
Informatie Professional 2004 [8] 1038

HET ONWEER KOMT STEEDS DICHTERBIJ

Jos van Dijk

Big Brother Bush was de titel van de coverstory in Infor-
matie Professional van februari jl. over de Patriot Act.

Dit is de Amerikaanse wet die na ‘9-11’ veel vrijheids-

rechten aanzienlijk heeft beperkt en daarom grote verontrus-

ting veroorzaakte in het Amerikaanse bibliotheekwezen.

Toen was het nog helemaal een Amerikaans verhaal. Ver

weg. Nauwelijks een half jaar later, in het juli/augustusnum-

mer van Informatie Professional, laat NRC-columnist Frank

Kuitenbrouwer zien dat er in Nederland ook al flink getornd

wordt aan de bescherming van de privacy en dat allerlei

maatregelen ter verruiming van de bevoegdheden van

opsporingsdiensten in een vergevorderd stadium zijn. 

Dat nummer van Informatie Professional is nog maar net uit

het cellofaan, of we lezen in de Volkskrant van 6 augustus dat

de AIVD sinds kort ook in databanken van bibliotheken naar

terroristen zoekt.1 De dienst speurt hier, evenals in andere

privacygevoelige databanken (banken, ziekenhuizen), naar

nationaliteit, leeftijd, godsdienst en belangstelling. Daarbij

worden moderne data mining technieken ingezet die het

mogelijk maken uit gigantische hoeveelheden persoonsgege-

vens relevante feiten te schiften. De AIVD hoopt zo bijvoor-

beeld aan de hand van gegevens over de leners van boeken

over explosieven vroegtijdig terroristen te kunnen opsporen. 

ISLAMITISCHE CHEMIESTUDENT
Nu was tot voor kort het onderzoek van de AIVD nog rela-

tief ongevaarlijk. Het ging immers net als bij de oude BVD

alleen om het verzamelen van informatie. Een nieuwe wet

maakt het echter nu ook mogelijk dat AIVD-informatie

gebruikt wordt in strafzaken. Dat is een enorme stap in de

Nederlandse rechtsvervolging. Het betekent namelijk dat

informatie die door niemand, ook niet door advocaten of

rechters, op juistheid gecontroleerd kan worden nu opge-

voerd mag worden als bewijslast. De AIVD zet als geheime

dienst een slot op alle informatie over haar werkwijze. En

hoeveel twijfel er de afgelopen jaren ook is gezaaid over de

effectiviteit van veiligheidsdiensten, een degelijke, uitput-

tende controle van hun werk vindt nog steeds nergens

plaats. 

Een en ander combinerend mag inmiddels de vraag gesteld

worden of in Nederland een islamitische chemiestudent met

een neef in Pakistan, die voor een scriptie van zijn biblio-

theek boeken over bepaalde chemische stoffen heeft geleend,

een eerlijk proces kan krijgen als hij door een niet meer te

FORUM

PATRIOT ACT

De Patriot Act, de Amerikaanse wet die na ‘9-11’ veel
vrijheidsrechten aanzienlijk heeft beperkt, leek aanvan-
kelijk ver weg. In het juli/augustusnummer van Infor-
matie Professional liet NRC-columnist Frank Kuiten-

achterhalen foutje bij de AIVD op verdenking van het voor-

bereiden van een aanslag wordt opgepakt. 

OVERHEID NEEMT HEFT IN HANDEN
In maart jl. beschreef Hans Veen (OB Eindhoven) nog de

casus van de opsporing van ‘hate-mail’ die vanuit zijn biblio-

theek was verstuurd. Medewerking aan een onderzoek naar

bewijsmateriaal tegen een reeds geïdentificeerde persoon die

verdacht wordt van een concreet strafbaar feit bleek niet in

strijd met de Wet Persoonsgegevens. 

Toepassing van data mining voor het verzamelen van infor-

matie zonder aanwijzingen voor een strafbaar feit is echter

een heel ander verhaal. Kuitenbrouwer in Informatie Profes-
sional van juli-augustus: ‘In een elektronisch sleepnet blijven

ook allerlei ondermaatse visjes hangen – volstrekt onschuldi-

ge bijvangst – vaak zonder dat ze dat zelf ooit te weten

komen. Toch kunnen ze later onvermoed nog heel wat last

krijgen met hun elektronisch signalement.’

De Patriot Act, die zo ver weg leek, is inmiddels erg dichtbij

gekomen. En het pakket maatregelen is nog niet af. Onlangs

is de wet aangenomen die het opvragen van verkeersgege-

vens (e-mail, telefoon, internetverkeer) door de politie

gemakkelijker moet maken. Een nog verdergaande algeme-

ne informatieplicht (Wet Mevis) is in de maak. 

