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Kort

T E C H E N M E D I A

Voormalige
vrijplaats
Twitter speelt
nuvoor rechter

Klaas Broekhuizen enHellaHueck
Amsterdam/San Francisco

Drie keer in korte tijd is Bart Nijman,
adjunct-hoofdredacteur vanGeenStijl,
dewebsitediezichzelfafficheertals ‘ten-
dentieus,ongefundeerd&nodelooskwet-
send’, opde vingersgetiktdoorTwitter.
Afgelopenweekwerd hij geblokt na

eenkritischberichtoverdeEuropesever-
kiezingen. Daar kwam een paar dagen
later een schorsing overheen omdat hij
een bitse tweet plaatste over eenmosli-
madiezouhebbengeklaagdover lasag-
nedienaarbaconsmaakt. ‘Hoeweet zij
hoebaconsmaakt,diehoerrr?’Die laat-
ste tweet heeft Nijman verwijderd.Met
tegenzin: ‘Overgoedesmaakvalt te twis-
ten,maar ik zie Twitter als een polemi-
sche speeltuinwaar veelmoetkunnen.’

De eerste blokkeringwas eindmaart.
Nijman twitterde over de aanslag in

Christchurch, waar rechtsextremist
BrentonTarrant51mensendoodschoot.
Nijman linkte in zijn tweet naar het
73pagina’stellenderacistischemanifest
van Tarrant. ‘Beledigend gedrag’ vond
Twitter. ‘Onzin’, zegtNijman. ‘Ikhebhet
manifestvandieidiootnatuurlijkniet in-
stemmend gedeeld en er context bij ge-
geven. Als we willen begrijpen wat zijn
motievenzijngeweest,moetenwedatma-
nifestkunnendelen.Andersgaatheteen
eigenlevenleiden.Indekrochtenvanhet
internetgaatdatmanifestechtwelrond.’

Europaheeft deoorlog verklaardaan
nepnieuwsen‘hatespeech’.DeEurope-
seCommissieheefteen‘actieplantegen
desinformatie’opgesteld.Vorigemaand
heeft het Europees Parlement eenwet
aangenomendiebedrijvenverplicht ter-
roristischeberichtenenfilmpjesbinnen
eenuurvanhetplatformteverwijderen.
Deboete,alsdewetnietwordtnageleefd,
kanoplopen tot €45mln.
Duitsland heeft binnen Europa de

strengstewet tegen haatzaaien ennep-
nieuws ter wereld ingevoerd. De ‘Netz-
werkdurchsetzungsgesetz’ (NetzDG)be-
paalt dat bedrijven een boete vanmaxi-
maal €50mln krijgen als ze onrechtma-
tigeberichtenniet verwijderen.

Natuurlijkmoeten overheden optre-
den tegen Russische trollen, beïnvloe-
ding van verkiezingen en intimidatie
op sociale platforms, zegt Natali Hel-
berger, hoogleraar informatierecht aan
deUvA.Maar ze vindt dewetgevingniet
goed doordacht. ‘Het gevolg is dat plat-

Mag je alles zeggenwat je vindt op sociale
media? Inperking vande vrijheid van
meningsuiting als keerzijde vanhet
gevecht tegennepnieuws en ‘hate speech’

“
‘Ik zieTwitter als
eenpolemische
speeltuinwaar veel
moet kunnen’
Bart Nijman
adjunct-hoofdredacteur GeenStijl

POLITIEK

OppositieVenezuela
duiktonder
Venezolaanse oppositieleden
zijn ondergedokenopschuil-
adressenen inambassadesnadat
degeheimedienstwoensdagde
vicevoorzitter vanhetparlement,
EdgarZambrano,hadaangehou-
den, eenprominenteadviseur van
oppositieleider JuanGuaidó.Het
Hooggerechtshof, opdehandvan
presidentNicolásMaduro, stelde

dezeweekdat tienprominente
ledenvandeoppositie, onderwie
Zambrano, zich schuldighebben
gemaakt aanverraad, rebellie en
samenzwering.Hunparlemen-
taire immuniteit is opgeheven.
Guaidósmentor,LeopoldoLópez,
schuilt indeSpaanseambassade,
drie andereoppositieleden inde
ItaliaanseenArgentijnse.Ande-
renzijnondergedoken.Guaidó
riep vorigeweekop tot afzetting
vanMaduro,maardemeerder-
heid vanhet legerblijft totnu toe
achterhet staatshoofd staan. Edgar Zambrano FOTO: REUTERS

