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Privacy is een hot issue. De media schenken vrijwel dagelijks aandacht aan kwesties, 
dilemma's en vraagstukken die de vorm aannemen van privacyproblemen. Ook de 
wetenschappelijke en theoretische literatuur op het gebied van sociologie, recht, fi
losofie en antropologie staat veelvuldig in het teken van zaken rond individuele pri
vacy. En het publiek is bezorgd en verontrust over de groeiende mogelijkheden tot 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het onderzoek 
dat het Rathenau Instituut in 1999 heeft uitgevoerd naar privacybeleving van bur
gers (Smink e.a. 1999). Het grootste gedeelte van de burgers (77% om precies te zijn) 
heeft het gevoel dat privacy tegenwoordig bedreigd wordt, vooral als gevolg van de 
toename van toepassingen van informatie- en communicatietechnologie in allerlei 
uiteenlopende aspecten en sferen van het dagelijkse leven (Smink e.a. 1999,75). 

De relatie tussen deze technologische ontwikkelingen en de privacy van het in
dividu is een prominent thema in de beschouwingen over de hedendaagse privacy
problematiek Dat technologie als privacybedreigend wordt ervaren, is niet type
rend voor de huidige tijd: het moderne discours over privacy ligt als geheel in 
belangrijke .mate in het voetspoor van technologische innovaties en toepassingen. 
Sinds privacy als belangrijke kwestie op de maatschappelijke en academische agenda 
is komen te staan, is de noodzaak van haar-bescherming steeds in verband gebracht 
met de opkomst en verspreiding van instrumenten en methoden van nieuwe tech
nologie. 

De eerste systematische, expliciete formulering en verdediging van. privacy in de 
late negentiende eeuw kan dan ook al worden beschouwd als een reactie op een 
groeiende praktijk van privacybedreigende technologieën. Het pleidooi van Samuel 
D. Warren en Louis Brandeis voor privacy als algemeen, zelfstandig juridisch recht, 
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«j is in hoge mate ingegeven door de perceptie van de gevaren van. technologische in-

fg nova ties in die tijd/ Volgens de Amerikaanse juristen beschikken de populaire me-
3 dia over zoveel uiteenlopende technieken voor het binnendringen van 'de heilige 
^ ruimte van het private en huiselijke leven/ dat het risico bestaat dat "hetgeen wordt 
7 gefluisterd in het privévertrek, van de daken wordt verkondigd' (Warren en Brandeis 
? 1984, 76}. Daarom, dient er een principe erkend te worden waarmee de gedachten, 
§ gevoelens en sensaties van een persoon beschermd kunnen worden, namelijk het 
.2 recht op privacy als Vecht om alleen te worden gelaten'. 
4/1 

^j De erkenning en waardering van. privacy neemt in de periode na de publicatie 
van dit baanbrekende artikel gestaag toe, parallel aan de ontwikkeling van verfijn
dere en nieuwe technieken die kunnen worden ingezet op een wijze die de privacy 
van het individu schendt. In de vroege twintigste eeuw groeien en verspreiden de 
instrumenten voor surveillance zich met name als gevolg van de omvang en ver
scheidenheid van de nieuwe massamedia. Met de introductie van de computer in de 
jaren vijftig krijgt clc privacyproblematiek bovendien een omvangrijker karakter. 
De ongekende wijzen van informatieverzameling, opslag en verspreiding die com
putertechnologie mogelijk maakt, worden ervaren als onacceptabele vormen van 
registratie, meting en beeldvorming van het individu.1 De ontwikkelingen in infor
matietechnologie in de jaren tachtig lijken de privacy van de burger nog verder te 
bedreigen doordat er nieuwe capaciteiten worden ontsloten, tot samenvoeging, 
uitwisseling, combinatie, integratie, manipulatie en verfijning van bestanden met 
persoonlijke gegevens. Met de in de jaren negentig florerende koppeling van infor
matie- en communicatietechnologieën lijken de gevaren van inbreuk op de per
soonlijke levenssfeer ten slotte een ongeëvenaarde omvang te hebben aangenomen. 
Met de opkomst van netwerken krijgen de praktijken, van data-aggregatie nieuwe 
impulsen, zoals bijvoorbeeld, blijkt uit fenomenen als datamatching (de combinatie 
en vergelijking van informatie uit verschillende bronnen met als resultaat een gede
tailleerd dossier over een individu) en datamining (het genereren van gemeenschap
pelijke karakteristieken van groepen personen, door de uitwisseling van informatie 
uit verschillende databanken en -systemen). Bovendien, doen nieuwe methoden van 
registratie en observatie hun intrede, zoals het continue cameratoezicht door mid
del van closed-circuit television, de wereldwijde satellietverbindingen van het global posï-
tiomrig system, en - wat minder exotisch - het rekeningrijden. Biometrische identifica
tiemiddelen, digitale toegangscontroles en DNA-testen zetten de bescherming van 
de lichamelijke privacy van personen, verder onder druk. 

