in een Russische klassieker? Andere tijden, andere gewoonten, zo gaan die 
dingen. 


6  
Maar tegelijk erkent bijna iedere wetenschappelijk onderzoeker dat Carr wel een punt 
heeft. “Ik ben het niet altijd met Carr eens, maar de vraag of het internet wel zo gezond 
is, is tot nog toe te weinig gesteld”, zegt de Leuvense cognitief psycholoog Christof van 
Nimwegen, wiens onderzoeken naar mens-computerinteractie in Carrs boek worden 







aangehaald. “Nieuwe technologie heeft altijd invloed gehad op ons gedrag. Als er een lift 
is, pakken mensen de trap niet meer. Bezitten ze een TomTom, dan verleren ze het 
kaartlezen. Het internet is nog veel ingrijpender dan zulke uitvindingen. Het heeft op 
allerlei menselijke gedragingen effecten.” 
 
7  
Internetten is niet goed voor het concentratievermogen 
Van Nimwegen kent veel van de onderzoeken die Carr aanhaalt, zegt hij. Er is volgens 
hem inderdaad onderzoek dat aantoont dat veel internetten en het bijbehorende 
multitasken niet goed is voor het concentratievermogen. "De vraag is echter of dat door 
onomkeerbare veranderingen in onze hersenen komt, zoals Carr beweert, of - veel 
onschuldiger - door gewoonte en verslaving." Van Nimwegen gaat vooralsnog uit van het 
laatste. "Ik hoor het zelf ook om me heen van mensen: geconcentreerd een boek lezen 
vinden ze moeilijker dan vroeger." 
 
8  
Ook de Groningse hoogleraar Kunstmatige Intelligentie Niels Taatgen heeft forse 
bedenkingen bij Carrs stelling dat internet ons brein onherstelbaar aantast. “Als je iets 
leert, veranderen je hersenen altijd, dat is niets bijzonders. Door te oefenen kun je het 
ook weer een andere kant op veranderen.” 
 
9 
Toch kan het internet leiden tot negatieve gedragsveranderingen, zegt ook Taatgen. Door 
het internet zijn mensen veel te veel gaan multitasken. Geconcentreerd werken aan één 
mentaal inspannende taak is er voor velen niet meer bij, doordat ze elke twee minuten 
hun mail checken of even klikken op hun favoriete websites. Taatgen: “We flitsen veel te 
veel heen en weer en dat werkt niet.” Uit onderzoeken blijkt dat mentaal inspannende 
taken zich eenvoudigweg niet voor multitasken lenen. “Na iedere keer dat je even 
wegklikt om een mailtje te lezen, heb je tijd nodig om de draad van je oorspronkelijke 
taak weer op te pakken. Daardoor beland je al snel in een cyclus van improductiviteit.” 
Dat sommige werkgevers halsstarrig Facebook, Hotmail en YouTube van de 
werkcomputer blijven weren, is wat dat betreft zo gek nog niet. 
 
10 
Verleidingen liggen makkelijker voor het grijpen 
De neiging afleiding te zoeken als we iets moeilijks doen, was er ook vóór de komst van 
de computer en het internet, denkt Taatgen. Maar het verschil met vroeger is dat de 
verleidingen nu zo veel makkelijker voor het grijpen liggen. Toen er nog geen Windows 
was, kon je op de pc bijvoorbeeld maar één taak tegelijk doen. Even je mail bekijken was 
toen een heidens karwei. Dat deed je dus hooguit een paar keer per dag. Zelf heeft 
Taatgen overigens wat gevonden om zijn concentratie vast te houden: een 
programmaatje (Freedom) dat de internettoegang steeds voor een bepaalde tijdsduur 
blokkeert. “Verbazingwekkend hoeveel afleiding er daardoor wegvalt en hoe 
geconcentreerder ik daardoor kan werken.” 
 
