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D e officiële benaming van de PATRIOT Act is 

Uniting and Strengthening America by Providing
Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct

Terrorism Act. Deze wet werd vlak na de terroristische aan-

val op 11 september 2001 in sneltreinvaart door het Con-

gres1 behandeld en aangenomen. Al op 11 oktober was in

de Senaat de stemming gezet met 96 voor en 1 tegen. In

het Huis van Afgevaardigden was een dag later de stemver-

houding 337-79.2 Op 26 oktober 2001 ondertekende presi-

dent Bush de nieuwe wet. 

Dat president Bush zo snel de pen ter hand kon nemen,

kwam ten eerste doordat de regering-Clinton reeds het

nodige voorwerk had gedaan. De concepten lagen gro-

tendeels al bij het ministerie van Justitie klaar. Ten twee-

de waren na 9-11 de politieke geesten rijp om actie te

nemen en een krachtige daad te stellen. Het werd niet

patriottistisch geacht om een spaak in het wiel te steken.

Slechts een enkeling deed dit – ondanks de grote politie-

ke druk – wel. De rest schaarde zich achter de vlag en de

president.

AFTAPPEN TELEFOON EN PC
Wat zijn vanuit het oogpunt van informatievrijheid en pri-

vacy nu de meest in het oog springende instrumenten die

de PATRIOT Act (PA) de overheid biedt?

De PA verruimt onder meer de mogelijkheden van de FBI3

voor zogenaamde ‘roving taps’ (Section 214). Voorheen

mocht de FBI met toestemming van de rechter4 alleen spe-

cifieke telefoons aftappen om de nummers te achterhalen.

Of het aftappen van een computer eveneens was toege-

staan, was onduidelijk en hing eigenlijk af van de luimen

van de betrokken rechter. 

Nu, onder de PA, kan de FBI met een ‘court order’ in de

hand iedereen volgen,

waar ze zich ook maar

mogen bevinden en

welke telefoon of com-

puter ze ook maar

gebruiken. Big Bro-

ther volgt hen in hun

eigen woning, op de

zaak, bij familie, in de

universiteit, of binnen

de bibliotheek. 

En wie is dan die

‘iedereen’? De ‘roving

taps’ van de PA kun-

nen zich uitstrekken

van zowel bezoekers

van de VS, als mensen

met een (permanente)

verblijfsvergunning,

tot de Amerikaanse

burgers zelf.

Voor het verkrijgen

van een ‘court order’

behoeft er slechts aan

een minimale eis te

zijn voldaan, namelijk

dat volgens de FBI de

data relevant zijn voor

een lopend onderzoek.

Zelfs een vermoeden

dat er sprake is van

een misdaad (een vrij

normale vereiste in
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een rechtsstaat), is

voor deze ‘court

order’ niet meer

nodig. Dit betekent

dat ‘iedereen’ ook

echt iedereen is.

Iemand die zelf niet

verdacht wordt,

maar het ongeluk

heeft een verdachte

broer of collega te

hebben, kan onder-

werp van onderzoek

blijken te zijn.

Door de uitbreiding

van de ‘roving taps’

kunnen nu zonder

al te veel moeite niet

alleen telefoonnum-

mers maar ook 

e-mailheaders en

url’s van bezochte

sites worden gecon-

troleerd. 

Juristen zien hierin

nog wel een licht-

puntje. Was vroeger

niet duidelijk of en

zo ja, tot hoever het

aftappen van com-

puters mocht gaan,

met de PA is nu in

ieder geval vastge-

legd dat ‘content’

niet mag worden

bekeken. Maar wat

content precies is, is

niet in de PA gespe-

cificeerd, hetgeen

de burgerrechten-

beweging weer de

stuipen op het lijf

jaagt. 

In de loop van 2002

heeft het ministerie

van Justitie zijn

mensen in een

schrijven laten

weten dat ze niet te

veel gegevens moe-

ten proberen te ver-

zamelen. Mocht

men met het aftap-

pen per ongeluk

toch content binnen-

halen, dan mag dat

niet in het onder-

zoek worden betrok-

ken… tenzij in het

uitzonderlijke geval dat er sprake is van levensbelang of

nationaal veiligheidsbelang. Tja.

