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Ten eerste

Moeder aller Parlementen
wellicht naar drijvend eiland
Patrick van IJzendoorn
Londen

Foto’s Daniel Rosenthal / de Volkskrant

leegdrinken

Enkele jaren geleden stond een
door een Kamerlid gedeclareerd
eendeneiland symbool voor het
bonnetjesschandaal. Dezer dagen
wordt er in Westminster gesproken over een heel ander soort eiland: het Amerikaanse architectenbureau Gensler heeft voorgesteld om het Moeder van alle Parlementen tijdens de renovatie van
het Paleis van Westminster te
huisvesten in een drijvend gebouw, aangemeerd in de schaduw
van Big Ben. Labour-leider Jeremy
Corbyn heeft zich al uitgesproken
voor deze opzienbarende noodoplossing.
Het neo-gothische rijksmonument van Charles Barry aan de oever van de Theems is nodig toe aan
een grondige renovatie. De daken
lekken, het hout is aan het verrotten en de bedrading is verouderd.
Muizen voelen er zich er steeds beter thuis. Ook het elegante interieur van Augustus Pugin verdient
onderhoud, van het glas-in-lood,
het behang tot de kapstokken. Om
kosten te besparen is besloten om
de afgevaardigden vanaf 2023 gedurende zes jaar elders te herhuisvesten. Hierdoor blijft de rekening beperkt tot vijf miljard
pond.
Er liggen nu plannen om de Hogerhuisleden onder te brengen in
het Queen Elizabeth II-congrescentrum aan de overkant van het
parlementsplein, terwijl de Lagerhuisleden domicilie kiezen in het
ministerie van Volksgezondheid,

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 aansluit bij een besloten gezelschap groet het eerst. Als het
gezelschap heel groot is, zoals in een voetbalstadion,
hoef je niet iedereen te groeten.
glas alcoholvrije sekt in de hand.
‘Jasje dicht als je staat, benen een
stukje uit elkaar, op schouderbreedte.
Vertel hoe je heet, wat je hobby’s zijn
en wat je later wilt worden.’
‘Later moet ik helaas het bedrijf
van mijn vader overnemen’, zegt
Zhenhui Wang (17) even later. In zijn
iets te krappe grijze pak met daaronder reusachtige Nikes lijkt hij
weggelopen uit een tekenfilm.

n Als er iets ongemakkelijks

gebeurt in een gezelschap, iemand 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.
‘Nee’, zegt Weichselgartner-Nopper.
‘Ook al is dat waar, ik raad je aan om
zoiets te zeggen als ‘ik neem later
graag het bedrijf van mijn ouders
over omdat ik geïnteresseerd ben in
economie en handel’. De jongen kijkt
beteuterd.
‘Je mag de werkelijkheid ook best
wat mooier maken dan zij is’, zegt
Weichselgartner-Nopper, ‘als je daar
zelf profijt van hebt.’

iets verderop langs Whitehall. Het
probleem van die laatste optie is
dat het gebouw eigendom is van
rijke investeerders uit het Midden-Oosten. Dat brengt met zich
mee dat er in het gebouw geen alcohol mag worden geschonken.
Een ander probleem is de onzichtbaarheid van deze alternatieve locaties. Dat is bepaald geen
probleem bij het ontwerp van
Gensler, een 250 meter lange
schuit met twee vergaderzalen
waarin de volksvertegenwoordigers kunnen zitten op hun vertrouwde groene en rode leren
bankjes. Het glazen gevaarte, te
maken op een Britse scheepswerf,
komt de transparantie ten goede.
Corbyn heeft al interesse geuit in
dit originele project: ‘Ik vind het

een origineel voorstel, dat zeker
de moeite waard is om nader te
bestuderen’, liet hij weten.
Het plan is goedkoper dan een
tijdelijke verhuizing naar de genoemde locaties. Vanuit Brexitperspectief spreekt een drijvend
parlement eveneens tot de verbeelding. ‘Dit voorstel benadrukt
het idee van continuïteit en laat
zien dat het Verenigd Koninkrijk
wereldleider is op het gebied van
creatieve expertise,’ verklaarde
Genslers Londense directeur Ian
Mulcahey. Na gebruik kan het
bouwwerk dienst doen als een
museum voor democratie, een
toeristische attractie of zelfs als
een parlement in een opkomende democratie elders ter wereld.