11 
Het internet tast je hersenen niet aan en als je op gezette tijden ongestoord een boek 
blijft lezen, blijft die vaardigheid gewoon intact, verzekert Taatgen. En zelfs als je door te 
monomaan internetgebruik een zekere rusteloosheid en gebrek aan 
concentratievermogen ontwikkeld hebt, kun je dat door oefenen weer afleren. “Maar - in 







die zin is Carrs waarschuwing terecht - net als bij een verslaving is dat wel moeilijk. Je 
moet wel echt willen.” 
 
12 
Ondanks de onvolkomenheden is Carrs boek daarom een welkome waarschuwing, 
concludeert cognitief psycholoog Van Nimwegen. “Ik hoop daarom dat mensen er niet 
alleen met rotte tomaten naar gaan gooien. Het boek zou de wetenschap moeten 
triggeren om veel meer onderzoek naar de effecten van het internet te doen. Dat blijft 
vooralsnog een zwak punt: er is nog veel te weinig langetermijnonderzoek.” 












Arbeidstijdenwet 
 
Voor wie gelden welke arbeids- en rusttijden? 
 
Als ondernemer in bijvoorbeeld de horeca en detailhandel heb je te maken met 
de vastgelegde wettelijke normen voor verschillende groepen werknemers. 
Voor beginnende zelfstandige ondernemers is het raadzaam hier een en ander 
over te weten, wanneer je je eerste personeel in dienst gaat nemen.  
 
Zo zal je te maken kunnen krijgen met personen onder de 16 jaar (kinderen) en 
personen van 16 en 17 jaar (jeugdige werknemers). Daarnaast geldt voor alle 
ondernemers die personeel in dienst nemen, dat ze te maken kunnen krijgen met 
bijvoorbeeld zwangerschap. 
 
Wat staat er in de Arbeidstijdenwet? 
In de Arbeidstijdenwet staan slechts vier regels over de maximumarbeidstijd. Zo schrijft 
de nieuwe wet een maximumarbeidstijd voor van 12 uur per dienst en 60 uur per week. 
In een periode van 4 weken mag een werknemer gemiddeld maximaal 55 uur per week 
werken en per 16 weken gemiddeld 48 uur. 
Hieronder volgen de verschillende normen voor de verschillende groepen werknemers 
onder de 18 jaar. 
 
Personen jonger dan 16 jaar: 


• Tewerkstelling van kinderen onder de 12 jaar is verboden.  
• Kinderen vanaf 12 jaar mogen arbeid verrichten in het kader van een alternatieve 


sanctie, mits dit niet gebeurt onder schooltijd.  
• Kinderen vanaf 13 jaar mogen niet-industriële arbeid verrichten, mits dit niet 


onder schooltijd gebeurt en dit niet meer dan 2 uur per dag bedraagt. Denk 
hierbij aan vakkenvullen in de supermarkt, fruit plukken of licht werk in een 
restaurant en dergelijke. Dit is alleen toegestaan als de jeugdige werknemer niet 
naar school hoeft of vakantie heeft. In totaal mag hij niet meer werken dan 12 
uur en in een vakantieweek niet meer dan 35 uur per week.  


• Een kind van 15 jaar mag ook ochtendkranten bezorgen, voor zover deze arbeid 
niet wordt verricht tijdens de schooltijd. 


Personen van 16 en 17 jaar: 


• Deze groep personen mag op een schooldag maximaal 9 uur werken en per week 
45 uur.  


• Hierbij is van belang dat is voldaan aan de leerplicht. Dat betekent dat wanneer je 
een 16-jarige in dienst hebt, je hem 3 schooldagen en als je een 17-jarige in 
dienst hebt, je hem 5 schooldagen mag laten werken. Wat nog niet mag, is 
nachtdiensten draaien of achter de bar werken. Daarvoor moet de persoon 18 
jaar zijn. 