ROVING TAPS EN DE BIBLIOTHEEK
De FBI kan met de ‘roving taps’ twee wegen inslaan. De

eerste is via bewegingen op het internet constateren dat er

bepaalde computerterminals worden gebruikt en het tijd-

stip en de locatie vaststellen. De volgende stap is dan de

eigenaar van de computerterminal te benaderen. De twee-

de weg is het direct benaderen van eigenaars van compu-

terterminals waar een (anoniem) publiek gebruik van kan

maken. Zoals openbare, speciale of wetenschappelijke

bibliotheken. Onder de PA heeft niemand het recht om het

verzoek van de FBI naast zich neer te leggen, mits die

natuurlijk met de ‘court order’ in de hand aanklopt. 

Enkele uren na de aanval op de Twin Towers begon de FBI

al naar verdachte elektronische communicatie bij de grote

Internet Providers te zoeken. Binnen een week kwamen er

tips binnen dat enkele van de verdachten gebruik hadden

gemaakt van de internetcomputers van de openbare bibli-

otheken in Hollywood Bay en Delray Beach in Florida. De

FBI-jacht op de intekenlijsten van bibliotheken is sinds-

dien voortgezet.

DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMANT
En zo komen we bij Section 125 van de PA, een ander door

onder andere bibliotheken gewraakt onderdeel van de wet.

Section 125 geeft de FBI namelijk het recht om records van

bedrijven, boekhandels en bibliotheken te doorzoeken. Het

kan gaan om de aankopen van boeken in de boekhandel,

om de leengegevens, of om de gegevens die de bibliotheek

bijhoudt over het gebruik van internetterminals. 

Ook hier kan de FBI de records van zowel toeristen, men-

sen met een (permanente) verblijfsvergunning, als Ameri-

kaanse burgers controleren. De enige eis is dat men de eer-

der genoemde ‘court order’ kan overleggen. Pikant detail is

dat in het kader van Section 125 de rechter het verzoek om

zijn/haar handtekening helemaal niet mag weigeren

indien de overheid claimt dat ze met een onderzoek tegen

terrorisme bezig is. En dat het een geheime rechtbank is

waar het verzoek achter gesloten deuren wordt behandeld.

Het onderzoek naar bijvoorbeeld gegevens over het leen-

gedrag of het internetgebruik kan vervolgens plaatsvinden

zonder dat de persoon waar het om gaat, vooraf bericht

krijgt. Sterker nog, de bibliotheekmedewerkers die zijn

gesommeerd om hun medewerking te verlenen, is het ver-

boden om tegen de onderzochte persoon te zeggen dat er

navraag naar hem/haar is gedaan. We praten hier over eeu-

wige geheimhouding. Dit, en het ontbreken van een echte

rechterlijke toetsing van het verzoek, is eigenlijk het groot-

ste verschil met de periode vóór de PA.

Voorstanders van de PA wijzen er fijntjes op dat er bij

onderzoek naar eerdere, zeer bekende misdrijven eveneens

gebruikgemaakt is van bibliotheekrecords. Zoals bij de

moord op de beroemde ontwerper Gianni Versace en de

speurtocht naar de Unabomber.5 Het mag dan zo zijn dat

in de VS deze barrière reeds geslecht was, maar het gege-Fo
to
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hebben de American Library Association (ALA) en diverse

gespecialiseerde juristen adviezen en richtlijnen gegeven

hoe met de verzoeken van de FBI om te gaan. Ofwel ‘what

to do before, during and after a knock on the door?’

Naast het inwinnen van juridisch advies (we hebben het

hier immers over de VS), wordt aanbevolen om beleid en

procedures nog eens goed onder de loep te nemen. En de

staf te trainen zodat in geval van een onderzoek eenieder

weet wat wel of niet te doen. De ALA heeft aangegeven dat

bibliotheken er alles aan moeten doen om – binnen de wet-

telijke kaders – de privacy van gebruikers en het recht op

vrije toegang tot informatie te verdedigen.

Een van de belangrijkste zaken bij een onderzoek is dat de

front-office mensen zichzelf niet in de vuurlinie moeten

plaatsen,6 maar direct naar de directie moeten verwijzen.

Kortom, geen medewerking verlenen, geen discussie aan-

gaan, maar doorverwijzen is het devies. 

De tweede belangrijke richtlijn is het verifiëren dat er

inderdaad een ‘court order’ is. Er zijn bibliotheken waar de

medewerkers een cursus hebben gekregen om ‘court

orders’ te herkennen (de vorm, het vereiste van de handte-

kening en dergelijke). Maar veel medewerkers zijn onvol-

doende met de complexe wet bekend, zodat het risico

bestaat dat ten onrechte informatie wordt afgestaan. 

