
kruispunt donderdag 29 september 2016

Reformatorisch Dagblad14

Vierwekelijkse serie waarin alledaagse thema’s filosofisch worden belicht. Vandaag: internet.

De vele gezichten  
van internet

tekst Jan-Kees Karels 

beeld Gemma Pauwels, SaltyStock

Verlichtingsdenkers in de achttiende eeuw beoogden een vrije verspreiding van ken-

nis en ideeën. Die wens is met de komst van internet duizendvoudig in vervulling 

gegaan, zegt prof. Egbert Dommering. Maar er zijn ook donkere kanten.
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Persoonlijke 

gegevens zijn 

het nieuwe 

betaalmiddel 

van internet

Mr. Egbert Dommering. beeld Cas-

sander Eeftinck Schattenkerk

Filosoof Hans Schnitzler laat in zjn boek ”Het

digitale proletariaat” (2014) zien hoe niet-kritische

internetgebruikers zichzelf sluipenderwjs overleve-

ren aan commerciële krachten.

Bedrjven zoals Google en Facebook voeren een

strjd om onze geest, zei hj begin dit jaar in een in-

terview met dagblad Trouw. „Ons vermogen om zelf

te denken en een oordeel te vormen wordt gaande-

weg steeds verder aangetast. De technologie wordt

dusdanig leidend dat ze het hele domein van de geest

begint te koloniseren en manipuleren. Ons vermogen

om te denken en te willen en te oordelen. De mens

wordt een instrument. Onze hele belevingswereld,

onze geesteljke wereld, wordt input voor een pro-

ductieproces.”

„De welvaart hoopt zich op bj een paar grote tech-

nologiebedrjven. Mensen worden tweederangsbur-

gers.” Dat zei de internetilosoof Jaron Lanier deze

maand in een vraaggesprek met Het Financieele

Dagblad.

De Amerikaan Jaron Lanier (56) wordt wel de „va-

der van virtual reality” genoemd, omdat hj het be-

grip in 1987 als eerste gebruikte. In zjn boek ”Who

owns the future?” (2013) stelt hj dat mensen die

persoonljke informatie online weggeven aan Google

en Facebook daarvoor moeten worden betaald. „Ik

denk dat we daar naartoe moeten”, aldus Lanier.

„Als we een markteconomie willen hebben in het

digitale tjdperk, is het de enige manier. Het is prima

om wereldwjd verbonden te zjn. Maar de vraag wie

eigenaar is van alle vergaarde data is erg belangrjk.”

De ilosoof Marli Hujer deed onderzoek naar ritme

en tjdsbeleving. In haar boek ”Ritme. Op zoek naar

een terugkerende tjd” (2015) beschrjft ze wat inter-

net en sociale media met tjdsbeleving doen. „Zoek-

machines als Google of Yahoo zetten na het intikken

van zoektermen berichten uit heel diverse tjdsperio-

des naast elkaar. Iemand kan allang vertrokken zjn

bj een werkgever, maar op het internet ljkt het of

hj daar nog altjd werkt. Chronologie is ook ver te

zoeken op YouTube. Veel ilmpjes wekken de sugges-

tie dat de optredens, hoe kort of lang ook geleden, op

dit moment plaatsvinden. Zangers bljven daardoor

eeuwig jong. Ook na hun dood.” Volgens Hujer

hebben internet en de daar aanwezige sociale media

weinig boodschap aan vaste ritmes. Dat sluit aan bj

een brede trend in de samenleving tot lexibilisering.

„Internet maakt onze 
wereld niet groter, maar 
kleiner”

„Mensen die persoonlijke 
informatie online 
weggeven aan Google 
moeten daarvoor worden 
betaald”

„Op internetpagina’s zien 
we een vanzelfsprekende 
chronologie verdwijnen”

Het zonlicht valt door de open-

slaande deuren van het balkon.

Het is een warme nazomermid-

dag. Geratel van een voorbjrj-

dende tram overstemt soms het

gesprek. Prof. Egbert Dommering

woont op loopafstand van het

Koninkljk Concertgebouw, in de

Amsterdamse wjk Oud-Zuid.

