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Kun je als journalist verslag doen van het 
presidentschap van Donald Trump zonder 
je het verwijt van activisme op de hals te 
halen? De vraag komt aan bod in de indruk-
wekkende analyse die Eelco Bosch van 
Rosenthal maakte van de verhouding tussen 
Trump en de media (p. 28-41). U zult na 
lezing van dit stuk – in elk geval tot novem-
ber, als de Amerikaanse verkiezingen zijn – 
dagelijks aan dit verhaal worden herinnerd 
door alle media-aandacht voor Trump. 

Bosch van Rosenthal sprak vele sleutel-
figuren, onder wie de conservatieve New  

York Times-columnist Bret Stephens, die 
naar aanleiding van de onvrede onder 
(linkse) NYT-redacteuren over een gepubli-
ceerd opiniestuk zegt: ‘We halen tegenwoor-
dig gevoelige onderwerpen weg van plekken 
waar er tenminste op beschaafde wijze over 
wordt gediscussieerd.’ 

‘Intolerantie ten opzichte van afwij-
kende meningen is een groeiend probleem,’ 
bevestigt mede-conservatief Tom Nichols 
van het Lincoln Project, dat met harde, sar-
castische spotjes de herverkiezing van 
Trump tracht te voorkomen: ‘Maar laten we 
niet doen alsof dat uitsluitend een links pro-
bleem is.’

Amerikanen kunnen nog wat leren van 
de Duitsers, vindt de Amerikaanse filosofe 
Susan Neiman. Vergangenheitsaufarbei

tung, de verwerking van het verleden, was 
een van de eerste woorden die Neiman toe-
voegde aan haar vocabulaire toen ze in Ber-
lijn ging wonen. Ze pakken het grondig aan, 
die Duitsers, dat verwerken van het verle-
den, en dat maakte indruk op Neiman, ver-
telt ze aan Dieuwertje Mertens (p. 16-25). 

Ook Nederland kan nog wel wat Ver

gangenheitsaufarbeitung verrichten, vindt 
Neiman. ‘De Nederlandse welvaart is 
gebouwd op slavernij en kolonisatie.’ 

Maar het precieze aandeel daarvan is 
moeilijk in te schatten, laat Maaike Schoon 
zien in haar analyse van de wijze waarop 
Nederlandse bedrijven nog steeds profiteren 
van het koloniale verleden (pagina 54-61). 
‘Ik durf wel te stellen dat geen enkele kolo-
nie zo vakkundig is leeggetrokken ten 
faveure van het moederland als Indonesië,’ 
zegt Ewout Frankema, hoogleraar aan de 

Wageningen Universiteit. En dan gaat het al 
snel over herstelbetalingen, maar dat is niet 
het belangrijkste, meldt Hilary Beckles, 
voorzitter van de Caribbean Community: 
‘Waar het om gaat, is dat westerse landen 
een morele plicht hebben om bij te dragen 
aan ontwikkeling, binnen de marktecono-
mie die we hebben.’

Het befaamde Amerikaanse technolo-
gie-instituut MIT is ook bezig het verleden 
‘te herstellen’, zo schrijft Sennay Ghebreab 
in zijn verhaal over de problematiek rond 
gezichtsherkenningssoftware, die hele 
bevolkingsgroepen blijkt te benadelen  
(p. 70-79). Afgelopen zomer verwijderde 
MIT tachtig miljoen foto’s uit een database 
die artificiële intelligentie te eenzijdig (en 
daardoor stigmatiserend) had gevoed, met 
alle gevolgen van dien. Crap in, crap out, 
wordt dit proces genoemd, waarbij AI fou-
ten maakt op basis van slechte datasets. 

In haar maandelijkse blik op de popu-
laire cultuur, tot slot, bespreekt Kelli van 
der Waals ‘het ongescripte drama dat 2020 
heet’ (p. 104-105). In zo’n jaar helpt het 
niet als je de hele dag gaat zitten doomscrol

len. Veel pleit ervoor om weg te blijven bij 
korte nieuwsupdates en je te beperken tot 
diepgravende verhalen over de grote veran-
deringen van deze tijd. Die in dit blad, bij-
voorbeeld. n
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Crap in, crap out, wordt 
dit proces genoemd, 
waarbij kunstmatige 
intelligentie fouten 
maakt op basis van 
slechte datasets. 
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