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Het oog van de camera 

Bespreking van Lynsey Dubbeld (2004) The regulation of the. observing gazt. 

Privacy implications of camera surveillance. Proefschrift Universiteit Twente. 
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Toen in 1993 de ontvoering van de 

Britse driejarige Jamie Bulger door zijn. 

twee tienjarige moordenaars op camera

's bleek te zijn vastgelegd, werden deze 

huiveringwekkende beelden vervolgens 

avond na avond uitgezonden op de 

nationale televisie. Ook buiten het 

Verenigd Koninkrijk raakten de beelden 

overbekend, en verwierven een welhaast 

Iconische status met betrekking tot de 

morele paniek over jeugdcriminaliteit. 

Daarnaast plaatsten deze beelden de 

wijdverbreide Installatie van systemen 

van cameratoezicht (closed circuit television, 

ofwel. CCTV) voor het voetlicht. Hoewel 

de cameraregistratie van de drie kinde

ren op het moment vlak voor ze hun. 

noodlot tegemoet gingen de verbijste

rende moord niet had kunnen voorko

men, betekende de registratie volgens 

velen toch dat er een mogelijkheid 

geweest was om in te grijpen, en, 

achteraf, dat de daders gepakt zouden 

worden. 

In de jaren die hierop volgden, is het 

Verenigd Koninkrijk zo ongeveer volge

bouwd met dergelijke bewakingscame

ra's, daarbij driekwart van het totale 

overheidsbudget voor misdaadpreventie 

opslokkend. Hoeveel camera's dit nu 

precies heeft opgeleverd is moeilijk te 

zeggen, natuurlijk, maar een onder

bouwde schatting uit 1999 stelt dat een 

willekeurig persoon, op een drukke dag 

in een stadse omgeving, waarschijnlijk 

zo'n driehonderd keer gefilmd wordt: 

door camera's van zo'n veertig syste

men. Dezelfde auteurs geven, in een 

recentere schatting aan dat er volgens 

hen zo'n 4,2 miljoen camera's opgesteld 

staan, wat neerkomt op 1 voor elke 14 

inwoners (Norris, McCahill e.a. 2004). 

Hoewel het Verenigd Koninkrijk de 

dubieuze eer heeft de onbetwiste koplo

per te zijn op dit gebied, hebben andere 

Europese landen de achtervolging inge

zet, en vrijwel zonder uitzondering in. 

de voorbije jaren, cameratoezicht tot pij

ler van het beleid inzake openbare vei

ligheid gemaakt, in hoeverre dit gefun

deerd is op bewezen effectiviteit dan wel 

gezien, moet worden als een gemakke

lijke technical fix van een complex maat

schappelijk probleem, is daarbij zeer de 

vraag. Tegenover ieder onderzoek dat 

gereduceerde criminaliteitscijfers na 

installatie van camera's constateert, kan 

een andere studie geciteerd worden 



waarin geen verbetering gevonden 

werd.. Niettemin worden inmiddels 
miljoenen gespendeerd aan de installa

tie van duizenden camera's. In 

Nederland bijvoorbeeld, waar het eerste 

CCTV-systeem in een publieke ruimte 

dateert van 1997, hebben Inmiddels 

minstens tachtig gemeenten dit voor

beeld nagevolgd. 

Maar cameratoezicht is zeker niet 

alleen, zelfs niet primair, een. zaak van 

publieke autoriteiten. In de particuliere 

sector is de groei nog veel spectaculair

der geweest. Waar enkele decennia gele

den slechts een enkel, groot warenhuis 

het proletarisch winkelen hoopte te 

bemoeilijken met camera's, heeft tegen

woordig ieder zichzelf respecterend 

bedrijf of bank elektronische ogen 

gericht op al wie er binnengaat. Toen 

onlangs de aankondiging van de 

Nederlandse Spoorwegen om loketten 

op kleinere stations te sluiten tot klach

ten, van het publiek en de reizigersvere

niging ROVER leidde, beloofde de NS 

het verlies aan veiligheidsgevoelens) op 

die stations te ondervangen met de 

installatie van bewakingscamera's. Het 

voorbeeld van stations geeft aan dat het 

hierbij overigens niet altijd eenduidig is 

wat als privé en wat als publieke ruimte 

kan gelden. Treinen, perrons, station

spleinen en -hallen, gelden, in relatie 

tot huis en kantoor, als openbaar ter

rein, maar zijn eigendom van particu

liere ondernemingen en in die zin privé. 