AT&T verzamelt voor veel geld
data voor inlichtingendiensten
Rify Bol
Amsterdam
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Montagefoto van het drijvende parlementsgebouw in de Theems.

De Amerikaanse telecomprovider
AT&T biedt Amerikaanse politieen inlichtingendiensten voor miljoenen dollars per jaar toegang
tot een dienst om burgers te bespioneren. Voor deze software die
klantgegevens analyseert, genaamd ‘Hemisphere’, hebben
overheidsinstanties geen opsporingsbevel nodig. De belofte om
Hemisphere niet te noemen in
strafrechtelijk onderzoek volstaat, onthulde nieuwssite The
Daily Beast dinsdag.
Door zonder formeel arrestatiebevel
klantgegevensaanoverheidsinstanties
te verstrekken, schendt het feitelijk de
privacy van zijn ruim honderd miljoen
klanten.AnalistenvanAT&Tzoekenmet
Hemisphere naar verborgen patronen
in de zogeheten metadata die het bedrijf van zijn klanten opslaat. Daarmee
kunnen zij relaties tussen personen en
hun verplaatsingen door de Verenigde
Staten nauwkeurig bijhouden.
Telecombedrijven zijn verplicht om
dataaf tegevenalsopsporingsdiensten
daaromvragen.MaarAT&Thandeltmet
de surveillancesoftware Hemisphere
vooral uit commercieel oogpunt, zegt
beleidsanalist Christopher Soghoian

van burgerrechtenbeweging ACLU tegen The Daily Beast. ‘AT&T hoeft zijn database niet te dataminen om de politie
tehelpenaannieuwegevallenomteonderzoeken.’ Een woordvoerder van
AT&T zegt tegen The Daily Beast echter
dat het bedrijf ‘geen speciale database’
bijhoudt voor de Amerikaanse overheid.
Politiedepartementen
zouden
100 duizend tot één miljoen dollar per
jaar betalen voor toegang tot Hemisphere.Debestuurlijkeregiowaarinde
Texaanse stad Houston ligt zou tussen
2007 en 2011 ruim 900 duizend dollar
aan de dienst hebben gespendeerd,
schrijft The Daily Beast op basis van een
contract dat het heeft ingezien.
Federale en lokale agenten kunnen
niet rechtstreeks bij de data; deze worden op afstand doorgelicht door werknemers van AT&T. Hemisphere zou in
zeker 28 inlichtingencentra verspreid
door de VS worden gebruikt.
AT&T zit op een immense hoeveelheid gegevens van Amerikaanse burgers. Het bezit meer dan driekwart van
de Amerikaanse knooppunten voor
vaste telefoonlijnen. En op concurrent
Verizon na heeft AT&T het grootste
marktaandeel in draadloze infrastructuur en telefoonmasten. Bovendien
slaat de provider klantgegevens op die
teruggaan tot juli 2008. Verizon bewaartdezenaarverluidtslechtseenjaar.

Hemisphere werd in 2013 al ontdekt
door The New York Times, in een PowerPoint-presentatie van de Amerikaanse
antinarcoticadienst DEA. Het product
van AT&T, dat in 2007 is ontwikkeld,
omschreef de krant destijds als een ‘essentieel, voorzichtig toegepast gereedschap’ in de strijd tegen drugs. The Daily
Beast laat echter zien dat het telecombedrijf veel verder gaat dan bijklussen
voor de Drug Enforcement Agency.
Zo werd de moord op een familie uit
Californië opgelost toen gegevens van
AT&T vaststelden dat de verdachte op
de plaats delict was, twee dagen nadat
het gezin van vier vermist was. De telefoon van Charles Merritt maakte contact met een telefoonmast iets ten
noordoosten van de vindplaats van de
familie McStay.
Een deel van de activiteiten van
AT&T’s programma blijft in nevelen gehuld. Het gevaar van deze geheimzinnigheid is volgens Adam Schwartz van
de Electronic Frontier Foundation, dat
data die AT&T levert aan inlichtingendiensten, niet als bewijs opgevoerd
kunnen worden in de rechtszaal. Gedaagden hebben het recht om te weten
waarvan zij worden verdacht en hoe
dat bewijs is gewonnen.
Schwartz stelt dat de politie mogelijk eerst het bewijs van AT&T bekijkt,
om datzelfde bewijs vervolgens op een
andere manier zelf te verzamelen.