 
Nachtdiensten 


• Een nachtdienst mag niet langer dan 10 uur duren. Voor werknemers die 
regelmatig nachtdiensten draaien, mag de werkweek over een periode van 16 
weken gemiddeld niet meer dan 40 uur bedragen. Na 1 of meer nachtdiensten 
geldt altijd een langere rusttijd.  


• Het aantal nachtdiensten dat een werknemer mag draaien, is maximaal 36 
nachtdiensten per 16 weken. Dit zijn 117 nachtdiensten per jaar. Alleen wanneer 







er een collectieve regeling is getroffen, bijvoorbeeld een cao, mag dit aantal 
worden verhoogd tot 140 nachtdiensten per jaar.  


 
Rust na werktijd 


• Na een werkdag mag een werknemer 11 aaneengesloten uren niet werken. Wel 
mag deze rustperiode eens in de 7 dagen ingekort worden tot 8 uur als de aard 
van het werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken.  


• Na een werkweek mag een werknemer 36 aaneengesloten uren niet werken. Als 
een werkweek bijvoorbeeld op zaterdag om 16.00 uur eindigt, dan mag vanaf 
maandag om 04.00 uur weer aan het werk worden gegaan.  


• Wel mag het rooster zo ingedeeld zijn dat een werknemer in een periode van 14 
dagen minimaal 72 uren aaneengesloten niet werkt. Deze periode mag gesplitst 
worden in twee onafgebroken perioden van minimaal 32 uur. 


 
Voor wie geldt de Arbeidstijdenwet? 
In principe geldt de Arbeidstijdenwet voor iedereen die voor een werkgever werkt, dus 
voor alle werknemers, inclusief stagiaires, uitzendkrachten en gedetacheerden. In een 
aantal gevallen geldt de Arbeidstijdenwet ook voor zelfstandigen. Het gaat dan om 
situaties waarin ook de veiligheid van derden in het geding is, zoals in de 
vervoerssectoren. 
 
Pauzes 
Iedere werknemer die meer dan 5,5 uur per dag werkt, heeft recht op minimaal 30 
minuten pauze. Deze werkonderbreking mag worden opgesplitst in twee keer een 
kwartier. Werknemers die langer dan 10 uur per dag werkzaam zijn, hebben recht op 
minimaal 45 minuten pauze. Ook deze onderbreking mag worden opgesplitst in meerdere 
pauzes van minimaal een kwartier. 
 
Vakantie 
Vakantiedagen worden opgebouwd. Je bent verplicht de werknemer door te betalen in 
zijn opgebouwde vakantie. Daarnaast heeft de werknemer ook recht op vakantiebijslag. 
Dat komt neer op 8% van zijn of haar loon (art. 15 WMM). De hoogte van de 
vakantieomvang komt neer op ten minste 4 maal de overeengekomen arbeidsduur per 
week. Bij een werkweek van bijvoorbeeld 36 uur betekent dit dus 36 x 4 = 144 uur 
vakantie per jaar. 








Bas de Vos van Stichting Kijkonderzoek over het meten van kijkcijfers 
 


Tv-kijker met kastje wordt goed bewaakt 
 
Kijkdagboek 
1 
Onderzoek naar televisiekijkgedrag begon in Nederland in 1965. Tot 1987 werd het 
gemeten met behulp van een dagboek. Vanaf dat jaar werd het kijkgedrag gemeten met 
een elektronisch meetsysteem waarbij elk panellid zich met een afstandsbediening moest 
aan- en afmelden. Overigens wordt de luisterdichtheid van de radiozenders nog steeds 
gemeten met dagboekjes: 9.000 luisteraars moeten een kruisje zetten als ze langer dan 
acht minuten naar een zender hebben geluisterd. 
Kijkcijfers zijn heel erg belangrijk in Hilversum, dus ook de wijze van meten is dat. 
“Als er bij het panel een tv aan staat en niemand meldt zich aan, dan bellen we ze.” 
 