Het wrange is dat er in zo’n geval alleen verliezers zijn. Of

de privacy van een klant is onterecht geschonden. Of, in

het geval dat de persoon inderdaad een terrorist blijkt

te zijn, kan de rechtbank de bewijsstukken ver-

werpen omdat ze niet terecht zijn verkregen. 

Ook de verzoeken om Carnivore te mogen

installeren, moeten goed worden over-

dacht. Dit kan namelijk alleen als de bibli-

otheek een eigen server heeft. Als de ser-

ver wordt gedeeld met bijvoorbeeld die

van de gemeente, dient de FBI zich daar te

vervoegen. 

REGISTRATIELIJSTEN
Daarnaast worstelen bibliotheken met vragen over

registratielijsten van het gebruik van internetcomputers.

Wat zijn daaraan de eisen en hoelang moeten de lijsten

worden bewaard? Mogen ze bijvoorbeeld aliassen accepte-

ren of alleen voornamen? Of moeten ze verifiëren dat

iemand zijn ware gegevens opgeeft, of het gebruik koppe-

len aan een bibliotheekpas? 

Hiervoor zijn moeilijk richtlijnen te geven. De inrichting

van de registratie hangt geheel af van het eigen beleid van

de bibliotheek en van de eisen die de staat stelt waarin de

bibliotheek gevestigd is. 

Zo is het bijvoorbeeld in Californië onder de Public

Records Act überhaupt niet vereist om een registratie van

het internetgebruik in een openbare bibliotheek bij te hou-

den. In sommige staten zijn er privacywetten van kracht

die stipuleren dat er geen persoonlijke informatie over

leners aan derden mag worden gegeven, tenzij er een dag-

vaarding is. Deze wetten, met een betere waarborg van de

privacy en rechten van een verdachte, worden echter door

de PA buitenspel gezet. 

ven blijft dat de wettelijke grondslag voor het opvragen van

bibliotheekgegevens in die tijd voor de onderzochte per-

soon met meer zekerheden was omkleed. 

Naast het bevel om inzage in de leengegevens en/of de

registratie van het internetgebruik, kan de FBI de biblio-

theek verzoeken om een bepaald softwarepakket op de ser-

ver te mogen plaatsen om direct data over het gebruik van

het internet te kunnen onderzoeken. De software

DCS1000 die daarvoor gebruikt wordt, draagt de veelzeg-

gende bijnaam ‘Carnivore’. Overigens is het inzetten van

Carnivore niet geregeld onder de PA. Afdwingen kan niet,

maar als een bibliotheek toestemming heeft gegeven, moet

de FBI dat wel rapporteren aan het Congres. 

Al met al ligt met de Sections 214 en 125 erosie van de pri-

vacy op de loer, aangezien de FBI makkelijk en legaal (!)

aan gegevens kan komen over iemands leesgedrag, zijn

internetgedrag en dergelijke. 

De bescherming van de records van, onder andere, biblio-

theken en boekhandels hangt samen met een fundamen-

teel burgerrecht, namelijk Freedom of Speech. Deze Free-

dom of Speech strekt zich uit tot het recht op privacy in

ieders intellectuele leven. Het is derhalve niemands zaak

welk boek of website je leest, zolang je niet van een mis-

daad beschuldigd bent. De garantie van deze ultieme vrij-

heid is de Amerikaan of de toerist die een Barnes & Noble

of een bibliotheek binnenstapt voor een boek of een half

uurtje internetten, onder de PA kwijt. Bewegingen

op het internet en boekenvoorkeuren worden

onder de microscoop gelegd en al Googlend,

chattend en lezend geeft een persoon nu

eenmaal veel meer weg van zijn privacy

dan al bellend.

DE LAATSTE MAAS?
Hoe lastig het is nog ergens beschermd

te zijn tegen een glurende overheid,

moge blijken uit Section 505 van de PA.

Dit onderdeel van de wet heeft minder in

de belangstelling gestaan maar gaat eigenlijk

nog een stapje verder dan Section 125. De minis-

ter van Justitie (of iemand die hij daartoe delegeert)

kan een zogenaamde ‘National Insecurity-Complex Letter’

schrijven. Met een dergelijk schrijven in de hand kan de

overheid persoonlijke data van iemand opvragen, onder

andere bij de bibliotheek maar ook bij andere instellingen

of ondernemingen. 