PRIVACY EN CYBERSECURITY

VSklagenChinezen
aanvoordatahack
De Amerikaanse overheid klaagt
tweeChinezenaan voordedi-
gitale inbraakbij verzekeraar
Anthemendrie andere onbeken-
debedrijven in2015. Bij deAn-
them-hackwerdenpersoonlijke
gegevens van78,8miljoenAmeri-
kanenbuitgemaakt,waarmeehet
volgenspersbureauBloomberg
een vandegrootste diefstallen

vanmedische gegevensooit is in
deVS.De32-jarige FujieWangen
eenanonieme verdachte zouden
eenChinesehackersgroepge-
holpenhebbenmetde inbraak.
Degegevenswerden vervolgens
doorgestuurdnaarmeerdere
locaties inChina. Volgensde
aanklacht gebruikten ze ‘extreem
geavanceerde’methodes. Zo
zouden zephishingmails naar
werknemers vanAnthemhebben
gestuurd,metmalwaredie ze toe-
gang verschafte. Anthemschikte
in juli 2017 voor $115mln.

formsberichtensnellerweghalenomhet
zekere voor het onzekere te nemen. De
politiekemacht van platforms, diemil-
jardengebruikershebben,wordter juist
door versterkt in plaats van ingedamd.
Sociale platformsmoeten niet bepalen
watwewel ennietmogen zeggen.’

CENSUUR
OokdeVN-SpeciaalRapporteur voorde
vrijheid vanmeningsuiting is bezorgd
datsocialeplatformsdoorschieteninhet
verwijderenvancontentomaansprake-
lijkheid te ontlopen. Facebook enTwit-
termoetengeeneigenrechtertjespelen,
staat ineenkritischrapportuit2018:de
kansbestaat dat hetmodereren vanbe-
drijvengeen‘eerlijkerechtsgang’ is,ook
omdat ze niet vanuit publieke waarden
handelen,maaruiteconomischemotie-
ven. Dat kan leiden tot ‘private censor-
ship’, censuurdoorbedrijven.
In Polen is SIN, een organisatie die

zich bekommert omdrugsverslaafden,
afgelopenweeknaarderechtergestapt.
Hun Instagram-account en Facebook-
paginamet16.000ledeniszonderwaar-
schuwingenduidelijkemotivatieverwij-
derd. Censuur, vindt SIN. Facebook is
uitgegroeid totzo’ndominantplatform
dat er nauwelijks volwaardige alterna-
tievenzijnomdeachterbantebereiken.
‘In een democratie proberen we de

machten zoveelmogelijk te scheiden’,
zegtHelberger. ‘Maarwezittennu inde
situatie dat sociale platforms zelf de re-
gelsmaken en ook nog eens politie en
rechterzijn.Datmoet juistuitelkaarge-
trokkenworden.’

Het is niet aanTwitter om tebepalen
ofhijmaglinkennaarhetChristchurch-
manifest, vindtBartNijman. ‘Twitteren
Facebook zijn groter danChina qua ge-
bruikers. Niemand heeft ooit op Jack
Dorsey of Mark Zuckerberg gestemd,
maar zebepalenwelwat er gebeurt.’