2 
1.235 huishoudens, samen ongeveer 2.700 mensen. Op het kijkgedrag van die groep 
uitverkorenen baseert de Stichting Kijkonderzoek (S K O) de kijkcijfers. Belangrijke 
cijfers, want ze bepalen voor een deel de reclamebudgetten. Het bedrag dat bedrijven 
voor een reclame op tv moeten betalen, wordt berekend op basis van de kijkcijfers maal 
een afgesproken tarief. 
 
3 
De gezinnen met een ‘kijkmeter’ worden angstvallig uit de media gehouden om hun 
onafhankelijkheid te waarborgen. Dat bleek vrijdag: toen het VARA-programma ‘De waan 
van de dag’ een gezin uit het kijkerspanel wilde spreken, kreeg het programma een brief 
van Gerard Timmer, directeur televisie bij de publieke omroep. Hij schreef: ‘’SKO geeft 
aan dat, als de omroep dit item toch gaat uitzenden, het betreffende programma uit de 
data gehaald zal worden. Met andere woorden: de kijkdichtheid van het programma 
wordt op nul gezet.” Het gezin werd uit het kijkerspanel verwijderd en durfde niet meer 
met de VARA te praten. 
 
4 
Onderzoeksbureau Intomart GfK selecteert de deelnemers aan het kijkonderzoek op 
basis van CBS-gegevens, zodat er zowel alleenstaande mannen uit Noord-Holland als 
grote gezinnen uit het oosten van het land meedoen. Ze blijven gemiddeld 2,5 jaar en 
maximaal 4 jaar in het panel. Ieder gezinslid dat een programma gaat kijken, moet zich 
aanmelden met een knop van een afstandsbediening. Ze kunnen ook gasten aanmelden, 
tot een totaal van 99 kijkers. Wie even naar het toilet gaat, moet zich af- en weer 
aanmelden. 
 
5 
"Wij hanteren een vrij strikte definitie van kijken”, zegt Bas de Vos, sinds 2007 directeur 
van SKO. “Duitsland en Engeland bijvoorbeeld registreren iedereen die aanwezig is in de 
kamer waar een tv aanstaat. Wij vragen mensen om zich af te melden als ze zelf vinden 
dat ze niet meer kijken. Dus ook als ze even in de open keuken staan te koken, terwijl de 
tv nog aanstaat.” 
 
6 







Waarom is het panel niet groter? Hoe meer mensen, hoe betrouwbaarder. 
"Deze groep is groot genoeg om betrouwbaar te zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat als 
de groep verdubbelt, de betrouwbaarheid van de cijfers maar met de helft toeneemt. Dat 
is de investering niet waard, want kijkonderzoek is kostbaar.” 
 
7 
Hoe voorkomt SKO manipulatie? 
"We doen dit onderzoek al sinds 1987 en hebben sindsdien veel geleerd. Het systeem 
controleert automatisch of er geen rare afwijkingen voorkomen. Als het Nederlands elftal 
speelt, is het niet vreemd als er veel gasten aangemeld zijn, op zondagochtend is dat wel 
vreemd.’’ 
 
8 
Dus als iemand doet alsof hij met 80 gasten naar Buitenhof kijkt, gaan alle 
alarmbellen af? 
"Ja. Theoretisch zou hij het kunnen doen, maar het systeem heeft zoveel ervaring met 
rare uitschieters, dat ik de kans nihil acht dat er gemanipuleerd wordt. Het is nog nooit 
voorgekomen. Er heeft ook niemand belang bij, want we werken niet alleen voor de 
omroepen, maar ook voor mediabureaus en reclamemakers.” 
 
