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‘Docent kreunt onder e-mails’, zo stond het op
de voorpagina van deze krant (DS 21 januari).
Onderzoek naar de werkdruk in het hoger onder-
wijs kwam tot de bevinding dat toenemend e-
mailverkeer aan de basis ligt van toenemende
werkdruk.
Het is evident dat dit fenomeen niet beperkt is
tot het onderwijs, maar betrekking heeft op een
hele reeks sectoren van onze economie. Daar valt
een zinvolle verklaring voor te geven, vanuit de
economische theorie. Laten we daarbij een oud
fenomeen hanteren dat aan de basis ligt van het
huidige model van de tragedy of the commons. In
het Engeland van de middeleeuwen waren alle
weilanden vrij toegankelijk (gemeenschappelijk
bezit). Elke herder kon er vrij zijn schapen laten
grazen. Het resultaat was voorspelbaar. De
schaapherders kweekten steeds meer schapen en
lieten die maar grazen op de gemeenschappelij-
ke weilanden. Zo ontstond ‘overbegrazing’ en
verdween het gras. Na verloop van tijd stierven
ook de schapen uit (bij gebrek aan gras) en ook de
schaapherders verloren hun job. Nog later ver-
dween de wolverwerkende nijverheid en moes-
ten ook alle winkels die wolproducten verkoch-
ten hun deuren sluiten.

Overbevissing

Als je dit oude verhaaltje nu uitlegt aan moderne
studenten, denken ze in eerste instantie dat dit
iets is van vroeger. Maar dit model blijft wel heel
actueel. Een bekend geval waarop dit model
thans wordt toegepast, is dat van de ‘overbevis-
sing’. Vis is een gemeenschappelijke hulpbron.
Vissers proberen de zee leeg te vissen en indien
de overheid dit niet zou tegenhouden, verdwijnt
eerst de vis, nadien de vissers en daarna alles wat
ermee verband houdt (visverwerkende nijver-
heid, viswinkels, visrestaurants).
Er zijn andere gevallen waarop dit model ook
kan worden toegepast: inderdaad, het toene-
mende e-mailverkeer. De oorzaak zit hem juist in
het gegeven dat e-mails versturen gratis is. Zo
ontstaat ‘overbemailing’. Enerzijds hebben we
spamberichten, verstuurd door ‘criminelen’. Zij
maken, bijvoorbeeld, één triljard combinaties
van voornamen, familienamen en providers en
sturen naar de aldus gefabriceerde adressen gra-
tis spamberichten. Als van één triljard verzon-
den e-mails, één per biljoen aankomt, hebben ze
één miljard mensen bereikt. Als daarvan één ont-
vanger per miljoen toehapt, hebben die crimine-
len 1.000 klanten beetgenomen.
Anderzijds hebben we zogeheten ‘quasi-spam’,
dit zijn berichten die, in een professionele con-
text, zomaar worden verzonden omdat het gratis
kan. Ook deze vallen onder het hier beschreven
model. De kosten en lasten van de verzending
worden verschoven van verzender naar ontvan-
ger. Die laatste moet de berichten openen, na-
gaan of ze wel voor hem bestemd zijn, de bijlagen

printen, daarbij de nodige ‘acrobatieën’ uithalen
om de bijgevoegde bestanden te kunnen lezen,
en zich de meest recente software aanschaffen.
Vaak getroosten verzenders zich niet meer de
moeite om de werkelijke bestemmelingen uit
hun adresboek te filteren. Uit gemakzucht ver-
sturen ze het bericht naar grote, vooraf aange-
maakte groepen. Hierdoor neemt niet alleen de
werkdruk toe, dit gedrag ondermijnt ook de ef-
fectiviteit van e-mailverkeer op zich. Vaak krij-
gen e-mails niet meer de nodige aandacht van de
bestemmeling of worden ze door spamfilters te-
gengehouden. Het probleem zou zichzelf oplos-
sen mocht iedereen voor het verzenden van een
e-mail een even hoge prijs moeten betalen als
voor pakweg het verzenden van een brief (name-
lijk de prijs van een postzegel).

