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DeAmerikaanse telecomprovider
AT&TbiedtAmerikaansepolitie-
en inlichtingendienstenvoormil-
joenendollarsper jaar toegang
toteendienstomburgers tebespi-
oneren.Voordeze softwaredie
klantgegevensanalyseert, ge-
naamd ‘Hemisphere’,hebben
overheidsinstantiesgeenopspo-
ringsbevelnodig.Debelofteom
Hemisphereniet tenoemenin
strafrechtelijkonderzoekvol-
staat, onthuldenieuwssite The
DailyBeastdinsdag.

Door zonder formeel arrestatiebevel
klantgegevensaanoverheidsinstanties
te verstrekken, schendthet feitelijkde
privacyvanzijnruimhonderdmiljoen
klanten.AnalistenvanAT&Tzoekenmet
Hemispherenaarverborgenpatronen
in de zogehetenmetadata die het be-
drijf vanzijnklantenopslaat.Daarmee
kunnenzij relaties tussenpersonenen
hunverplaatsingendoordeVerenigde
Statennauwkeurigbijhouden.

Telecombedrijvenzijn verplichtom
dataaf tegevenalsopsporingsdiensten
daaromvragen.MaarAT&Thandeltmet
de surveillancesoftware Hemisphere
vooraluit commercieel oogpunt, zegt
beleidsanalist Christopher Soghoian

vanburgerrechtenbewegingACLU te-
gen TheDaily Beast. ‘AT&Thoeft zijnda-
tabaseniet tedataminenomdepolitie
tehelpenaannieuwegevallenomteon-
derzoeken.’ Een woordvoerder van
AT&Tzegt tegenTheDailyBeast echter
dathetbedrijf ‘geenspecialedatabase’
bijhoudt voor de Amerikaanse over-
heid.

Politiedepartementen zouden
100duizend tot éénmiljoendollarper
jaar betalen voor toegang tot Hemi-
sphere.Debestuurlijkeregiowaarinde
Texaanse stadHouston ligt zou tussen
2007 en2011 ruim900duizenddollar
aan de dienst hebben gespendeerd,
schrijft TheDaily Beastopbasis vaneen
contractdathetheeft ingezien.
Federale en lokale agenten kunnen

niet rechtstreeksbij dedata; dezewor-
denopafstanddoorgelichtdoorwerk-
nemers van AT&T. Hemisphere zou in
zeker 28 inlichtingencentra verspreid
doordeVSwordengebruikt.

AT&T zit op een immense hoeveel-
heid gegevens van Amerikaanse bur-
gers.Hetbezitmeerdandriekwartvan
de Amerikaanse knooppunten voor
vaste telefoonlijnen. Enopconcurrent
Verizon na heeft AT&T het grootste
marktaandeel indraadloze infrastruc-
tuur en telefoonmasten. Bovendien
slaatdeproviderklantgegevensopdie
teruggaan tot juli 2008. Verizon be-
waartdezenaarverluidtslechtseenjaar.

Hemispherewerdin2013alontdekt
door TheNewYork Times, in eenPower-
Point-presentatievandeAmerikaanse
antinarcoticadienstDEA.Het product
van AT&T, dat in 2007 is ontwikkeld,
omschreef dekrantdestijdsalseen‘es-
sentieel,voorzichtigtoegepastgereed-
schap’ indestrijdtegendrugs.TheDaily
Beast laat echter ziendat het telecom-
bedrijf veelverdergaatdanbijklussen
voordeDrugEnforcementAgency.

Zowerddemoordopeenfamilieuit
Californiëopgelost toengegevensvan
AT&T vaststeldendat de verdachte op
deplaatsdelictwas, tweedagennadat
hetgezinvanviervermistwas.Detele-
foon vanCharlesMerrittmaakte con-
tact met een telefoonmast iets ten
noordoostenvandevindplaatsvande
familieMcStay.

Een deel van de activiteiten van
AT&T’sprogrammablijft innevelenge-
huld.Het gevaar vandeze geheimzin-
nigheidisvolgensAdamSchwartzvan
deElectronicFrontierFoundation,dat
data die AT&T levert aan inlichtingen-
diensten, niet als bewijs opgevoerd
kunnenworden in de rechtszaal. Ge-
daagdenhebbenhetrechtomteweten
waarvan zij worden verdacht en hoe
datbewijs isgewonnen.

Schwartz stelt dat de politiemoge-
lijk eerst het bewijs van AT&T bekijkt,
omdatzelfdebewijsvervolgensopeen
anderemanier zelf te verzamelen.

AT&Tverzameltvoorveelgeld
datavoor inlichtingendiensten

MoederallerParlementen
wellichtnaardrijvendeiland
Patrick van IJzendoorn
Londen

Enkele jarengeledenstondeen
dooreenKamerlidgedeclareerd
eendeneilandsymboolvoorhet
bonnetjesschandaal.Dezerdagen
wordter inWestminstergespro-
kenovereenheelander soortei-
land:hetAmerikaansearchitec-
tenbureauGenslerheeft voorge-
steldomhetMoedervanallePar-
lemententijdensderenovatievan
hetPaleis vanWestminster te
huisvesten ineendrijvendge-
bouw,aangemeerd indeschaduw
vanBigBen. Labour-leider Jeremy
Corbynheeft zichaluitgesproken
voordezeopzienbarendenoodop-
lossing.

