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gebruiken. Van Slobbe zet zich in voor 
verbetering van informatie-uitwisseling 
in de logistieke sector en Ropers om be-
lemmeringen weg te nemen voor achter-
blijvend gebruik van digitale overheids-
voorzieningen door burgers en bedrijven.
Aanleiding voor dit initiatief is de recente 
stijging van Nederland op een belangrijk 
innovatielijstje van het World Economic 
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land, Singapore en Zweden. Hiermee is 
Nederland twee plaatsen gestegen ten op-
zichte van 2012. Om deze positie verder te 
verbeteren is extra inspanning nodig. Zo 
moet bijvoorbeeld het gebruik van IT bij 
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kelijker worden gemaakt. Ook verwacht 
minister Kamp de nodige innovatie in de 
IT voor het publieke domein.
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RAFLMA?DABC=�AF>GJE9LA=� Door Guus Pijpers

Afgeleide informatie
Klein Duimpje gebruikte broodkruimels – die helaas door vogels 
werden opgegeten. Mieren gebruiken voor hun communica-
tie voornamelijk geurstoffen, feromonen genoemd. Daarmee 
verspreiden ze informatie via objecten; indirecte communicatie 
dus. Die feromonen sturen ook nog eens gezamenlijk informa-
tiegedrag, omdat iedere mier informatie van feromonen kan 
lezen, begrijpen en feromonen kan toevoegen. Verschillende 
paden naar goed voedsel leiden zo via collectief (informatie)
gedrag tot de beste weg.

Onderuit!
De vraag wat informatie precies is, lijkt een filosofische. Stel, in 
een bos valt een boom maar er is niemand aanwezig om dat 
geluid te horen. Is dat geluid informatie? De meeste mensen 
zullen zeggen dat het geen informatie is, want er is niemand 
in de buurt. Toch wordt de lucht door die vallende boom in 
beweging gebracht, onafhankelijk of er een levend wezen met 
een gehoorfunctie aanwezig is. Met andere woorden, trillende 
lucht is een absoluut fenomeen. Geluid echter is een relatief 
concept dat toehoorders vereist. Voor gegevens geldt dit net 
zo. Het wordt pas informatie als een levend wezen de gegevens 
kan verwerven, interpreteren en gebruiken.

De boom die zojuist is omgevallen, geeft nog meer interessante 
informatie vrij. Zolang hij leefde hadden we geen goede moge-
lijkheid de jaarringen te tellen. We weten dus niet hoe groot bij-
voorbeeld de regenval in een bepaald jaar daar was. Maar zelfs 
na zijn val zijn de jaarringen van de boom slechts gegevens. 
Pas als een boomexpert de ringen ziet én interpreteert, worden 
de gegevens informatie en waarschijnlijk kennis. Dat benadrukt 
weer eens de rol van de mens bij de verwerking van gegevens.

Lichamelijke informatie
Je hoort er tegenwoordig pas bij met een mooie tattoo. Ta-
toeages waren oorspronkelijk bedoeld als afschrikking tegen 
primitievelingen en gevaarlijke dieren. Nu hebben ze vooral 
een symbolische waarde, als versiering, zelfexpressie of om het 
lichaam te veranderen. Vaak beschrijven we mensen via hun ver-
sierselen. Los van het feit of tattoos en piercings mooi zijn, de 
informatie die ze over iemand geven is heel krachtig. Bedenk 
maar eens dat we, vaak onbewust, deze mensen als sterk en fit 
zien (of ordinair!).

GUUS PIJPERS geeft adviezen over de inzet en het gebruik van 
informatie (ask@guuspijpers.com).
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