Dommering is emeritus hoog-

leraar informatierecht aan de

Universiteit van Amsterdam

en oud-advocaat. Deze maand

zag zjn boek ”Het verschil van

mening. Geschiedenis van een

verkeerd begrepen idee” (uitg.

Prometheus) het licht. Een kloek

werk van bjna 700 bladzjden

dik, met een rood lintje. Het is

een rjke ideeëngeschiedenis

waarin Dommering de vrjheid

van godsdienst en meningsuiting

in samenhang met privacy en het

eigendomsrecht behandelt. Die

twee horen nauw bj elkaar, laat

hj zien. In politieke theorieën

staat vaak de afschafing van

overheidsinvloed op de vrjheid

van meningsuiting centraal. Min-

der oog is er volgens Dommering

voor het feit dat de afschafing

van het privilegesysteem, dat

eigendomsrechten koppelde aan

toegekende privileges door een

vorst, minstens zo belangrjk was.

In de laatste hoofdstukken trekt

hj ljnen naar de komst van het

wereldwjde internet.

De totstandkoming van het

boek heeft alles te maken met het

Instituut voor Informatierecht

dat in 1989 aan de Universiteit

van Amsterdam werd opgericht

en waarvan Dommering directeur

was. „Het instituut werd opgericht

door hoogleraren die bezig waren

met de vrjheid van meningsuiting

en het auteursrecht”, zegt hj.

„Later is het instituut uitgebouwd,

omdat het een steeds grotere rol

ging spelen in de telecommuni-

catie, en later ook de privacy en

alles wat daarbj hoort. Ik was

gefascineerd door wat die dingen

met elkaar te maken hebben.”

Hoe heeft de komst van internet 

uw leven veranderd?

„In 1989 waren we nog volop

bezig met de klassieke media.

De telecommunicatiemarkt was

niet geliberaliseerd, we hadden

eigenljk alleen de publieke om-

roep. Toen ik begon, woonde ik in

Den Haag. Ik had een fax en een

computer thuis. In die tjd werd

het blad Computerrecht opge-

richt, waar ik in de redactie zat.

Eigenljk was ik er tegen, want ik

zei: Het gaat niet om de computer,

het gaat om informatie, en om het

netwerk. Als je de maatregelen

van de EU vanaf de jaren tachtig

bekjkt, komt het woord internet

daar nog niet in voor.”

De komst van internet noemt u 

een „wonder.” Wat is er zo won-

derlijk aan?

„Het wonderbaarljke is dat het

IP-protocol en het world wide

web in een staatsvrje sfeer zjn

ontwikkeld. In de jaren zestig en

zeventig werd het datacommuni-

catieverkeer belangrjk voor over-

heid en bedrjfsleven. Het Ame-

rikaanse ministerie van Defensie

gaf universiteiten de opdracht

een nieuw, veilig datanetwerk te

maken. Dat werkte aanvankeljk

alleen binnen universiteiten en

werd pas later publiek. Toen rees

de vraag: Van wie is dat netwerk

eigenljk? Daarover discussieerden

het Amerikaanse ministerie en de

jonge internetgemeenschap met

elkaar.”

Internet maakt structuren die uit 

de twintigste eeuw zijn over-

geleverd „vloeibaar”, schrijft u. 

Kunt u dat toelichten? 

„De twintigste eeuw laat twee mo-

dellen van informatieverspreiding

zien. Je hebt het mediamodel, dat

wordt betaald door de gebruiker

en/of door reclame. Er is een re-

dactie die verantwoordeljk is voor

de inhoud, die redactie werkt als

een ilter. Daarnaast is er het tele-

communicatie- of telefoniemodel.

Hierbj produceren de gebruikers

zelf de informatie, die geheim is;

zj betalen voor het gebruik van

het netwerk. De telecomonder-

nemer zegt: Wat die mensen al-

lemaal doen, daar kun je mj niet

op aanspreken.

Bj beide modellen horen princi-

pes. Het eerste is de redactionele

vrjheid, die niet onderworpen is

aan enige vorm van (staats)cen-

suur. Het principe bj het netwerk

is: ik heb op geljke voorwaarden

een vrje, betaalbare toegang tot

een neutraal netwerk, en mjn

communicatie bljft geheim. Met

vloeibaar bedoel ik dat in de inter-

netwereld die twee modellen door

elkaar zjn gaan lopen.”