De vervaagde grens tussen publieke 

en private ruimte is één van. de aspecten 

die behandeld worden in het proef

schrift over cameratoezicht van Lynsey 

Dubbeld, die onlangs promoveerde aan 

de Technische Universiteit Twente. Dat 

het onder cameratoezicht stellen van de 

publieke ruimte een significante veran

dering Is, heeft zij tot uitgangspunt 
genomen van haar onderzoek.. Op basis 

van vele uren Veldwerk' in de centrale 

controlekamers van de bewakingscame
rasystemen van de NS beoogt zij in dit 

proefschrift de filosofische vraag te 

beantwoorden hoe deze verandering 

van. de publieke ruimte te conceptuali

seren. Daartoe behandelt zij twee moge

lijkheden die zich hiervoor bij uitstek, 

lijken te lenen: de eerste betreft de vraag 

of. het op grote schaal observeren van de 

publieke ruimte een aantasting van pri

vacy is, de tweede ziet cameratoezicht als 

een transformatie van die ruimte In een 

panopticon. 

Het eerste concept, privacy, ligt 

tamelijk voor de hand, voorzover vrij

wel ledere elektronische registratie van 

personen voornamelijk, op bijna pavlo

viaanse wijze, privacydlscussles oproept, 

zowel in de 'media als bij overheden en. 

regulerende instanties. Ook filosofisch 

en ethisch onderzoek van dit verschijn

sel wordt in belangrijke mate gedomi

neerd door probleemdefinities in ter

men van privacy. Daarom ontkwam 

Dubbeld dan ook waarschijnlijk niet 

aan een uiteenzetting met de literatuur 

hierover. 

Zij doet dit grondig, en voert de 

lezer langs de geschiedenis van het 

begrip, zoals dat in wetgeving en juris

prudentie terechtkwam. Aanvankelijk, 

zo vanaf einde negentiende eeuw, met 

het oog op bescherming tegen publica

tie van details uit het privé-leven en 

foto's in populaire massamedia; daarna 

in verband met het recht om beslissin

gen te nemen ten aanzien van het eigen 
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leven, zonder inmenging of oordeel van 

anderen, met name overheden (het 

bekende Roe vs Wade waarin het recht op 

abortus in de Verenigde Staten werd 

bepaald was gebaseerd, op een dergelijke 

privacyargumentatie), om uiteindelijk, 

met de informatietechnologische ont

wikkelingen vanaf de jaren zeventig, een 

hernieuwde relevantie te krijgen, als 

infonnationek privacy. In de context van de 

registratie en verwerking van persoons

gegevens wordt 'privacy' dan gedefini

eerd als het vermogen van individuen 

om. controle uit te oefenen over welke 

persoonlijke Informatie bekend 

gemaakt wordt; waar en door wie derge

lijke gegevens geregistreerd en verwerkt 

worden. Omdat dergelijke verwerking 

van gegevens vaak ver van het Individu. 

vandaan gebeurt, wordt privacy vertaald 

in 'gegevensbescherming' (Europese 

richtlijn en nationale wetgeving) en fair 

information practices (professionele code 

voor IT-ers en gegevensverwerkers). 

Interessant aan deze ontwikkelingen 

is de onmiskenbare co-evolutie van 

Invullingen van het begrip/recht 'priva

cy' enerzijds en (socio)technologische 

ontwikkelingen anderzijds: het zijn 

steeds nieuwe technieken (fotografie, 

massadistributie van. kranten, telefonie 

en afluistermogelijkheden, en vooral 

dus: informatietechnologie, databases, 

koppeling van. bestanden etc.) die nieu

we mogelijkheden van privacysch.cn-

dlng niet zich meebrengen. Die nieuwe 

mogelijkheden worden doorgaans 

omarmd door rechtshandhavendc 

machten, waardoor rechtsprekende en 

wetgevende machten, steeds opnieuw 

voor de taak staan regulerend op te tre

den. 

