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Cryptomunt is nieuwe zeppelin

C�O�LU�M�N

Bitcoin is al achterhaald maar wel een noodzakelijke tussenfase voor een technologie die deugt én nodig is schrijft Jheroen Muste.
veel in, maar het is niet relevant om het
zo te bekijken. Vergeet de huidige generatie crypto-valuta! DLT is een noodzakelijke ontwikkeling, die volgt op de internetrevolutie van de afgelopen twintig jaar.

S

ociale netwerken, smartphones, de
cloud en big data hebben niet alleen
veel plezier opgeleverd, maar ook
onze verwachtingen als consumenten onomkeerbaar veranderd: we wensen instant-bevrediging. Maar de bedrijven die
daarin moeten voorzien met producten
en diensten staan met hun verouderde
automatiseringssystemen nog met één,
soms twee benen in de pre-internetwereld en kunnen nauwelijks concurreren met de winnaars van nu, zoals Amazon of Apple.
De realiteit is dat complexe waardeketens, met een enorme variëteit aan fysieke, financiële, en administratieve stromen en processen, gestroomlijnd moeten
worden om aan de ‘one-click’ klantverwachtingen te kunnen voldoen. Partijen
moeten daarom wel gaan samenwerken
in wat je ‘digitale ecosystemen’ kunt noe-

Vergeet de
cryptomunten
van nu met
hun gebreken;
technologie is
al veel verder
en zal ons
verder helpen

men. Real-time beschikbare en gestandaardiseerde data, en automatische contractuele afhandeling en betaling zijn
daarbij een noodzakelijke voorwaarde.
Zulke ecosystemen bestaan bij de gratie van trust – vertrouwen en betrouwbaarheid ineen. Als data gestandaardiseerd, gevalideerd, onwijzigbaar vastgelegd en in real-time beschikbaar zijn, kan
er op vertrouwd worden. De realiteit is
dat DLT technisch dé manier is om dit
mogelijk te maken.

H

et adagium garbage in, garbage out
– als je ergens rommel ingooit, zal
er ook rommel uitkomen – geldt
echter ook hier. Want DLT kan natuurlijk
ook uitstekend onjuiste data onwijzigbaar
vastleggen. Alles valt en staat dus met de
authenticiteit van de invoer, en de identiteit van de gebruikers. Hier is dus een
enorme rol weggelegd voor traditionele
leveranciers van trust, zoals de notaris,
de accountant, de overheid en de bank.
Dat is dan ook het werkelijke doel van
blockchain: niet decentralisatie of het leveren van diensten zonder tussenpersoon, maar het in real-time beschikbaar