De onrust omtrent privacybescherming lijkt daarmee in de late twintigste eeuw 
haar hoogtepunt te hebben, bereikt. De publieke zorg over de dagelijks voelbare im
plicaties van ICT voor de persoonlijke levenssfeer grenst aan massahysterie, vanuit 
het recht en. de politiek wordt aanhoudend gepleit voor nieuwe, internationale wet
geving voor de bescherming van persoonsgegevens, en de verscheidenheid en hoe
veelheid aan publicaties die gewijd, zijn aan privacy zijn. vrijwel niet te overzien. Ge
meenschappelijk aan deze brede aandacht voor het onderwerp is de nadruk op de 
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noodzaak van bescherming van införmationeie privacy. Boeken ais die van Charles J. 
Sykes en Reg Whitaker, beide met de onheilspellende titel The end of privacy, verkondt- o 
gen de erosie en teloorgang van individuele privacy in de hedendaagse informatie
maatschappij en pleiten voor een herwaardering van haar status als centrale, demo
cratische, Liberale waarde. 

Volgens Sykes wordt de privacy van het individu van allerlei kanten bedreigd: de 
informatietechnologie doet omvangrijke persoonlijke dossiers ontstaan, op inter
net is het gedrag van iedere persoon traceerbaar en welhaast transparant, de publie
ke en private sectoren hebben in hun koppeling van bestanden een seamless dataweb 
gevormd, medische bestanden zijn uitermate kwetsbaar voor misbruik, en op de i° 
werkvloer lijkt persoonlijke privacy welhaast geheel onmogelijk. Het resultaat is 3̂ 
'een maatschappij met veel te veel informatie' (Sykes 1.999,9) waarin de privacy van 2̂  
consumenten, patiënten, werknemers en burgers voortdurend wordt verkleind en ^ 
verstikt. 3-

Reg Whitaker spreekt daarom van een. 'surveillancemaatschappij'. Met de nieu- ^ 
we technieken voor het verzamelen, verwerken, opslaan en gebruiken van informa- g 
tie krijgen de panoptische tendensen, van de moderne samenleving volgens hem de 5 
overhand. Steeds meer activiteiten worden getransformeerd tot informatieverwer- ~ 
kende processen, en vervolgens terugvertaald in handelingen. En nu niet alleen de 
overheid maar ook allerlei commerciële instellingen en bedrijven zich hiermee be
zig houden, worden revolutionair nieuwe machten ontsloten. Met het oog op deze 
indringende surveillancetechnologie lijkt privacy meer dan ooit te moeten worden 
verdedigd en beschermd. 

Dat is ook het uitgangspunt van het betoog voor 'privacyvrijheid'' van de Vlaam
se jurist Serge Gutwirth, Informatie- en communicatietechnologieën en de massa
media hebben volgens hem een belangrijke bijdrage geleverd aan de versterking en 
uitbreiding van wat hij (geïnspireerd door Foucault) de "controlerende samenleving' 
noemt. De methoden van transparantie, toezicht, surveillance, normalisering, ma-
nipulering en profilering die door deze nieuwe technologie op ongekende wijze 
mogelijk worden gemaakt vormen steeds meer de bestaansvoorwaarden voor een 
cultuur die is gericht op permanente beïnvloeding en manipulatie en die zich daar
mee lijnrecht tegenover de bescherming van persoonlijke privacy bevindt. 