Dubbeld kiest drie aspecten van het 

belang van privacy als referentiepunten 

voor haar empirische studie van camera

toezicht: het idee van een privé-sfeer, 

lichamelijke integriteit en gegevensbe

scherming. Tegelijk stek ze de vraag of 

cameratoezicht wellicht dermate anders 

is dan. eerdere vormen van. toezicht dat 

de prlvacyconsequenties ervan in het 

bestaande vocabulaire niet afdoende 

gearticuleerd kunnen, worden. Dit 

maakt haar werk zeer de moeite waard: 

terwijl veel. analytische discussies over 

privacy bij gebrek aan empirische diep

gang gevangen blijven In het uitbenen 

van vaak al. te vergezochte voorbeelden, 

komen de meeste empirische studies 

dan. weer niet toe aan een meer dan 

oppervlakkig gebruik van. het concept. 

Met haar opzet om uitgebreid empi

risch onderzoek, te betrekken op analyti

sche kwesties over privacy en. omge

keerd ontwijkt Dubbeld beide soorten 

tekortkoming. Haar antwoord op de 

gestelde vraag wordt dan ook een genu

anceerd ja en nee. De praktijk van. 

CCTV Is wei degelijk vatbaar voor mis

bruik van gegevens over individuen en 

daarom is privacy In de zin van een 

dataprotectie regime zeker relevant; 

minder aan de orde zijn de andere twee 

aspecten van privacy, lichamelijke Inte

griteit en. bescherming van de privé-

sfeer. Op grond van deze conclusie stelt 

Dubbeld dat het privacyconcept aange

past moet worden, om de huidige prak

tijk van CCTV te accommoderen. 

Vervolgens introduceert ze een 

nieuw concept in haar betoog: het pano

pticon. Ook dit is niet echt verrassend: 

zoals Dubbeld zelf ook schrijft is een 

serie onderzoekers en. theoretici haar 

http://privacysch.cn


voorgegaan In het Idee dat the new surveil
lance, en met name CCTV, geanalyseerd 

kan worden met behulp van Foucaulcs 
aan Bentham, ontleende metafoor. De 

discussie over de relevantie van het werk 

van Foucauit voor de huidige explosie 

van. IT- applicaties en. -systemen voor 

het registreren, Identificeren, tracking and 

tracing van burgers, consumenten, pati

ënten, reizigers, migranten, asielzoe

kers, veroordeelden zowel als dieren, 

goederen, voertuigen, et cetera, is zelfs 

een centrale kwestie in wat tegenwoor

dig surveillance studies heet. Het sinds 

enkele jaren bestaande e-journal 

Surveillance & Society bijvoorbeeld heeft 

aan Foucauit al menig artikel, zelfs een 

themanummer, gewijd. In een editorial 

merkt de hoofdredacteur op dat iedere 

aflevering van het tijdschrift in zekere 

zin een Foucault-special is. Dubbeld 

heeft zelf een deel van haar onder

zoekstijd doorgebracht aan de Queen's 

University, Kingston, Canada, waar soci

oloog, veelschrijver en medeoprichter 

van dit tijdschrift David Lyon een inter

nationaal onderzoeksproject onder 

dezelfde titel coördineert. 

Een van de aardige ontdekkingen 

van haar veldwerk is 'het menselijke 

gezicht' achter het anonieme, schijnbaar 

onverbiddelijke oog van de camera: in 

de controlekamers van het CCTV-net-
werk zitten mannen en vrouwen wiens 

dagelijks werk het is de beelden, die 

door al die camera's op die stations 

geregistreerd worden, te bekijken. 

Dubbelds beschrijvingen schetsen het 

beeld van mensen die zich amuseren, 

vervelen, elkaar op dingen wijzen, soms 

wat zitten te klieren, en de richtlijnen 

van hogerhand soms wel, soms niet 

opvolgen. Ze ontwikkelen hun eigen 

voor- en afkeuren, routines, grappen en 

gewoonten. Ze herkennen 'bekende' 

mafkezen, kijken naar mooie dames, 

drinken, koffie en vergeten soms hele

maal op te letten. En. lang niet bij iedere 

'echte' ordeverstoring, dreigende over

treding of criminele handeling wordt 

ook daadwerkelijk de politie gebeld. 