maken van gevalideerde data waar gevalideerde partijen op kunnen en durven vertrouwen als middel. Alle problemen van
nu over betrouwbaarheid van data – van
fake news en duistere algoritmes tot de
uitdagingen bij de bescherming van persoonsgegevens – onderstrepen enkel de
noodzaak.
Het verwijt dat de huidige crypto-valuta ‘op lucht’ zijn gebaseerd, is een achterhoedegevecht. Er bestaan al DLT-platformen die niet meer energie verbruiken
dan normale computercentra, die niet afhankelijk zijn van het ‘delven’ van die valuta, en die in bijna real-time contractafhandeling mogelijk maken in zo’n ecosysteem, en op basis van de meest moderne
versleuteling.
Filosoof en econoom Haroon Sheikh
pleit er in zijn boek Embedding Technopolis voor om technologie zo toe te passen
dat je een snel veranderende wereld toch
„bewoonbaar” houdt: niet door technologie te ontkennen, te bestrijden of juist totaal te omarmen, maar door deze „harmonieus” in bestaande tradities in te passen. Laten we de kans grijpen om DLT als
nuttige technologie te leren gebruiken,
ter meerdere eer en glorie van onze democratische verworvenheden en een gelijkwaardige samenleving.
En ja, net als met de Hindenburg in
1937 is de ‘luchtballon’ van de crypto-valuta letterlijk en figuurlijk gebarsten, en
vallen er slachtoffers. Maar zoals dit ten
slotte de burgerluchtvaart niet heeft gehinderd zich te ontwikkelen tot een relatief zeer veilige vorm van transport, zo
zullen we ook generaties veilige en betrouwbare distributed ledger-technologie
op zien komen die ons vooruit helpen in
een digitale wereld.
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Brexit toont zwakte
van Brits stelsel aan
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erwijl pioniers als Albert
Plesman en Anthony
Fokker rond 1920 de
burgerluchtvaart letterlijk van de grond probeerden te krijgen, vlogen de zeppelins al over
de Atlantische Oceaan.
Zulke sigaarvormige ‘luchtschepen’ werden gezien als de optie voor grootschalig
personenverkeer door de lucht. In 1932
kwam zelfs een trans-Atlantische lijndienst tot stand. De ramp met de Hindenburg in 1937 – om te kunnen zweven waren ze gevuld met het explosieve waterstofgas – maakte hier een abrupt einde
aan. Maar was hiermee de grootschalige
luchtvaart ten einde?
Het duurde nog enige tijd voordat vliegtuigen grotere aantallen passagiers aankonden. Maar de combinatie van lichte
materialen, sterke aandrijving en veilige
procedures bereidden de weg voor grootschalige, veilige en betaalbare burgerluchtvaart over grote afstanden van nu.
Op dit moment wordt veel geschreven
over de problemen van blockchain, de
technologie achter crypto-valuta en andere toepassingen die het moeten hebben
van betrouwbaarheid. Blockchain staat
een netwerk van transacties toe waarmee
niet kan worden gesjoemeld, omdat iedereen een real time-kopie van de database (‘ledger’) van transacties op zijn
computer heeft staan. Eenmaal opgeslagen is er niets meer aan te veranderen. Het netwerk wordt niet
centraal beheerd maar door de
deelnemers in het netwerk samen (‘distributed’). Blockchain is een voorbeeld van
deze distributed ledger technology (DLT).
Maar de ‘crypto-bubbel’
is geknapt. Het vergt
enorme rekenkracht om
crypto-munten als Bitcoin te maken, waardoor
het energieverbruik
door computers gigantisch is. De vermeende
democratische zegeningen van decentrale technologie, nagestreefd door
libertijnse tech-ideologen,
ontpoppen zich als rauw
kapitalisme, waarbij een
kleine groep onevenredig
veel verdient, ten koste van
massa’s onwetenden, die tevergeefs hopen om snel fortuin te
maken.
Maar zoals de zeppelin niet de
toekomst van de luchtvaart bleek, zo
zijn de huidige generaties crypto-valuta
grotendeels ongeschikt voor grootschalige toepassing in het economisch en maatschappelijk verkeer.
De crypto- en blockchain-sector is ambigu. Al sinds de jaren ’90 sleutelen universiteiten en onderzoekscentra aan distributed ledger-technologie. En ja, ook
een leger computerprogrammeurs met
geheel eigen ideeën nemen de wereld
mee in een real-life experiment, buiten
de veilige muren van het laboratorium.
Mensen doen daar aan mee zonder de risico’s te kunnen inschatten van financiële
constructies die op basis van Bitcoin.
Nouriel Roubini, de econoom die de financiële crisis in 2007 correct voorspelde, noemt blockchain „de meest gehypete en minst nuttige technologie in de geschiedenis van de mensheid”. Daar zit
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Biomassa stoken is een
ramp voor het klimaat
De regering moet geen subsidie geven voor houtstook in
kolencentrales, schrijven Martijn Katan en Ben Feringa cum suis.