Denk daarbij weer aan e-maillogs, bankrekeninggegevens,

uitleengegevens, telefoonlijsten, creditcardgegevens, regi-

straties bij kerkelijke instellingen, enzovoort. Ook nu weer

kan iedereen onderwerp van onderzoek zijn, zonder dat

zelf te weten. Ook hier is de verstrekkende instantie/per-

soon tot geheimhouding verplicht. Bij dit overheidsschrij-

ven komt er zelfs geen geheime rechtbank aan te pas voor

toestemming vooraf of monitoring achteraf. De laatste

maas in de PA is zo ook gedicht.

RICHTLIJNEN VOOR DE PRAKTIJK
Hoe gaan bibliotheken in de VS in de praktijk om met de

PA? In de maanden na de inwerkingtreding van de PA
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Zeker, en daarin staan ze niet alleen. Het lijkt erop dat

vooral onderdeel 125 van de PA heftige gevoelens oproept.

Protesten van burgers en burgerrechtenorganisaties,

rechtszaken, amendementen op de PA, vragen in het Con-

gres, lokale anti-PA-wetgeving en discussies nemen toe. 

Over het algemeen schilderen tegenstanders het gehele

wetgevingsproces in september-oktober 2001 nu af als

haastig, ondoordacht en niet echt ter zake doende. En men

betoogt dat het wetgeving heeft opgeleverd die de spreek-

woordelijke bijl aan de wortels van de nodige burgerrech-

ten zet, waaronder vrijheid van informatie.

De American Libary Association (ALA) heeft in die hecti-

sche weken in september-oktober 2001 getracht om het

concept van de PA van de nodige scherpe kantjes te ont-

doen. Dat is helaas niet gelukt. Nadat de wet van kracht

werd, gaf de ALA de volgende verklaring af: ‘The American
Library Association opposes any use of governmental power to
suppress the free and open exchange of knowledge and informa-

tion, or to intimidate individuals exercising free inquiry.’ 
Verder vindt de ALA het een goed teken dat er nu overal in

het land instellingen, overheden en burgers opstaan, die

protesteren tegen de verregaande bevoegdheden van de

PA. Het is noodzakelijk dat er een discussie op gang komt

over de zorgen die de PA oproept. Immers, ‘libraries are the
cornerstone of American democracy, and librarians have dedi-
cated our lives to assisting library users find the best and most
appropriate resources for their needs. As information professio-
nals, we all know that fear comes from a lack of information.’

Op 31 juli 2003 heeft de ACLU, de American Civil Liberties

Union, een rechtszaak aangespannen tegen de regering

van de staat Michigan – de eerste rechtszaak op dit terrein.

De ACLU voert aan dat Section 125 een inbreuk zou zijn op

Fourth Amendment: de FBI kan nu records en andere

zaken verkrijgen terwijl de onderzochte persoon niet ver-

dacht is van een misdaad. De zaak werd aangespannen

namens zes Amerikaans-Arabische en islamitische organi-

saties. In een poging om de werking van Section 125 zo

geheim mogelijk te houden, blijkt het ministerie van Justi-

tie in oktober 2003 de rechter gevraagd te hebben om de

zaak te seponeren. Hoe die beslist heeft over dit verzoek, is

nog niet bekend.

BESCHERMING VOOR BIBLIOTHEKEN
Wetsvoorstellen om de bibliothecaris en boekhandelaar

onder de PA beter te beschermen, zijn in 2003 pas goed

losgekomen. Hier een chronologisch overzicht van de

meest relevante voorstellen die in het Congres zijn inge-

bracht.

Het eerste voorstel, ‘The Freedom to Read Protection Act’,

werd door Sanders (D-Vermont) in mei 2003 ingediend in

Er is nog geprobeerd om via een amendement te regelen dat

in ieder geval voor bibliotheekrecords de bestaande federale

en staatswetten inzake privacy kunnen prevaleren. Maar dit

voorstel van senator Feingold heeft het niet gehaald. 

De ALA adviseert bibliotheken in ieder geval om zo min

mogelijk en zo beperkt mogelijk records aan te leggen.

Voor bibliotheken die in enige vorm wel registreren, is het

advies om de lijsten niet alsnog te vernietigen nadat er

medewerking aan een FBI-onderzoek is gevraagd. Dit zou

immers leiden tot ‘contempt of court’ met alle juridische

problemen en kosten van dien. 

REACTIES
Hoe werd er in de eerste maanden gereageerd? Een eerste

reactie van een bibliotheek in Gloucester was onderkoeld:

‘Wij wachten af, maar ons bibliotheeksysteem maakt het

de overheid niet makkelijk. Immers, na twee weken wor-

den de leengegevens gewist. Bibliotheekmedewerkers kun-

nen niet zomaar in het systeem om te kijken wat iemand

geleend heeft. En de internetcomputers in de leeszaal kun-

nen zonder password of username worden gebruikt.’ 