Voeg daarbij dat het complexe systeem, 

van. camera's, netwerkverbindingen, 

programmatuur, monitoren enz. regel

matig mankementen vertoont, en het 
beeld van de continue registratie van 

alles, het automatisch observerende oog 

waaraan niets ontsnapt, moet danig 

gerelativeerd worden. Op grond hiervan 

concludeert Dubbeld dan ook dat came

ratoezicht niet echt als een. vorm van. 

panoptisch toezicht gezien kan worden. 

Uit het empirische deel van haar onder

zoek blijkt dat de panoptische idealen 

van continu toezicht en de preventie 

van deviatie in de praktijk niet echt 

gerealiseerd worden. 

In een nogal vreemde manoeuvre 

stelt ze echter in een volgend hoofdstuk 

dat het panopticon toch wel een 

geschikte metafoor is om CCTV-praktij-
ken te karakteriseren. Het argument 

hiervoor is dus nadrukkelijk niet al wat 

ze gezien en gehoord heeft bij haar stu

die van. de praktijk, maar het analytische 

argument dat de centrale elementen van 

panoptisch toezicht veel overeenkom

sten vertonen met de drie eerder naar 

voren gehaalde aspecten van privacy. 

Waar het bij privacy gaat om bescher

ming van persoonlijke gegevens, licha

melijke integriteit en de privé-sfeer in 

ruimtelijke zin, kunnen bij panoptisch 

toezicht de elementen vergaring van 
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Informatie over individuen, observatie 

van. lichamen en de demarcatie van 

ruimten onderscheiden worden. Deze 

aspecten kunnen als het ware met elkaar 

gematcht worden, zodat de analyse van 

het panopticon, weliswaar niet voor de 

praktijk van. CCTV, dan toch relevant 

wordt voor die van privacy. Een wat 

vreemde verhouding tussen theorie en 

praktijk, lijkt mij toch. 

Belangrijker leek mij haar opmer

king dat het panopticon iets toevoegt, wat 

in het privacydenken ten enen male 

ontbreekt, namelijk de machtseffecten 

die gecreëerd worden door de asymme

trie tussen kijker en bekekene. Behalve 

gericht te zijn op de openbare orde werkt 

CCTV ook handhavend met betrekking 

tot de sociale orde. De instructies van het 

controlekamerpersoneel noemen als 

'targets' voor toezicht: daklozen, bede

laars, slapers, drugdealers en -gebrui

kers, rondhangende jongeren, vandalen, 

agressieve klanten; .met andere woorden, 

van tevoren gedefinieerde categorieën 

van deviant geachte personen worden 

meer onder toezicht gesteld dan ande

ren. Ook een eerdere, bekende studie 
van CCTV-operators in Engeland vond 

dat observatie bij afwezigheid van dui

delijke richtlijnen onevenredig gericht 

was op the usual suspects: jong, mannelijk 

en zwart. Vooral deze groep, en dan met 

name wanneer er sprake was van 'sub

culturele' kleding e.d., werd aan contro

lerende blikken onderworpen zonder 

dat zichtbaar crimineel of storend 

gedrag daartoe aanleiding gaf- waar • 

vrouwen of ouderen gericht werden 

bekeken was dat doorgaans op basis van 

zichtbaar verdacht gedrag - hetgeen 

deze auteurs deed spreken over 'catego

rische achterdocht' (Norrls en 

Armstrong 1999). Dubbelds onderzoek 

bevestigt deze diagnose, ook al zijn. de 

specifieke categorieën anders. 

Maar uiteindelijk situeert Dubbeld 

zelfde belangrijkste bijdrage van haar 

proefschrift aan de discussie over came

ratoezicht toch in haar analyse van het 

privacy begrip. De veelgehoorde, en in 

mijn ogen terechte, kritiek op de domi

nantie van dit begrippenkader, namelijk 

dat kritiek zo te veel gevangen blijft in 

een individualistisch perspectief, schuift 

zij terzijde: er blijft wel degelijk een 

noodzaak om individuen de mogelijk

heid te geven zich op grond van privacy 

argumenten te beschermen tegen deze 

asymmetrische, anonieme en ongrijpba

re vormen van toezicht. Zonder dit te 

hoeven ontkennen, blijft evenwel de 

vraag open of dit ook de belangrijkste of 

boeiendste conclusie is die ten aanzien 

van dit fenomeen gesteld had kunnen 

worden. 
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