Gutwirth is over deze stand van zaken echter minder pessimistisch gestemd dan 
Sykes en Whitaker, die in hun analysen neigen tot doemdenken omtrent de rol van 
privacybescherming ais adequaat tegenwicht tegen de ontwikkelingen binnen tech
nologische surveillance. Volgens Sykes vereist een herstel, van het respect voor indi
viduele privacy een maatschappelijke transformatie die in de huidige Amerikaanse 
culture of exposure nauwelijks te verwachten valt: de behoefte aan zeifonthulling vormt 
een onoverkomelijk obstakel in de noodzakelijke vernieuwing van een civil society 
waarin privacy weer als onaantastbare grondaanname erkend wordt. Reg Whitaker 
is nog negatiever over de maatschappelijke omstandigheden waarin privacy ten on
der lijkt te gaan. De tendensen van de elektronische surveillance bezitten in het in-
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formatie tijdperk een zodanig karakter, dat zij in belangrijke mate vorm krijgen, eo 
functioneren met instemming en medewerking van betrokkenen.. Whitaker spreekt 

| in dit verband over een 'participatoir panopticon', een praktijk waaraan mensen 
vrijwillig bijdragen vanwege de positieve effecten en voordelen die zij ervan ver-

7 wachten. Effectieve individuele weerstand tegen privacyschendingen is daarom niet 
voor de hand liggend of eenvoudig realiseerbaar. 

o Gutwirth is echter van mening dat privacy ais strategische notie naar voren kan 
2 worden gebracht in het verweer tegen, de machtstechnieken van de ICT-ontwikke-
^ lingen. Een radicaal begrip van privacy, zoals hij dat formuleert vanuit het perspec

tiefvan vrijheid, kent een bevrijdende, emancipatorische en kritische dimensie die 
een tegenwicht kan vormen tegen de normaliserende 'sjablonen/ van surveillance. 
Op basis van een historische en cross-culturele analyse van concepties van de per
soonlijke levenssfeer, privacygewoonten en individuele rechten, stelt Gutwirth dat 
privacy meerduidig, onbepaald, contextgebonden en relatief is. Het begrip blijft 
daarmee Van een halstarrige onzegbaarheid' (Gutwirth 1999,43). Deze weerbarstig
heid aan. conceptualisering kan voor de juridisering van privacy weliswaar proble
matisch, zijn, maar levert het individu machtsvoordelen op. Door privacy, als uit
drukking van individuele vrijheid, onbepaald te laten kan zij strategisch worden 
•ingezet ai naar gelang de contexten, omstandigheden en verhoudingen dit vereisen 
(Gutwirth 1999,46). Het inroepen van privacyrechten brengt op die manier automa
tisch de verplichting met zich mee de verdeling van macht en weerstand in de maat
schappelijke verhoudingen ter discussie te stellen. 

Het is dan wel nodig de definitie van privacy onbepaald te laten, niet alleen om 
effectief gebruik te kunnen maken van de emancipatoire potentie van het begrip, 
maar ook om haar onlosmakelijke verwevenheid met persoonlijke vrijheid (zoals die 
in Gutwirths neologisme 'privacyvrijheid' naar voren komt) te tonen. Privacy is in de 
optiek van Gutwirth het concept dat aan de individuele vrijheid in de democrati
sche samenleving gestalte geeft (Gutwirth 1999, 129}. Aangezien deze vrijheid per 
definitie onvatbaar en onbeschrijfbaar is, dient ook de inhoud en omvang van priva
cy oningevuld te blijven. Het privacyconcepris daarom inherent multidimensio-
neel, omvattend en breed: het heeft betrekking op zelfbepalingsvrijheid, maat
schappelijke diversiteit, pluraliteit en culturele rijkdom. 

Gutwirth vormt met deze analyse in zekere zin een buitenbeentje in het huidige 
discours; privacy wordt tegenwoordig in de literatuur namelijk vrijwel volledig van
uit het perspectief van haar informationele dimensies benaderd.3 Inbreuken op pri
vacy en. uitoefening van surveillance worden - in het licht van de ongekende tech
nieken, wijzen en toepassingen van datagebruik met behulp van I.CT - steeds vaker 
vertaald in termen van informatieomgang en gegevensverwerking. Dat blijkt uit de 
analysen van Sykes en Whitaker, maar vooral ook uit de thematiek die Amitai Etzio-
ni in zijn The limits of privacy behandelt. Etzioni bespreekt vijf controversiële onder
werpen die in de Verenigde Staten met betrekking tot privacy aan de orde komen: 
het vraagstuk van de verplichte HIV-testen bij kinderen, de wetgeving rond regis-
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tralie van voormalige zedendelinquenten (de in sommige staten reeds geïmplemen
teerde Megan's Laws), de toepassing van biometrische identificatiemiddelen., het de
bat rond encryprie van elektronische communicatie, en de beveiliging van medische 
bestanden. Hoewel Etzioni stelt dat deze zaken ais gemeenschappelijk kenmerk 
hun belang voor publieke veiligheid dan wel publieke gezondheid bezitten, is er 
mijns inziens eerder sprake van een gedeelde nadruk op de införmationele aspecten 
van de privacyproblematiek. Dat wordt duidelijk door de wijze waarop Etzioni de j=[ 
dilemma's die in de verschillende casussen op het spel staan, bespreekt. Steeds < 
wordt er, om te bepalen, in welke mate de privacy van het individu beschermd dient 3 