9 
Zou het niet beter zijn om op een andere manier te meten, bijvoorbeeld door de 
decoders van digitale televisie te gebruiken, of door met een camera te 
registreren wie er kijkt? 
“Critici roepen vaak: pak gewoon die data uit die kastjes. Maar ik vergeet zelf ook vaak 
die settopbox uit te zetten als ik mijn tv uitzet. En je weet dan niet precies wie er kijkt, 
of met hoeveel mensen. Ik verwacht dat we in de toekomst een combinatie gaan 
gebruiken van de data uit die boxen en de huidige kijkmeters.  
Kijkgedrag registreren met een camera is het mooist, omdat je mensen zo min mogelijk 
belast. Maar we hebben TNO verschillende camera’s laten testen en de techniek is nog 
niet ver genoeg. De kijker moest twee meter van de tv af zitten, anders werkte het niet. 
Daarbij is het de vraag hoeveel mensen je bereid zult vinden zich te laten filmen tijdens 
het kijken, dat is een grote inbreuk op je privacy. Zelf lijkt het me vreselijk.’’ 
 
10 
Waarom is het gezin dat de VARA wilde spreken uit het panel verwijderd? 
“Door contact met buitenaf beïnvloed je het kijkgedrag van komende week. Dit gezin zou 
waarschijnlijk met zijn allen naar ‘De waan van de dag’ hebben gekeken, omdat ze er zelf 
in voorkwamen en dat zou het kijkcijfer veranderen.” 
Met hooguit 20.000 kijkers, want één gezinslid staat voor 5.000 kijkers. 
“Al was het met 10.000, we moeten het uitsluiten. Elk kijkcijfer moet onafhankelijk 
gemeten zijn.” 
 
11 
Het op nul zetten van de kijkdichtheid zou toch alleen maar negatieve aandacht 
trekken? 
“Dat ben ik met u eens. Maar je wilt met zekerheid kunnen zeggen dat het kijkcijfer 
objectief is. Ik hoop nooit te hoeven ingrijpen in de data. De extreme maatregel van het 
op nul zetten was nu a. niet nodig en b. we hadden nog maar moeten kijken of we die 
ook hadden uitgevoerd. Gelukkig is het goed afgelopen.” 







Dankzij een dreigbrief. 
“Verder ga ik er niet op in.” 












De overheid volgt ons, tot voorbij de voordeur 
Privacybescherming 
 
Burgers en overheid houden elkaar in wantrouwen gevangen. Iedereen wordt 
als verdachte bejegend. 
 
1 
In Nederland wordt de burger niet vertrouwd. Niet door de overheid en helaas maar al te 
vaak ook niet door zijn medeburgers. Het excuus van een potentiële terroristische 
dreiging, moslimextremisme, zware criminaliteit of kinderporno wordt regelmatig 
gebruikt om de privacy in Nederland aan de kant te schuiven. Drogredenen als "je hebt 
niks te verbergen als je niks gedaan hebt" en "jij bent toch ook tegen kinderporno, of 
niet soms?" worden gebruikt om bezwaren van de bevolking en belangengroepen te 
pareren. 
 
2 
Toch bewijst de overheid keer op keer dat ze niet goed weet om te gaan met de 
gegevens van haar burgers. Een korte zoektocht op internet levert tal van voorbeelden 
op waar de overheid gefaald heeft of haar boekje ver te buiten ging. Recentelijk werden 
de inkomensgegevens van miljoenen Nederlanders door de belastingdienst doorgegeven 
aan de woningbouwcorporaties met als doel scheefwonen tegen te gaan. Helaas was de 
wet die dit goedkeurde, nog niet eens behandeld door de Tweede Kamer. 
 
3 
DigiD zou ons allemaal een unieke account geven om gebruik te kunnen maken van de 
verschillende digitale loketten die de overheid te bieden heeft. Dit zou anoniem gebeuren 
en niemand anders zou toegang hebben tot jouw gegevens; identiteitsfraude was 
uitgesloten. Ook hier ging het fout, het bedrijf Diginator, dat dit proces faciliteerde, bleek 
verouderde en valse veiligheidscertificaten voor websites uit te geven. DigiD werd voor 
langere tijd onbruikbaar geacht en de gegevens van duizenden Nederlanders zijn 
mogelijk in gevaar geweest. 
 