Ondertussen zijn in enkele openbare en wetenschappelijke

bibliotheken in de staten Californië en Florida posters en

kaarten opgehangen waarop bibliotheekbezoekers worden

gewaarschuwd dat de FBI (leen)gegevens kan opvragen.7

Er komen steeds meer voorbeelden van bibliotheken die

papierversnipperaars hebben aangeschaft om alvast docu-

menten te vernietigen voor het geval de FBI op bezoek zou

komen. De bibliothecaris van Santa Cruz verzuchtte: ‘It

used to be a librarian would be pictured with a book. Now

it will be a librarian with a shredder.’

De humor is gelukkig niet overal verdwenen, getuige ook

de borden die bedacht zijn om bibliotheekbezoekers toch

te kunnen melden dat de FBI wel/niet is langs geweest:

‘The FBI Has Not Been Here, watch closely for removal of

this sign.’

Uit een onderzoek in Californië8 onder 260 openbare, 47

wetenschappelijke en 27 school- of speciale bibliotheken

bleek dat 41 procent van de 344 ondervraagde instellingen

nieuw ‘patron-confidentiality’ beleid had doorgevoerd. Uit

een onderzoek van de universiteit van Illinois9 bleek dat 47

procent van de openbare en 30 procent van de wetenschap-

pelijke bibliotheken een nieuw beleid hadden uitgestip-

peld. Slechts een enkele bibliotheek heeft daarbij het zeke-

re voor het onzekere genomen en haar regels zo aangepast

dat alleen nog mensen met een bibliotheekkaart van de

internetcomputers gebruik mogen maken.

POLITIEKE COMMOTIE
Is het bij richtlijnen gebleven of zijn de bibliotheken in het

geweer gekomen tegen Section 125 en 505 van de PA?

Onder de PATRIOT Act kan de FBI iedereen volgen – waar ze zich ook mogen bevinden

en welke telefoon of computer ze ook gebruiken
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gevraagd om de PA op onderdelen aan te passen. Ook Sec-

tion 125 valt onder de gewraakte onderdelen omdat het fun-

damentele burgerrechten zou schenden. Verder meldt de

vereniging het voorstel van Saunders, de Freedom to Read

Protection Act, te steunen.

TEGENOFFENSIEF
Maar ook het departement van Justitie is met een charme-

offensief gekomen. De nieuwe website van Justitie onder

de titel ‘Preserve Life and Liberty’ is een middel in de cam-

pagne om de kritiek op de wet te weerleggen en vertrou-

wen te herwinnen.

Daarnaast is John Ashcroft, minister van Justitie, in augus-

tus en september 2003 gaan toeren langs een aantal steden

om de PA te verdedigen. Zijn motto daarbij is dat mensen

voor veiligheid een stuk persoonlijke vrijheid moeten inle-

veren. De bezoeken, die volgens de ACLU zo veel mogelijk

geheim werden gehouden in verband met het georgani-

seerd protest in de eerste twee steden, past eveneens in de

herverkiezingscampagne van Bush. 

In zijn speeches legde Ashcroft de nadruk op de lessen van

9-11. Volgens hem heeft de natie een harde les geleerd van

de slechte coördinatie tussen overheden. De PA maakt die

coördinatie nu wel mogelijk en zonder de PA kan de over-

heid moeilijk, zo niet onmogelijk een volgende ramp voor-

komen. 

Hij waarschuwt tegelijkertijd voor enkele zwakke plekken

in de PA die de landsverdediging ondermijnen. Ashcroft

zet daarmee in op de versterking van de PA. Dit in lijn met

het verzoek van Bush in september aan het Congres ‘to

untie the hands of our law enforcement officials’ (en ver-

breedt a.u.b. de PA).

De PA kent voor bepaalde onderdelen een maximum ter-

mijn. Zo zal eind 2005 onder andere Section 125 niet lan-

ger van kracht zijn. De regering vecht momenteel niet

alleen om de PA te verdedigen tegen de eerder genoemde

amendementen, maar ook om op termijn voort te kunnen

bouwen op de huidige PA. 

Het charmeoffensief liep medio september overigens enige

averij op toen Ashcroft tijdens zijn toer de zorg van de

bibliotheken bestempelde als ‘Baseless Hysteria’ en daar-

mee een hoop commotie onder bibliotheken en criticasters

van de PA veroorzaakte. 