te worden, een aEveging gemaakt tussen geheimhouding of bescherming van infor- i 
marie enerzijds, en openheid of verspreiding van informatie anderzijds. Macht, sur- *5 
veillance of algemeen belang lijken daardoor uitsluitend in relatie te staan tot priva- g 
cy wat betreft eigendom van, of controle over informatie. En dat is opvallend, ^ 
aangezien bijvoorbeeld kwesties als biometrie en medische testen juist ook betrek- £ 
king hebben op de fysieke aspecten van privacy; aspecten die te maken hebben met s; 
de integriteit van leven, de onaantastbaarheid van het lichaam en de onschendbaar- | 
heid van de persoon, en die van oudsher tot het basale domein van privacy behoren. 5 
Aan deze zijde van privacy (of aan de ruimtelijke dimensies van de problematiek, zo
als die onder meer spelen bij de opsluiting van veroordeelden) wordt door Etzioni 
echter geen aandacht besteed. 

Etzioni. s benadering is wat dit betreft illustratief voor de wijze waarop de huidi
ge privacyproblematiek in de theoretische literatuur aan de orde wordt gesteld en de 
vorm die het recente vocabulaire heeft aangenomen. Privacy wordt daarin gedefi
nieerd in termen van bijvoorbeeld het recht op selectieve openbaarmaking, zeggen
schap over toegang tot persoonlijke informatie en individuele databestanden, con
trole op het gebruik van gegevens, minimalisering van dataverzameling, blokkering 
van informatiestromen, bescherming van persoonlijke informatie, geheimhouding 
van individuele gegevens, eigendom van persoonsgegevens, bescherming van ano
nimiteit of zelfs beveiliging van data. Het begrip privacy wordt met andere woorden 
steeds meer beperkt tot haar införmationele dimensies, of lijkt zelfs geheel ingevuld 
te worden door en samen te vallen met informatie als zodanig. 

De van oudsher bekende complexiteit, omvattendheid en robuustheid van het 
privacybegrip - zoals die uit de definitie van Warren en Brandeis' recht om alleen te 
worden gelaten spreekt en. zoals die in de opvatting van Serge Gutwirth doorklinkt -
verdwijnen, daardoor uit het zicht. Dat is ten eerste jammer, want de publieke opi
nie is nog steeds doordrongen van dit soort historisch diepgewortelde, gedeelde in
tuïties. Burgers associëren privacy met een breed en divers scala van zaken, waarden 
en contexten. In een in 1989 uitgevoerde steekproef onder de bevolking komt priva
cy niet alleen in verband, met zeggenschap over informatie naar voren (zoals wellicht 
in de lijn der verwachting zou liggen gezien, de dominantie van de zorg om gege
vensverwerking en persoonsregistratie in die tijd), maar vooral als het meer omvat
tende idee van 'met rust te worden gelaten' (Holvast e.a. 1989, 20); volgens 75% van 
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I de respondenten uit het SWOKA-onderzoek heeft privacy met dit recht te maken. In 
| het recente onderzoek van het Rathenau Instituut naar de privacybclcving van bur-
| gers in de informatiemaatschappij, is de meest gebruikte omschrijving van privacy 
^ 'alles wat van mij is en waarvan ik niet wil dat andere mensen dat weten' (Smink c.a 
V l999> 52)« Privacy wordt ook beschreven als: niet gestoord worden, kunnen doen en 

laten, watje wilt zonder dat een ander daar commentaar op kan geven, alles wat het 
o persoonlijk leven aangaat, belangen die alleen de persoon zelf aangaan, vrij leven 