In hoeverre vindt u dat met de 

komst van internet de idealen 

van de verlichting, zoals de 

vrijheid van meningsuiting, zijn 

gerealiseerd? 

„De verlichters beoogden een we-

reldwjde verspreiding van kennis

en discussie. De republiek der let-

teren vatten ze letterljk zo op. Die

belofte is in duizendvoudige vorm

in vervulling gegaan. Internet

heeft duizenden republieken der

letteren gesticht waar iedereen

toegang toe heeft.

Een groot nadeel is dat de

openbare ruimte heel kwetsbaar

is geworden. De media zjn onder

druk komen te staan. We hebben

wel snelle sociale media gekregen,

maar die zjn een puur commer-

ciële aangelegenheid. Er is geen

controle meer op de betrouwbaar-

heid van informatie. De notie dat

je voor goede informatie betaalt,

ebt weg: praktisch alle informatie

op sociale media wordt betaald uit

gepersonaliseerde reclamebood-

schappen.”

Tegelijk is de controle door 

overheden toegenomen. „De 

democratie is de grootste spion 

van haar burgers geworden”, 

schrijft u.

„Het is een langdurige trend.

Naarmate we meer vrjheden

hebben gekregen, wordt de

samenleving ook steeds meer ge-

controleerd door multinationals

en de staat. In de DDR had de

geheime politie heel ijnmazige

controlesystemen. Toch was er

nog veel mankracht voor nodig

om mensen te controleren. Op

internet kun je tegen nul kosten

iedereen controleren. Je ziet dat

dit werkt als een vliegwiel, zeker

nu we de ”big data”-technologie

hebben.”

Spil van de informatiesamen-

leving is zijn de persoonsgege-

vens. U lijkt niet positief over 

wetgeving die de persoons- 

gegevens wil beschermen.

„De privacy wordt op dit moment

gereguleerd door publiekrechte-

ljke controle en hogere boetes. Je

kunt wel een politieagent met ka-

non midden in de stad neerzetten

om diefstal te bestrjden, maar als

alle deuren van de huizen open-

staan, schiet dat niet op. Lukt de

publiekrechteljke controle niet,

dan ontstaan er grote deals tussen

de ondernemingen en overheden

over zelfregulering. Daar maak je

het natuurljk niet transparanter

mee.

Je ziet dat je persoonsgegevens

eigenljk het nieuwe betaalmid-

del op internet zjn geworden.

Voor elke stap die je op internet

doet, vermeerder je de waarde

van degene die die stap faciliteert.

Als ik via iens.nl een restaurant

boek, is dat een prachtige service

voor mj. Ze doen me een aanbod

toegespitst op mjn smaak. Maar

voordat ik in het restaurant ben

geweest, krjg ik al de vraag of ik

het wil beoordelen. Dus dan ben

ik een onbetaalde kracht om hún

waarde te vermeerderen. Ja, maar

daardoor is mjn dienstverlening

beter geworden, zeggen ze dan.

Maar zo werkt het mechanisme

wel.”

Zou je hier een stap tussen kun-

nen zetten waarbij de consument 

geld kan vragen voor het gebruik 

van zijn persoonsgegevens?

„Ja, dat heb ik weleens betoogd.

Alleen past dat niet in het para-

digma van de huidige privacyregu-

lering. Ik heb het weleens gezegd,

op een congres twee jaar geleden,

en in een artikel geschreven.

Maar ik kreeg geen bjval. En nu

mr. Jacob Kohnstamm afscheid

heeft genomen van de Autoriteit

Persoonsgegevens, zegt ook hj:

persoonsgegevens zjn het nieuwe

geld van internet. Mjn collega mr.

dr. Van Ejk zegt dat je de priva-

cybescherming steeds meer in de

sfeer van het consumentenrecht

zou moeten trekken. De consu-

ment krjgt dan zélf de beschik-

king over zjn persoonsgegevens,

inclusief de verkoop ervan. Dat zal

nog wel een tjdje duren. Ook de

nieuwe privacywetgeving voorziet

er niet in. Het is een omslag in

denken die moet plaatsvinden.”
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