CHECKS AND BALANCES
Bob Barr, voormalig lid van het Congres en nu een ‘right

wing’ lid van de ACLU, antwoordde op de vraag of hij spijt

had van zijn stem voor de PA: ‘I do. I was hoping at the

time that it would not be used as a floor but as a ceiling...’

‘It has become much more problematic because it’s part of

a growing list of privacy-invasive government programs …’

‘And despite the assurance by the administration that Sec-

tion 125, which relates to obtaining records from libraries

…, is not being used, the fact is that it is being used.’ 

De laatste opmerking van Barr geeft goed weer waarom

onderdelen van de PA zo controversieel zijn, zowel aan de

linker- als de rechterzijde van het politieke spectrum. 

het Huis van Afgevaardigden. Ongeveer 200 bibliotheken

in Vermont hadden de afgevaardigde verzocht om in actie

te komen. Het voorstel heeft ondertussen 144 sponsors

(circa een derde van de stemmen).

Senator Boxer (D-Californië) heeft in mei 2003 de ‘Library

and Bookseller Protection Act’ (S1158) ingediend om de

bibliotheken en boekhandels uit te zonderen van de

National Insecurity-Complex Letter. Alleen met een ‘court

order’ en een huiszoekingsbevel zou de FBI de bibliotheek

en haar records nog mogen doorzoeken. 

Senators Murkowski (R-Alaska) en Wyden (D-Oregon) heb-

ben met hun amendement ‘The Protecting the Rights of

Individuals Act’ (S1552) eenzelfde doel. 

Beide voorstellen willen tevens bereiken dat de bibliotheek-

medewerker niet langer aan de geheimhoudingsplicht is

onderworpen. De verwachting is dat de wetsvoorstellen het

moeilijk zullen hebben in een door Republikeinen gedomi-

neerde Senaat.

Op 31 juli 2003 heeft senator Feingold (D-Wiscousin) een

wetsvoorstel ingediend dat Section 125 wat moet temperen.

De strekking van deze ‘Library, Booksellers and Personal

Records Privacy Act’ (S1507) is dat de FBI niet zomaar

bibliotheken en boekhandels binnen mag walsen, maar fei-

telijk moet aantonen dat er sprake is van een onderzoek

naar een verdachte terrorist.

In september 2003 heeft Kuchinich het Huis van Afgevaar-

digden verzocht om een evaluatie van de PA om zeker te

stellen dat deze wet geen burgerrechten ondermijnt. Dit

voorstel, genaamd ‘Benjamin Franklin True Patriot Act’,

zet meteen de toon met een uitspraak van deze staatsman:

‘Those who would give up essential Liberty, to purchase a little
temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.’

De voorstellen krijgen adhesiebetuigingen van diverse kan-

ten. Zo heeft Chris Finan, voorzitter van American Booksel-
lers Foundation for Free Expression, gezegd dat men nu durft

te melden dat er aan de PA een en ander schort. Iets wat

vlak na 9-11 niet kon, omdat je dan niet-patriottistisch zou

lijken. Er is bij hem optimisme dat Section 125 afgezwakt

zal worden.

De ALA hoopt dat met een van deze amendementen het

Congres de traditionele bescherming van bibliotheek-

records weer zal herstellen. 

CIVIL LIBERTIES SAFE ZONES
Ondertussen beginnen steeds meer lokale overheden en

zelfs staten zich af te keren van bepaalde onderdelen van

de PA. Eind 2002 waren dat er enkele tientallen, nu aan

het begin van het nieuwe jaar zijn er 230 gemeenten en

drie staten die zichzelf tot Civil Liberties Safe Zones heb-

ben uitgeroepen en anti-PA-resoluties aangenomen. Ze

worden daarin bijgestaan door de Bill of Rights Defense

Committee, die tracht om bottom-up tot deze regelgeving

te komen, vanuit de mensen en organisaties in de gemeen-

ten zelf. 

De vereniging van Amerikaanse gemeenten10 heeft eind

2003 een resolutie aangenomen waarin de regering wordt –>
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genoemde onderzoek van de California

Library Association hebben zestien bibliothe-

ken aangegeven dat ze door de FBI benaderd

zijn. Daarvan hebben zes inderdaad informa-

tie verstrekt. De universiteit van Illinois

heeft op basis van een onderzoek onder

1500 bibliotheken vernomen dat aan 219

bibliotheken informatie over hun gebrui-

kers is gevraagd en dat 225 bibliotheken 

geen verzoek hadden gehad. Helaas is uit beide 

onderzoeken niet bekend welke verzoeken onder 

Section 125 zijn te rangschikken.