zonder inmenging van anderen en vrijwaring van oordelen van anderen. En vanuit 
een ander perspectief ais: geen. misbruik maken van vertrouwen en afstand houden 
van zaken die persoon, niet betreffen (Smink. e.a. 1999, 52, 55-56), Achter deze alge
mene begrippen gaat. een negental uiteenlopende waarden schuil die privacy van 
haar normatieve grondslag voorzien. Zelfstandigheid, bewegingsvrijheid, gelijk
heid en vrijwaring van stigmatisering worden het meest in relatie tot individuele 
privacy naar voren gebracht (Smink e.a. 1999,101).4 In de publieke ervaring is privacy 
dus een breed, rijk en diepgefundeerd begrip, dat niet kan worden gereduceerd tot 
haar informationele aspecten. Daarmee staat de populaire conceptie op gespannen 
voet met de wetenschappelijke aandacht (in de filosofie, maar ook in het recht) voor 
de omvang, aard en inhoud van de problematiek. Volgens het Rathenau Instituut is 
deze stand van zaken onwenselijk. Als een debat dat door deskundigen wordt ge
voerd niet langer aansluit bij de manier waarop burgers de problematiek beleven, 
kan dit negatieve consequenties voor een effectieve beleidsvoering met zich mee
brengen. Maar ook voor (en dat is een meer algemeen-filosofische stelling die in de 
hier besproken literatuur niet aan de orde wordt gesteld) een adequate fundering, 
formulering en rechtvaardiging van morele begrippen, lijkt inachtneming van pu
blieke sentimenten belangrijk. Om realistisch, bruikbaar en relevant te zijn, zouden 
ethische concepten rekenschap moeten geven van heersende gevoelens en gedeelde 
intuïties. Dat heeft bijvoorbeeld Charles Taylor in Sources o f the self laten zien. Een mo
rele visie kan niet overtuigend worden gefundeerd zonder te kijken naar de percep
ties ten aanzien van. het goede die mensen delen, of de sociale omstandigheden 
waaronder een term wordt gebruikt (Taylor 1996", 54,73-75). 

De eenzijdige en beperkte benadering van privacy in termen van haar informa
tionele dimensie lijkt daarom ten tweede tevens risico's met zich mee te brengen. De 
theoretische noties, waarin geen ruimte is voor een aantal in de publieke beieving 
belangrijke aspecten, van het begrip, kunnen vanwege hun oppervlakkige beschou
wing niet duidelijk maken wat het belang en de waarde van privacybescherming nu 
precies is. Door uit te gaan van een moreel en conceptueel dun begrip als informa
tionele privacy worden problemen rond de privacy van burgers al snel geformuleerd 
in termen, van een belangenconflict waarbij de balans ten gunste van het publieke 
goed uitvalt. Dat is precies de reden waarom Serge Gutwirth zijn begrip oningevuld 
laat en verdedigt op basis van een breed, aan de intuïties appellerend concept als 
vrijheid. Privacy kan inzet zijn bij verschillende bela.ngena.fwegin.gen: tussen privacy 
en een ander fundamenteel recht, (zoals de grondwettelijke vrijheid, van meningsui-
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ting), tussen privacy en een *gcwoon' recht (zoals economisch belang) en tussen pri- § 
vacy en het algemene belang (zie Gutwirth 1998,58). De meeste botsingen doen zich o 
voor in het laatste geval, bijvoorbeeld wanneer zaken als publieke gezondheid, 
openbare veiligheid en openheid van informatie dienen te worden afgewogen tegen 
de privacyrechten van de individuele burger. Kortom, het soort botsingen dat Etzio-
ni in zijn boek aan de orde stelt. Een dergelijke probleembenadering doet volgens 
Gutwirth echter geen recht aan het besef dat het belang van. privacy een ander karak
ter heeft dan de belangen waartegen zij wordt afgewogen; privacy bezit, om het zo te 
zeggen, een speciaal 'normenhiërarchisch gewicht' in de belangenbalans waardoor 
zij per definitie en bij voorbaat een bepaalde mate van prioriteit bezit (Gutwirth 
1998,1.10). In een rijk, diepgefundeerd en breed concept van privacy komt deze nor
matieve lading duidelijk tot uiting, terwijl die in het huidige dunne theoretische 
concept onzichtbaar blijft. Het mogelijke gevolg hiervan is dat, zoals in de commu-
nitaristische visie van Amitai Etzioni ook het geval is, privacy het onderspit delft in 
de afweging tussen individueel recht en publiek belang. De kosten en negatieve 
consequenties die individuele privacy met zich meebrengen zijn volgens Etzioni zo
danig dat het algemene goed erdoor wordt geschonden. Hij pleit dan ook (en in dit g 
opzicht vormt hij een uitzondering in het heersende discours) voor een grotere be- v 

kommernis om sociale verantwoordelijkheden en het algemeen belang in plaats van 
een bescherming van privacy. Privacy wordt alom. beschouwd en verdedigd als een 
onaantastbare, welhaast heilige waarde waaraan op geen enkele wijze mag worden. 
getoornd, vindt Etzioni, en deze bevoorrechte positie zou volgens hem juist ter dis
cussie gesteld en gecorrigeerd moeten worden. 