‘Dit is de wettelijke erkenning van de snuffelstaat,’ consta-

teert Kuitenbrouwer. De bibliotheek wordt ontslagen van alle

verantwoordelijkheid tegenover de gebruikers in de omgang

met privacygevoelige informatie. De overheid neemt het heft

in handen en eigent zich alle gegevens toe. 
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Wat de ALA en andere organisaties inmiddels wel goed voor

elkaar hebben is uitgebreide juridische ondersteuning. Met

behulp van de Amerikaanse wet op de openbaarheid van

bestuur worden alle ambtelijke stukken over de Patriot Act

opgevraagd en die worden dan vervolgens op de website

gezet met de nodige aanwijzingen. Op basis daarvan krijgen

de bibliotheken adviezen wat (niet) te doen als de FBI voor

de deur staat. 

Verder is er discussie over het beleid van de bibliotheken ten

aanzien van het vastleggen van gegevens: wat leg je vast van

je gebruikers, hoe lang en is dat echt allemaal nodig?2

DE GEBRUIKERS
Uiteindelijk gaat het toch om de gebruikers. In de VS heb-

ben de bibliotheken en boekhandels gezamenlijk hun klan-

ten bij deze zaak betrokken door een petitie onder de titel:

‘USA Patriot Act vs. Your Freadom’. Daarnaast wordt het

publiek geattendeerd op het feit dat de privacy in boekhan-

dels en bibliotheken niet meer volledig waar te maken is. En

dat het in het geval van de Patriot Act ook verboden is voor

medewerkers om aan hun klanten te laten weten dat de poli-

tie langs is geweest. Gezien de bordjes die je tegenwoordig

in Amerikaanse boekhandels en bibliotheken tegenkomt is

men daar echter niet voor een gat te vangen.

Inmiddels is het half september en rommelt het ook in

Nederland. ‘Wie de verworvenheden van de rechtsstaat wil

verdedigen tegen terreur door deze gedeeltelijk op te geven,

heeft die strijd meteen verloren’, vindt advocate Britta Böhler

in NRC Handelsblad van 11 september, drie jaar na de dag die

alles zou veranderen. Jeroen Brouwer, deken van de Orde

van Advocaten, meent dat Donner voor een duivels dilemma

staat in het zoeken naar een balans tussen rechtshandhaving

en rechtsbescherming. ‘Maar ik heb het gevoel dat op dit

moment een onbalans dreigt’.3

Of en zo ja, hoe bibliotheken zich gaan verweren tegen de

opdringende overheid is op dit moment nog niet duidelijk.

De concrete betekenis van veel maatregelen is ook nog niet

bekend. Wordt vervolgd dus.

Noten

1. Met dank aan de oplettendheid van onze lezers.

2. Zie Library Journal over ‘basic rules for library data’ op

www.libraryjournal.com/index.asp?layout=article&articleid=CA245045.

3. NRC Handelsblad 14 september ‘Privacy wordt in hoog tempo afgebroken’.

Jos van Dijk is docent aan de Haagse Hogeschool voor de opleiding
Informatiedienstverlening en -management en redacteur van Informatie
Professional.

BIBLIOTHEKEN IN EEN LASTIG PARKET
De bibliotheken bevinden zich hierdoor in een lastig parket.

Aan de ene kant is het ongecontroleerd snuffelen in de inte-

resses van de gebruikers in strijd met alle principes van het

vrije verkeer van communicatie. Aan de andere kant is er de

politieke realiteit van de terrorismebestrijding die ook in ons

land vooralsnog door een meerderheid wordt gesteund. Een

protest tegen de verruimde bevoegdheden van de AIVD kan

wel eens verkeerd uitgelegd worden. Voor veel mensen is

terrorismebestrijding toch nog steeds iets dat anderen betreft

en waar zij zelf helemaal niets mee te maken hebben. Ook

bij eerdere maatregelen die een aantasting van de privacy

inhielden was het opmerkelijk stil in Nederland. Veel men-

sen die bijvoorbeeld over camerabewaking op straat om hun

mening werd gevraagd haalden hun schouders op: ‘Van mij

mag het. Ik heb niks te verbergen.’

Politieke actie op dit punt is in Nederland lastiger dan in de

VS omdat er in ons land niet zo’n lange traditie is om de

staat te bevechten als die zich te veel op het privé-terrein van

de burgers waagt. Amerikaanse bibliotheken hebben in orga-

nisaties als de American Civil Liberties Union (ACLU) en

vele andere verenigingen en pressiegroepen belangrijke

bondgenoten voor acties tegen dit soort maatregelen. En

bondgenoten heb je nodig om eenmaal genomen maatrege-

len weer onschadelijk te maken. Ook in de VS is dat nog ove-

rigens steeds niet gelukt, ondanks grote inspanningen van

de American Library Association (ALA) en zijn medestan-

ders. 

brouwer echter zien dat er in Nederland ook al flink
getornd wordt aan de bescherming van de privacy. Daar
komt nu het nieuws over de AIVD bij: zij zoekt sinds kort
ook in databanken van bibliotheken naar terroristen. 