Vragen van de Congrescommissie voor Justitie naar

het gebruik van ‘roving taps’ leverde tot nu toe

niets anders op dan de sussende mededeling van

het ministerie van Justitie dat het gebruik beperkt

is tot gevallen die niet anders waren aan te pak-

ken... 

En hoe zit het dan met het gebruik van Section

505, met die National Insecurity-Complex Let-

ters van het ministerie van Justitie. De ACLU

heeft in het kader van de aangespannen

rechtszaak onder andere een lijst ontvangen

van het aantal National Insecurity-Complex Let-

ters dat is geschreven. De lijst was vijf kantjes lang en

zowat alle gegevens waren onleesbaar gemaakt. De enige

conclusie die de ACLU hieruit kon trekken, was dat er veel

meer gebruik gemaakt is van Section 505 dan van bijvoor-

beeld Section 125. Wellicht voor de onderzoeken in bibliot-

heken. Waarschijnlijk omdat dit middel voor de overheid

makkelijker is toe te passen en minder onder vuur is geno-

men door kritische burgers, bibliotheken of burgerrechten-

organisaties.

Terwijl de regering-Bush publiekelijk meldt dat de PA in

de meeste gevallen alleen voor terrorismebestrijding

gebruikt wordt, blijkt ondertussen het tegendeel uit de

informatie die het ministerie van Justitie aan het Congres

heeft verstrekt. In rapporten staat dat de overheid de mid-

delen van PA meer en meer gebruikt voor zaken die niets

met bestrijding van terrorisme van doen hebben, bijvoor-

beeld om hackers11 en voortvluchtigen te traceren, drugs-

misdrijven op te sporen en witwasoperaties aan te pakken. 

EN NEDERLAND?
In het land van de Free and the Brave tracht Big Brother

allang over de schouder van menig bibliotheekmedewerker

en -bezoeker mee te kijken. Maar met de PA is het instru-

mentarium om te gluren in het privé-leven aanzienlijk uit-

gebreid. Niet alleen in middelen (Sections 125, 505 en 214)

maar ook in de onderwerpen. Tot twee jaar geleden hoefde

alleen de verdachte van een criminele handeling of spiona-

ge goed op te letten met telefoneren en internetten. Nu zou

eigenlijk iedereen die in Amerika verblijft, paranoïde over

zijn of haar schouder moeten gluren.

De regering-Bush stelt dat Amerika inderdaad veiliger is

geworden door de PA. Dit is, onder andere door de mistige

deken die de regering zelf over het gebruik van de PA

Laten we vooropstellen dat de PA hier en daar ook een ver-

betering is te noemen omdat het controle mogelijk maakt

op eerder niet te controleren acties van de autoriteiten,

zoals taps op het internet. Maar wat vanuit het oogpunt van

‘checks & balances’ zo verontrustend is, is dat de overheid

geen openheid van zaken wil geven over de toepassing van

de PA en de resultaten. Dat is vooral belangrijk omdat in

bepaalde gevallen de FBI zonder, of met een wel heel mar-

ginale toetsing en monitoring van de rechter, achter een-

ieder kan aan jagen. Rapportage achteraf biedt dan nog de

enige democratische controle dat rechten niet met voeten

zijn getreden. Die controle wordt stelselmatig gesaboteerd.

Eén jaar na de inwerkingtreding van de PA, blijkt de rege-

ring bij vragen van het Congres weinig mededeelzaam over

het gebruik van Section 125. De Congrescommissie voor

Justitie kreeg zeer beperkte informatie, op basis waarvan

men vervolgens aan de burgers kon rapporteren dat er

geen reden was om zich zorgen te maken over misbruik.

Waarvan acte.

Informeel is wel van het ministerie van Justitie vernomen

dat in die afgelopen periode circa vijftig openbare biblio-

theken door FBI-mensen bezocht zijn, maar dat dat niet op

basis van Section 125 gebeurde. Wat de basis dan wel was,

is niet bekendgemaakt. Verder is ook niet bekend of die

bezoeken hebben geleid tot het lichten van records. 

De werkelijke aantallen over acties blijven natuurlijk in

nevelen gehuld omdat de bibliotheken en hun medewer-

kers die geheimhoudingsplicht hebben. In het eerder

T-shirt te bestellen bij www.cafepress.com
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sector daar niet meer expliciet werk van zou moeten maken.