E

nergiebedrijven willen in hun
elektriciteitscentrales hout
gaan stoken in plaats van kolen. Dat zou beter zijn voor het
klimaat. Ze willen daar subsidie voor. Volgende week komt een werkgroep van de ministeries met een voorstel
hierover. Wat zou verstandig zijn? Is het
wel beter voor het klimaat om hout en andere biomassa te stoken dan kolen en
gas?
Sommige soorten biomassa kunnen de
uitstoot van CO2 inderdaad verminderen.
Lokaal resthout uit de houtverwerking,
afgemaaid gras en snoeiresten uit parken
kunnen goed worden gebruikt als brandstof voor de elektriciteitsvoorziening van
een kassencomplex of de verwarming
van een zwembad. Dat gebeurt al, er blijft
nog maar weinig lokaal resthout ongebruikt.
Maar voor een grote elektriciteitscentrale is resthout een druppel op een gloeiende plaat. De Eemshavencentrale zou
tien miljoen kilo hout per dag moeten
verstoken om evenveel elektriciteit te
produceren als nu op kolen. En wereldwijd zijn er honderden centrales die van
de kolen af moeten. Dat vereist veel meer
hout dan wat er als overtollig afvalhout
beschikbaar is.
Een rekensommetje kan dat verduidelijken. Kolen, olie en gas zijn ontstaan uit
algen, bomen en planten die over een periode van 400 miljoen jaar zijn gegroeid.
Dat maken wij razendsnel op; dagelijks
verbranden we de groei van duizend jaar.
Wij verbranden brandstof dus veel sneller
dan het kan bijgroeien. Voldoende hout
voor energiecentrales kan daarom alleen
worden verkregen door massaal bossen te
rooien. Ook als daar nieuw bos voor
wordt aangeplant duurt het vijftig tot
honderd jaar voordat de boompjes alleen
al de CO2 van het verbrande bos hebben
opgenomen. Dat duurt te lang, het CO2
gehalte van de lucht moet omlaag, niet
omhoog. We kunnen nog beter aardgas
stoken, dat levert half zoveel CO2 als hout
en dan rekenen we het brandstofverbruik
voor versnipperen, drogen en transporte-
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ren van hout niet eens mee.
Waarom wil de regering dat centrales
overstappen op hout? Dat is om te voldoen aan onze verplichting tot CO2 reductie. Hout stoken produceert weliswaar
tien procent meer CO2 dan kolen en twee
keer zoveel als aardgas, maar die CO2 hoeven wij niet mee te tellen bij onze uitstoot
van broeikasgas. Dat is zo afgesproken in
het verdrag van Kyoto en door de EU. De
bedoeling was dat de landen waar het
hout vandaan komt de uitstoot bij verbranding voor hun rekening namen, maar
houtproducerende landen zoals de VS en
Rusland weigeren dat. Formeel produceert verbranden van hout dus geen CO2.
De milieuorganisaties gingen niet akkoord met deze bizarre fictie. Daarom
heeft het ministerie strenge duurzaamheidscriteria opgesteld; hout dat daar
niet aan voldoet krijgt geen subsidie. Die
criteria zijn echter een papieren werkelijkheid. Snoeihout, zaagsel en afval kunnen met geen mogelijkheid de honderden
miljarden kilo’s aan biomassa leveren die
nodig zijn om een substantieel deel van
de steenkool te vervangen. Dat geeft druk
om hout als ‘duurzaam’ te certificeren dat
niet duurzaam is. Aan de herkomst van
zaagsel bijvoorbeeld worden minder eisen gesteld, dus dankzij de subsidies kan
zaagsel maken – echt of op papier – een
lucratieve bezigheid worden. De uitstoot
van broeikasgas neemt intussen door het
verbranden van hout toe in plaats van af.
De meeste experts vinden het stoken van
biomassa een ramp voor het klimaat.
Hoe moeten we dan onze uitstoot verminderen? Op langere termijn zijn allerlei
oplossingen denkbaar. Er bestaan al technieken om elektriciteit uit zon en wind
met 10 procent rendement om te zetten
in waterstof of vloeibare brandstof. Dat
moet groeien naar 20-40 procent (bij bomen is het hoogstens 2 procent.) Maar
voor de komende tien jaar is er geen quick
fix. Wat we nodig hebben is een flinke belasting op de uitstoot van CO2, zodat we
minder gaan vliegen, rijden, vlees eten en
spullen kopen. En vooral geen subsidies
voor houtstook in kolencentrales.

et scheidingsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk regelt een ordelijk vertrek
per 29 maart 2019, stelt veel uit en houdt de
Britten op de drempel. Een kunststuk van labiele evenwichten. Maar grote onzekerheid
blijft en de gebeurtenissen volgen elkaar in
hoog tempo op. Theresa May kreeg woensdag unanieme
steun van haar kabinet, maar na een nachtje slapen namen
twee ministers alsnog ontslag en volgde voor de premier een
pittige dag in het Lagerhuis.
Ze ligt van twee kanten onder vuur, ook in haar eigen partij.
Neem de gebroeders Johnson. Branie-broer Boris valt de voorgestelde deal namens de Leavers aan, terwijl brave broer Jo er
juist als Remainer onderuit wil. Houdt de angst voor Corbyns
linkse Labour en de chaos van een no-deal het Conservatieve
front gesloten? Of valt de regering? Loopt het met een sisser
af? Of komen er verkiezingen, nog een referendum? Laconiek
meldde Donald Tusk, voorzitter van de Europese-Raad, gisteren dat hij een top ter bezegeling van het akkoord plant voor
25 november, „mits er niets buitengewoons gebeurt”.

B

rexit – de ingrijpendste Britse nationale beslissing in
vredestijd – houdt ons terecht op het puntje van onze
stoel. De regering zou immers zomaar kunnen vallen.
Toch zit de kwetsbaarheid van de Britse regering vanouds ‘ingebakken’ in het politieke systeem. In The English Constitution (1867) schreef de briljante journalist Walter Bagehot dat
het Britse Cabinet per definitie wankel is, omdat het steunt op
een meerderheid in het Lagerhuis en die staat bloot aan hu-

Zolang ‘gaan of blijven’ Tories én Labour
splijt, helpen nieuwe verkiezingen niets
meuren, roddels, verhalen, peilingen en leiderschapsfantasieën van individuele parlementariërs. Bovendien legt de oppositie, vanaf de bankjes frontaal aan de overkant, de regeerders het vuur na aan de schenen. En dankzij de veelgelezen
kranten komt het wispelturige volksgemoed meteen binnen.
Dit alles wordt versterkt doordat alle kabinetsleden tevens
in het parlement zitten. Niks scheiding der machten: Theresa
May is Prime Minister, parlementslid en Conservatief partijleider ineen. Ze kan dus niet, zoals Merkel, één functie neerleggen en doorregeren.
Bagehot contrasteerde deze permanente hoogspanning in
Westminster met het – destijds – kalm tikkende mechaniek in
Washington: een Amerikaans president is na zijn verkiezing
verzekerd van vier jaar regeermacht; dus doen parlementaire
debatten er minder toe. Er vloeit geen bloed in het Huis van
Afgevaardigden en zo verslapt de publieke aandacht, en daarmee, meende hij, ook de kwaliteit van pers en openbaar debat.

M

aar waarom liet de opvoedende kracht van parlementair debat de Britten juist inzake Europa in de
steek? Hoe komt het dat illusies over ’s lands plaats
naast zijn buren en in de wereld – het absurde idee dat een
staatje van 65 miljoen inwoners met de vingers in de neus
gunstige handelsdeals met India en China zou gaan sluiten! –
zolang onweersproken blijven?
Nostalgie over het Britse rijk, natuurlijk. Wellicht ook de
media, met hun buitenlandse eigenaars en veranderd verdienmodel. Maar belangrijker is dat de oppositie niet werkt.
Beide grote partijen zijn sinds de Britse toetreding in 1973 tot
op het bot verdeeld over Europa. Zo worden de echte vragen
nooit volledig zichtbaar en frontaal uitgevochten op de beste
plaats die daarvoor is: het Lagerhuis. Dat gebeurt in de kranten, wandelgangen en achterkamertjes.
En dus zullen ook eventuele nieuwe verkiezingen geen antwoord geven op de kernvraag, Gaan of Blijven? Voor beide opties kun je nog steeds zowel terecht bij de partij van May én
die van Corbyn. Zonder herschikking van het partijlandschap
zijn er maar twee manieren om chaos te vermijden: een deal,
of een tweede referendum.
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