4 
In 2008 is de overheid begonnen met het registreren van kentekens op de snelwegen in 
de regio Rotterdam en Zwolle. Het doel was om daders van misdrijven te achterhalen. 
Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is het bewaren van kentekens 
van onschuldige burgers ‘in strijd met de wet en een onrechtmatige inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer’. Politiekorpsen mochten de gegevens maar drie dagen bewaren, 
maar bewaarden deze vaak maandenlang. Om dit te corrigeren, diende de minister van 
Veiligheid en Justitie in 2011 een wet in die het legaal maakte voor de politie om de 
kentekengegevens voor langere tijd te bewaren om ook alvast bewijsmateriaal voor 
toekomstige misdrijven te verzamelen. Korpsen werden dus niet gestraft voor hun 
privacyschending, maar beloond.  
 
5 
Voordat ik het vergeet: onze overheid tapt regelmatig telefoons af. Het is goed mogelijk 
dat uw gesprekken ook wel eens zijn afgeluisterd. Dat zal wel meevallen, denkt u, maar 
er werden bijvoorbeeld in 2008 26.425 telefoons in Nederland afgetapt. Ter illustratie: in 
de Verenigde Staten, waar meer dan 300 miljoen mensen wonen, werd er 2.208 keer 







afgetapt. Dat zijn trouwens de officiële cijfers, want de AIVD en de MIVD mogen ook 
telefoongesprekken afluisteren, maar hoeven niet te melden met welke frequentie dit 
gebeurt. In 2002 werd in de wet wel opgenomen dat de afgeluisterde persoon, nadat het 
onderzoek was afgelopen, op de hoogte moest worden gebracht van wat er had 
plaatsgevonden. Maar ook hier faalt de overheid weer. Sinds de notificatieplicht in de wet 
staat, is hij nog nooit uitgevoerd. 
 
6 
Onlangs kwamen de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van 
Volksgezondheid met nog meer plannen om Nederland veiliger te maken. Beiden houden 
er welhaast orwelliaanse methodes op na om dit te bereiken, oftewel methodes die tegen 
de principes van een vrije samenleving ingaan. De minister van Veiligheid en Justitie zou 
graag zien dat de Nederlandse politie computers van verdachte burgers mag hacken. De 
minister van Volksgezondheid maakt het nog bonter: zij ziet graag dat justitie dna van 
patiënten mag raadplegen dat in ziekenhuizen wordt opgeslagen. Op die manier zou via 
een omweg een landelijke dna-databank worden gecreëerd en is iedere burger een 
potentiële verdachte. Dat de gegevens van patiënten nu al niet veilig zijn bij 
ziekenhuizen, betrekt de minister niet eens bij haar overwegingen. 
 
7 
Het is duidelijk dat de overheid de Nederlandse burger het liefst tot achter de voordeur 
wil controleren. Maar ik vraag me af of het niet eens tijd wordt dat wij de overheid wat 
meer gaan controleren. Waarom vertrouwen wij de overheid nog met onze gegevens als 
zij er niet zorgvuldig mee omgaat? Ik heb niets te verbergen en de ministers vast ook 
niet. Juist omdat ik dat vertrouwen heb, heb ik niet de neiging om hun 
telefoongesprekken af te luisteren of hun dna onder de loep te nemen. Laat staan dat ik 
wil weten wat er wel en niet op de persoonlijke laptop van de ministers te vinden is. 
Daarom snap ik niet waarom de ministers de aandrang voelen om in de wet vast te 
leggen dat justitie mijn dna, telefoongesprekken en mijn laptop wel mag onderzoeken. 
Een samenleving vol met wantrouwen is niet de samenleving waarin we willen leven. 
Vertrouw mij en ik vertrouw u. Laten we het daar voorlopig even bij houden. 
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