Gelukkig, Big Brother is watching!
Als de rellen van de afgelopen tijd íéts bewezen hebben, is het wel dat met de inmiddels beschikbare
digitale middelen de raddraaiers van de huidige samenleving makkelijker opgespoord kunnen worden.
De in steeds grotere getale aanwezige beveiligingscamera’s, bodycams, smartphones, videodeurbellen,
dashcams of tv-camera’s zorgen ervoor dat er vrijwel geen crimineel, demonstrant of raddraaier niet
ergens in beeld is. Nu moeten die beelden nog door de politie arbeidsintensief worden bekeken, of ze
worden online geplaatst waar alle burgers kunnen meekijken. Daders kunnen herkend worden op basis
van herkenning van gezichten, maar ook van kleding, lichaamskenmerken of houding. De privacy is
dan even minder belangrijk dan de schade die is aangericht. In China gebruiken ze al technieken voor
beeldherkenning, die ervoor zorgen dat mensen automatisch en snel herkend worden. Het is een
kwestie van tijd tot die technieken ook hier breed toegepast gaan worden. Noodgedwongen, dat wel!
Dan helpen hoodies, capuchons of mondmaskers al snel niet meer.
Daarnaast kunnen relschoppers, maar ook oprechte demonstranten, elkaar snel bereiken en protesten
organiseren via de sociale media. Als er in die berichten oproepen gedaan worden voor acties die alle
perken te buiten gaan of als er van opruiing sprake is, dan kunnen deze berichten door de politie
gevonden worden, evenals de auteurs daarvan. Veel van die opruiende berichten waren te vinden rond
de recente rellen in diverse steden en de individuen hierachter werden achterhaald. Zij kunnen een
gepaste straf tegemoet zien. De daders kunnen moeilijk om online heen als ze snel veel medestanders
willen bereiken en mobiliseren, en dat is -gelukkig- meteen het zwakke punt.
Het is in en in triest dat onze samenleving zo verworden is, dat deze digitale media er niet alleen voor
zorgen dat dergelijke opstanden georganiseerd kunnen worden, maar ook dat ze onmisbaar zijn bij de
opsporing van de daders.
De opsporingsdiensten zullen er niet onderuit komen, vooral door de hoeveelheid, om de laatste
technieken te gebruiken die hen daarbij helpen. Beeldherkenning en kunstmatige intelligentie zullen
daarbij breedschalig hun intrede gaan doen. Dat betekent ook dat er meer beveiligingscamera’s
ingezet, smartphones een nuttig middel en online berichten “automatisch” herkend gaan worden. De
politie zal meer en meer inpandig haar diensten gaan uitoefenen en zich meer en meer bezighouden
met het verwerken van beelden en berichten die online binnenkomen. De pakkans wordt met deze
digitale middelen steeds groter en als daar stevige sancties op volgen, kunnen potentiële daders, die
hun grijze cellen nog enigszins weten te gebruiken, al preventief tot bezinning komen.
Vervolgens zullen de puristen onder ons wel weer gaan roepen of dit allemaal wel kan volgens de
privacywet, waarna pragmatici de vraag zullen stellen of daders wel aanspraak kunnen maken op
privacy. De rellen kunnen zomaar een boeiende maatschappelijke discussie losmaken.
Hoe dan ook, voor de bestrijding van rellen en misdaad wordt dit noodgedwongen onze toekomst: Big
Brother is watching us!