Ook ik leg deze vraag graag op tafel. De bal ligt bij u.

Noten

1. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.

2. Omdat in de korte tijdsspanne de hoorzittingen zeer beperkt zijn geble-

ven, is er weinig inzicht in de achtergronden en toelichtingen op de wets-

artikelen.

3. Voor het gemak gebruik ik alleen de FBI, maar de bevoegdheden kunnen

zich ook uitstrekken naar andere handhavende instanties. 

4. Een zogenaamde ‘court order’.

5. Die ondertussen is vervolgd voor een serie gelukte en mislukte bomaan-

slagen tussen 1978 en 1995.

6. No pun (?) intended.

7. Ook bij de artikelen over de PA op Lisnews staat keurig de melding

‘Patriot Act is watching’.

8. Uitgevoerd door de California Library Association, onder auspiciën van

CLA’s Intellectual Freedom Committee.

9. Uitgevoerd door het Library Research Centre.

10. De National League of Cities omvat 18.000 gemeenten met circa 225

miljoen inwoners. 

11. Zo kregen journalisten van de New York Times opdracht van de FBI om

alle notities, e-mails en dergelijke die zij over een bepaalde hacker hadden

geschreven, over te dragen. Dit op straffe van een gevangenisstraf.

12. Vrije toegang tot informatie hoogst gewaardeerd, Informatie Professional

2003 [7] 9.
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werpt, helaas niet vast te stellen. Wat wel vast te stellen is,

is dat de privacybescherming van de burger is verminderd

en dat het recht op onder andere intellectuele vrijheid

(First Amendment) en rechtsbescherming van onschuldige

burgers (Fourth Amendment) op de tocht zijn komen te

staan. 

In slechts luttele weken heeft het Congres een wet met ver-

gaande consequenties aangenomen. Ondanks de protesten

uit zowel de linker- als rechterhoek, is het de afgelopen

twee jaar niet gelukt om met amendementen de grootste

kritiekpunten af te zwakken. Dat zegt iets over de weerbar-

stigheid: de instrumenten die in het leven zijn geroepen,

blijken moeilijk op te geven. Rechten die zijn weggegeven,

zijn moeilijk weer terug te veroveren.

Kunnen we de PATRIOT Act en zijn consequenties voor

vrijheid en veiligheid met een schouderophalen afdoen

met ‘ach, da’s weer typisch Amerikaans’? Of is deze situ-

atie ook hier in Europa, en meer specifiek in Nederland,

dichterbij dan we denken? En zo dat het geval is, houdt dat

de Nederlandse en Europese bibliotheek(organisaties) dan

wakker? 

De IFLA heeft in ieder geval in juni 2003 een verklaring

opgesteld dat men zich ernstig zorgen maakt over de

PATRIOT Act en de consequenties voor bibliotheken.

Immers, ‘libraries are democratic institutions that offer unres-
tricted access to information to all. They provide a safe, suppor-
ted and rich environment for people to pursue their interests
including study, work, hobbies and general inquiry. These acti-
vities are essential to a free society because they enable all people
to enlighten themselves and to act as informed citizens in the
democratic process.’ 
De IFLA zegt de acties te ondersteunen van Amerikaanse

bibliotheken om de privacy van de gebruikers te bescher-

men. Verder roept ze de regering-Bush en het Congres op

om de PATRIOT Act aan te passen en de burgerrechten en

vrije toegang tot informatie weer te garanderen. 

In de woorden van de IFLA-voorzitter, Alex Byrne: ‘In order
to win the war against terrorism, we need to reinforce the demo-
cratic ideal. All democracies must demonstrate their tolerance
of diversity and value for the individual. We must reject the
mechanisms of the police state. Our strength lies in our open-
ness and is demonstrated through our free and independent lib-
raries.’

En hoe is de stemming in Nederland? Uit een artikel in

Informatie Professional van Marian Koren12 komt het beeld

naar voren dat het vrij toegankelijk maken van informatie in

Nederland wel een belangrijke waarde is, maar dat de

bescherming van privacy in de praktijk niet echt leeft, zeker

niet bij de openbare bibliotheken. Koren vraagt zich af de

De ALA adviseert bibliotheken in ieder geval om zo min mogelijk 

en zo beperkt mogelijk records aan te leggen

REAGEER!

Hoe denken de lezers over de gevolgen van de PATRIOT Act? 

De redactie nodigt iedereen van harte uit om te reageren.