Van alles te veel

Dit zelfde model is ook in staat een verklaring te
geven voor andere hedendaagse problemen, zo-
als vertragingen in het treinverkeer, overdreven
papierconsumptie, stijgende medische kosten
en files.
Hoe komt het dat de treinen vertraging hebben?
Door het gratisverhaal voor woon-werkverkeer
gaan de werknemers van de nieuwe generatie
verder van Brussel wonen, waar bouwgrond nog
betaalbaar is. Van daaruit pendelen ze naar
Brussel. Zo geraken het spoorwegmaterieel en
de infrastructuur overbelast.
Hoe komt het dat de papierconsumptie toe-
neemt, ondanks de mogelijkheden voor digitale
archivering? De uitvinding van de computer leek
de papierconsumptie te zullen verminderen.

Maar door de uitvinding werd het archiveren
van documenten goedkoper (‘toegankelijker’).
Daardoor ontstond een nog hogere vraag naar
archivering (‘overarchivering’), met als gevolg
toegenomen consumptie van papier.
Hoe komt het dat de kosten in de gezondheids-
zorg toenemen? Bepaalde medische uitvindin-
gen hebben tot doel kosten te besparen bij be-
handeling van bepaalde ziektes. Maar door die
uitvinding neemt onze levensduur toe en zijn
vervolgens nieuwe behandelingen vereist.
Hoe komt het dat er steeds meer files staan op
onze wegen? Door te voorzien in bijkomende ca-
paciteit, dalen de kost en last van mobiliteit en
daardoor ontstaat een nieuwe vraag (‘overbemo-
bilisering’). Mensen gaan verder van hun werk
wonen of aanvaarden jobs op plaatsen verder
verwijderd van hun woning.
Besluit van het verhaal is dat we technieken
moeten zien te vinden om de toename van de
vraag onder controle te houden. Voor e-mailver-
keer is het nu niet denkbaar om een prijs aan te
rekenen. Maar wat wel kan, is een soort etiquette
afspreken, een e-mailcode. Het probleem met
nieuwe uitvindingen is meestal niet de uitvin-
ding op zich, maar wel de niet-duurzame manier
waarop velen ermee omgaan. Dingen die gratis
zijn, daar springen we zelden duurzaam mee om.

Te veel e-mail, een
eeuwenoud probleem
Een e-mail sturen is zo gemakkelijk dat het ons leven moeilijker maakt KLAAS DE BRUCKER.
Dat is geen paradox, maar het logische gevolg van een eeuwenoud economisch principe.

KLAAS DE BRUCKER
Wie? Docent micro-economie, Europees beleid en
decision making aan de Hogeschool-Universiteit
Brussel (HUB).
Wat? Overvolle mailboxen zijn een voorbeeld van een
klassiek economisch probleem.
Waarom? Als iets gratis is, loopt het niet-duurzame
gebruik ervan uit de hand.

Niet de spammer,
maar de
ontvanger 
zit opgezadeld
met de kosten 
en de lasten

Macht maakt corrupt, absolute macht maakt abso-
luut corrupt.
Het beroemde zinnetje, dat wordt toegeschreven
aan Winston Churchill, is zeker van toepassing van-
daag. Niet alleen op de heldhaftige burgerbeweging
in Tunesië, die de president aan de dijk zette. Je
kunt maar hopen dat het overslaat naar een paar an-
dere dictators en monsters die de planeet vergifti-
gen.
Maar politici zijn niet de enigen die in de verleiding
komen om hun gezag te misbruiken. Rechters doen
het ook. Kijk maar naar de Brusselse onderzoeks-
rechter Wim De Troy vorige week. Toen hij arriveer-
de in de gevangenis van Sint-Gillis om een gedeti-
neerde te ondervragen, keek hij om zich heen. Je
moet wel gek zijn, dacht hij, om je mooie auto achter