Aande andere kant zijn Facebook en
Twitter private bedrijven die in hun al-
gemenevoorwaardenhuisregelsmogen
opnemenwat wel en niet is toegestaan
ophetplatform. ‘Datgeldtnatuurlijk in
zijn algemeenheid voor tennisclubs en
andereverenigingen’, zegtmigratiedes-
kundigeenferventtwitteraaroverdaton-
derwerp Jan van de Beek. ‘Maar sociale
media zoals Twitter ontwikkelen zich
steedsmeer tot eennutsvoorziening. Je

Bart Nijman
FOTO: PETERBOERVOORHETFD

ziet dat het publieke debat steedsmeer
op socialemediaplaatsvindt.’
Van de Beek werd twee weken gele-

den ineens geblokt door Twitter. Als
@demo_demo_nlplaatstehijeentweet
met een citaat van fractievoorzitter
SybrandBumavanhetCDAuiteenkran-
teninterview: ‘Uiteindelijkisaanpassing
vanhetVluchtelingenverdragnodigom
demigratiestroom te stoppen.’ En daar
voegde hij zelf aan toe: ‘Stevige taal, nu
nogdeuitvoering!’

Kort na zijn tweet kreeg hij eenmail
dat zijn account vergrendeld was ‘van-
wege het overtreden van de Twitter-re-
gels’.Maar welke regel dan precies? ‘Ik
hebnogsteedswerkelijkgeenidee’, zegt
VandeBeek, die na 12 uurweer berich-
tenkonplaatsen. ‘Ikdenkdathet ietsal-
goritmischwas.’Twitterzelfwasnietbe-
reikbaar voor commentaar.

Twitter had tussen 2013 en 2017 een
kantoor in Amsterdam en voor de ver-
koopvanadvertentiesaandeNederland-
semarkt en voor lokaal contactmet de
persengebruikers. ‘Allemaalwegbezui-
nigdomdatTwitter rodecijfersschreef’,
zegtMarc de Vries, de voormalige baas
van Twitter Benelux. ‘Wij hadden zelf
geen toegang tot de systemen die be-
richten van gebruikers kunnen verwij-
deren.Dat isallemaalcentraalgeregeld.
We kondenwel extra informatie geven
zoals: let op, deze persoon is in Neder-
land eenbekende journalist.’

FOUTJE, SORRY
Inderdaad zijn Facebook en Twitter zó
groot dat hetmodereren vanmiljarden
berichten voor een groot deel geauto-
matiseerd is. ‘Opdezeschaalontkomje
er niet aan dat berichtenwordenweg-
gehaalddie volstrekt legitiemzijn’, zegt
hoogleraarHelberger. ‘Eenberichtover
seksuelevoorlichtingwordtbijvoorbeeld
aangevinktalsporno. IetskaninSilicon
Valleyaanstootgevendlijken,maarmis-
schien ishetsatire,of ineen landlokaal
gebruikelijk. Daar houdt het algoritme
allemaal geen rekeningmee.’
Even twaalf uur niet twitteren is te

overleven,maar sociale platformsmoe-
ten niet wegkomenmet ‘Foutje, sorry’,
vindt Van de Beek. ‘Misschienmoeten
overhedenregelsmakenovertoegangdie
platformsverplichtentemotiveren,waar-
omze iemandvanhetplatformgooien.’

Het Poolse SIN vermoedt dat zijn Fa-
cebookpagina is verwijderd omdat Po-
len een rechtse regering heeft,met een
lik-op-stukbeleid tegen drugs. Van de
Beeksluitnietuitdathij is geblokkeerd
omdat hij kritisch over een gevoelig on-
derwerp alsmigratie twittert. ‘Niet voor
niets dat president Trump zo ageert te-
genTwitterbans,hijvoeltdatdatzijnher-
verkiezingskansenbeïnvloedt.Hijdenkt
dat Twitter een linkse vooringenomen-
heidheeft.’

‘Een algoritme isnooit neutraal’ zegt
Helberger. ‘Niemandweet nog precies
hoeweditgoedmoetenreguleren.Maar
hetfeitdatwegeeninzichthebbeninhoe
socialemediahunafwegingenmakenis
alvoldoendeomhetalseenmaatschap-
pelijk probleem te zien.’

“
‘Sociale platforms
makennuzelf de
regels en zijn ooknog
eenspolitie en rechter’
Natali Helberger
hoogleraar informatierecht UvA
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