Of een dergelijke herwaardering in het huidige klimaat ook daadwerkelijk zal 
plaatsvinden, is sterk de vraag. De handhaving van persoonlijke privacy ligt - als we 
de publieke beleving van de problematiek en de recente publicaties op het gebied, 
mogen geloven - meer dan ooit in de geschiedenis onder vuur. Of privacy vervolgens 
gelaten opgeofferd dan wel onverzettelijk verdedigd wordt, is een kwestie die niet 
alleen de filosofische theorie betreft, maar vooral ook in de publieke arena zal spe
len. Privacy als openbare aangelegenheid... wellicht is dat écht het einde van privacy. 

N o t e n 

1. De snapshotfotografie bijvoorbeeld, waarmee van afstand onopvallend en razendsnel 

plaatjes geschoten, kunnen worden, wordt door de roddelpers (en in de detective-industrie) gretig 

gebruikt om. personen en hun private aangelegenheden in beeld te brengen. Daarnaast zijn er • 

steeds meer mechanische instrumenten beschikbaar voor het afluisteren van gesprekken,, tele-

graaflijnen en telefoons. 

2. Aanvankelijk overheerst overigens de fascinatie en bewondering voor de nieuwe 'rekenma

chines'. In de jaren zestig ontstaat echter ook steeds meer aandacht voor de negatieve consequen-

• ties van. automatisering. Een grote stroom aan. (met name Amerikaanse) sociaal-wetenschappelij

ke publicaties over de bedreiging van privacy en de surveülancecapaciteiten van computers ziet 
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g het daglicht, en het publieke bewustzijn van deze potentiële gevaren groeit Er heerst met name 

U angst voor een centrale databank met gedetailleerde persoonsprofielen, een angst die in Nedcr-

«u land in belangrijke mate gevoed wordt door en vorm krijgt in de controverses rond de plannen 

f voor een universeel persoonlijk identificatienummer en de voorgenomen geautomatiseerde 

? volkstelling van 1971. 

• 3. Een dergelijke beschouwing van privacy is overigens niet geheel nieuw. De wetenschappe-

0 lijke aandacht voor privacy is sinds de jaren zestig, in reactie op de verschillende trends in. compu

tergebruik, steeds meer uitgegaan naar de definiëring en verdediging van een adequaat begrip in 

het licht van de implicaties van elektronische dataverwerking. Zeggenschap over informatie en 

bescherming van persoonsgegevens worden hierin als centrale elementen van privacy naar voren 

gebracht. Controle over de toegang tot persoonlijke data wordt beschouwd als voorwaarde voor 

bijvoorbeeld het aangaan en onderhouden van intieme en sociale relaties, voor de waarborg van 

een bepaalde noodzakelijke mate van anonimiteit, of voor de vormgeving van de private persoon

lijkheid (zie o.a. Wcstin 1,967). De informationele dimensies van de dan heersende privacyproble

matiek vormen het uitgangspunt voor deze analysen, hetgeen leidt tot de verspreiding van het 

idee van 'computerprivacy', of de inmiddels meer gangbare term 'informationele privacy', die in 

197.1 door Arthur Miller in diens inmiddels klassieke The assault on privacy voor het eerst is gebe

zigd. De roep om speciale wetgeving omtrent datagebruik, die in de jaren tachtig tot volle bloei 

en implementatie komt, is ook in hoge mate ingegeven door dit perspectief op hedendaagse pri

vacy. De in West-Europa en de Verenigde Staten ingevoerde dataprotectiewetten geven uitdruk

king aan het belang dat wordt gehecht aan de bescherming van individuele gegevens en de regu

lering van persoonsregistraties in relatie tot privacy. 

4. De andere waarden die door respondenten worden genoemd zijn autonomie, eigenwaarde, 

integriteit, vrijwaring van manipulatie en vrijwaring van inmenging (Smink ca. 1999»1*)• 
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