Hetneo-gothischerijksmonu-
mentvanCharlesBarryaandeoe-
vervandeTheems isnodig toeaan
eengrondigerenovatie.Dedaken
lekken,hethout isaanhetverrot-
tenendebedrading isverouderd.
Muizenvoelenerzicher steedsbe-
ter thuis.Ookhetelegante interi-
eurvanAugustusPuginverdient
onderhoud, vanhetglas-in-lood,
hetbehangtotdekapstokken.Om
kostentebesparen isbeslotenom
deafgevaardigdenvanaf2023ge-
durendezes jaarelders teherhuis-
vesten.Hierdoorblijftdereke-
ningbeperkt totvijfmiljard
pond.
Er liggennuplannenomdeHo-

gerhuisledenonder tebrengen in
hetQueenElizabeth II-congres-
centrumaandeoverkantvanhet
parlementsplein, terwijldeLager-
huisledendomiciliekiezen inhet
ministerievanVolksgezondheid,

iets verderop langsWhitehall.Het
probleemvandie laatsteoptie is
dathetgebouweigendomisvan
rijke investeerdersuithetMid-
den-Oosten.Datbrengtmetzich
meedater inhetgebouwgeenal-
coholmagwordengeschonken.

Eenanderprobleemisdeon-
zichtbaarheidvandezealterna-
tieve locaties.Dat isbepaaldgeen
probleembijhetontwerpvan
Gensler, een250meter lange
schuitmet tweevergaderzalen
waarindevolksvertegenwoordi-
gerskunnenzittenophunver-
trouwdegroeneenrode leren
bankjes.Hetglazengevaarte, te
makenopeenBritse scheepswerf,
komtde transparantie tengoede.
Corbynheeftal interessegeuit in
ditorigineleproject: ‘Ikvindhet

eenorigineel voorstel, dat zeker
demoeitewaard isomnader te
bestuderen’, liethijweten.
Het plan is goedkoperdaneen

tijdelijke verhuizingnaardege-
noemde locaties. Vanuit Brexit-
perspectief spreekt eendrijvend
parlement eveneens tot de ver-
beelding. ‘Dit voorstel benadrukt
het idee van continuïteit en laat
ziendathet VerenigdKoninkrijk
wereldleider is ophet gebied van
creatieve expertise,’ verklaarde
Genslers Londensedirecteur Ian
Mulcahey. Nagebruikkanhet
bouwwerkdienst doenals een
museumvoordemocratie, een
toeristische attractie of zelfs als
eenparlement in eenopko-
mendedemocratie elders terwe-
reld.

Montagefoto van het drijvende parlementsgebouw in de Theems.
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glas alcoholvrije sekt in de hand.
‘Jasje dicht als je staat, benen een
stukjeuitelkaar,opschouderbreedte.
Vertelhoe jeheet,wat jehobby’s zijn
enwat je laterwiltworden.’
‘Later moet ik helaas het bedrijf

van mijn vader overnemen’, zegt
ZhenhuiWang (17) even later. In zijn
iets te krappe grijze pakmet daar-
onder reusachtige Nikes lijkt hij
weggelopen uit een tekenfilm.

‘Nee’, zegtWeichselgartner-Nopper.
‘Ookal is datwaar, ik raad je aanom
zoiets te zeggen als ‘ik neem later
graag het bedrijf van mijn ouders
overomdat ikgeïnteresseerdben in
economieenhandel’.Dejongenkijkt
beteuterd.
‘Jemagdewerkelijkheid ookbest

wat mooier maken dan zij is’, zegt
Weichselgartner-Nopper, ‘als je daar
zelf profijt vanhebt.’

n Zeg alleen‘je’ tegen je ou-
ders en andere familieleden.
Tegen andere volwassenen
zoals je leraar: altijd u.

n Kijk mensen altijd aan als je
ze groet. Bij groeten geldt
verder: degene die zich aan-
sluit bij een besloten gezel-
schap groet het eerst.Als het
gezelschap heel groot is, zo-
als in een voetbalstadion,
hoef je niet iedereen te groe-
ten.

n Als er iets ongemakkelijks
gebeurt in een gezelschap, ie-
mand laat bijvoorbeeld een
wind, negeer je dat.

n Aan tafel praat je niet over
gezondheid, geld, of roddels.

n Als je iemand voorstelt aan
een groep, bijvoorbeeld op je
verjaardagspartijtje, dan
maak je diegene altijd een
compliment, zodat hij of zij
goed valt in de groep.

5 REGELS UIT HET ETIQUETTE-BOEKVAN
GUDRUN WEICHSELGARTNER-NOPPER