te laten in deze vieze straat, in een buurt waar het vol zit met
criminelen. Beeld je eens in dat gevangenen net op het moment
dat hij in het gebouw is, ontsnappen en zijn karretje pikken om
te vluchten. Waar zou dat nu naar lijken? Zijn auto hoort op de
binnenkoer van de gevangenis, besluit hij, de enige veilige plek
in de buurt.
Jammer genoeg verbiedt een onnozel reglement dat andere
voertuigen dan celwagens de gevangenis binnenrijden. De re-
denen voor dat reglement zijn makkelijk te begrijpen, zelfs als
je geen rechtenstudies hebt gedaan. Ze gelden voor iedereen.
Maar niet voor Grote Rechter De Troy. Hij overstijgt menselijke
wetten en als je hem tegenhoudt, blaast hij op zijn fluitje. Ge-
confronteerd met de weerstand van het personeel, dat zich aan
het reglement wil houden, schrikt hij er niet voor terug de di-
rectrice en een paar personeelsleden te arresteren. Vooruit: op
water en droog brood!

De politie van Zone Zuid in Brussel twijfelt om gevolg te geven
aan het krankzinnige bevel, dus roept de onderzoeksrechter de
luchthavenpolitie op. De FGP Airport aarzelt niet, want die is
het gewoon dat bevel bevel is. Blinde gehoorzaamheid: in het
verleden hebben we gezien waar dat toe leidt. Maar blijkbaar
lezen de flikken van Brussel-nationaal geen geschiedenisboe-
ken. Ze zagen er geen been in om de gevangenisdirectrice tus-
sen sans-papiers en internationale misdadigers te zetten om
haar in te prenten dat in een land zonder regering de onder-
zoeksrechter baas is.
Misschien heeft De Troy zo wel een bijzondere wending gege-
ven aan de carrière van die directrice. Werd Slim Amadou, de
nieuwe minister van Jeugd in Tunesië, niet rechtstreeks gekata-
pulteerd van de gevangenis naar zijn ministerie? In België zijn
we wanhopig op zoek naar kandidaten om een nieuwe regering
te vormen. Misschien is hier wel een visvijver die de koning nog
kan aanboren.
De houding van onderzoeksrechter De Troy roept een paar vra-
gen op. Moesten ze zijn rijbewijs niet afpakken? Hebben de flik-
ken van Zaventem overwogen een bloedstaal af te nemen alvo-
rens de directrice en het personeel in de cel te stoppen? Er een
psychiater bij te halen?
Maar vooral: zijn handelwijze geeft advocaten van de kerk die
zich verzetten tegen Operatie Kelk een onverhoopt wapen.
Toen waren nogal wat mensen verwonderd over de gretigheid
van rechter De Troy, die bijna bereid was camera’s in de crypte
van dode kardinalen te sturen om zich ervan te vergewissen dat
ze geen bewijzen verborgen. Toen vonden we: voorwaar een
toegewijde rechter.
In het licht van de gebeurtenissen in Sint-Gillis kun je je nu
afvragen of die man niet ten prooi is gevallen aan de waanzin.
De Franse filosoof Alain zei het al: ‘Macht zonder controle
maakt een mens gek.’
Het is niet de eerste keer dat onderzoeksrechters wier daden
niet onderworpen worden aan een onafhankelijke rechter zich
gedragen als politici zonder oppositie. Herinner u de uitspat-
tingen van de Franse onderzoeksrechter Fabrice Burgaud, die
in drie jaar tijd bijna twintig mensen in de nor draaide wegens
denkbeeldige seksvergrijpen in de affaire-Outreau. Of het fias-
co van de affaire-KB Lux.
De gerechtsinstanties die de onderzoeksrechters moeten con-
troleren, controleren bij gebrek aan dossiers niemand meer.
Rechters die aan zichzelf overgeleverd zijn, verliezen hun ge-
zond verstand. De N-VA eist de regionalisering van Justitie, de
Franstaligen doen er dus goed aan hen rechter De Troy aan te
bieden. De directrice van de gevangenis van Sint-Gillis kunnen
ze benoemen tot minister van Justitie van Brussel-Zuid.
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