
Een bacterie op internet 
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Veteranenzïekte Lynsey Dubbeld 

Internet biedt volgens sommigen een nieuwe, werkelijk vrije en democratische 
openbaarheid. Nog nooit waren er zoveel, mogelijkheden om mensen te ontmoeten, 
informatie te verzamelen, op de hoogte te blijven van nieuwsontwikkelingen, in 
contact te komen met andere visies, gesprekken te voeren met gelijkgestemden, et 
cetera. De traditionele media lijken een belangrijke toevoeging te hebben gekregen 
met dit nieuwe medium,, dat een hogere mate van participatie, interactie en kennis
vorming van burgers belooft. Volgens anderen biedt internet echter geen verrijking 
voor de democratie, maar is het slechts een afgekalfde en oppervlakkige afspiegeling 
van onze bestaande publieke sfeer. 

In maart 1999 breekt op de jaarlijkse bloemenshow in Bovenkarspel een epide
mie van de veteranenziekte uit, die uiteindelijk meer dan 200 mensen in het hele 
land. zal treffen. De epidemie leidt tot een publieke controverse die zowel in de con
ventionele media (radio, televisie, kranten) als op internet woedt. Deze controverse 
biedt een goede aanleiding voor de vraag wat de mogelijkheden en beperkingen van 
internet zijn met betrekking tot openbaarheid. Preciezer gezegd: biedt intemet een 
betekenisvolle uitbreiding van onze bestaande publieke sfeer? Of misschien zelfs 
een geheel nieuwe vorm van zo'n sfeer? 

Een bloeiende openbare sfeer is belangrijk, aangezien openbaarheid in het hart 
van. onze liberale, democratische samenleving ligt. Met de opkomst van een elektro
nische of virtuele werkelijkheid, wordt openbaarheid alleen nog maar nijpender: 
naast de bekende instituties (media, openbare ruimten, publieke instellingen en 
goederen) krijgen we te maken met een sfeer die ongekende mogelijkheden voor de
mocratie en openbaarheid lijkt te bieden. Maar minder optimistisch gezien kan 
internet ook (juist door haar non-hiërarchische, decentrale structuur) nieuwe in
strumenten voor machtsvorming en -distributie scheppen. De vraag naar mogelijk
heden en beperkingen van intemet als elektronische publieke sfeer is ook. van cen
traal belang voor de toekomst en het behoud van onze democratie. 

Concepties en v o r m e n van openbaarheid 

De openbare sfeer wordt in de filosofische traditie van cruciaal belang geacht voor 
het bestaan en behoud van een gezonde politieke orde, voor moderne vrijheid en 
democratie. Hannah Arendt plaatst de ideale vorm van openbaarheid in de Griekse 
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stadstaat, waar burgers elkaar op de agora (marktplaats) ontmoeten, om in vrijheid te 
delibereren over zaken van. algemeen, belang. Het publieke domein, waar mannen 
elkaar ontmoeten en over algemene zaken debatteren, biedt dan de ruimte om zich 
als vrij, autonoom individu te presenteren, (Arcndt 1958) De openbare sfeer bestaat 

E" echter bij de gratie van een private, huiselijke sfeer, waar vrouwen en slaven zich be-
1 zighouden met de zorgen van het dagelijkse bestaan, zoals voedselbereiding. In de 
Z afzondering van het huis is er geen mogelijkheid tot zelfontplooiing of identitcits-
o vorming, want daar 'bestaat' men niet: er is geen externe blik die ervoor zorgt dat 
8 men belangrijk en interessant wordt gevonden. Pas in de publieke sfeer, waar de ver-
•£ schillende actoren niet elkaar van gedachten wisselen., kan men tot bloei komen. 
^ Ondanks Arendts verwijzing naar het oude Athene, wordt het ontstaan van de 

publieke sfeer meestal gesitueerd in de Verlichting, (zie Taylor 1995) Dat wil niet 
zeggen dat er voor die tijd geen onderscheid, wordt gemaakt tussen begrippen als 
publiek en privaat; maar ons idee van openbaarheid stamt wel uit die tijd. jürgen. 
Habermas is misschien wel de belangrijkste en invloedrijkste woordvoerder van de
ze opvatting. Openbaarheid bestaat volgens hem uit de sfeer van tot publiek, verza
melde privepersonen die toegang hebben tot een open debat over algemene aange
legenheden. In de koffiehuizen, salons en cafés die in Engeland, Frankrijk en 
Duitsland vanaf de achttiende eeuw een steeds grotere verspreiding vinden, vindt 
dergelijke discussie plaats.1 (Habermas 1962) Volgens Richard Scnnett floreerde het 
publieke leven in de stadsstraten van. de achttiende eeuw. Het publieke gedrag be™ 
helst een theatraal rollenspel dat het mogelijk maakt sociaal te zijn maar toch on
persoonlijk te blijven. (Sennctt 1974) De actor in het stedelijk domein van de acht
tiende eeuw is een acteur, een performer. 

De laatste jaren is er een alternatief minder idealistisch begrip van openbaarheid, 
ontwikkeld door filosofen, architectuurtheoretici en stedebouwkundigen. Open
baarheid wordt dan geen normatief begrip, maar een typisch, stedelijk, ruimtelijk 
ervaringsconcept. Volgens René Boomkens is openbaarheid bij uitstek af te lezen 
aan het functioneren van moderne steden, en openbare domeinen. (Boomkens 1998) 
Dat wil niet zeggen dat openbaarheid kan worden gereduceerd tot een begrensde 
ruimte of een bepaald gebied., maar het is wel een praktijk (of verzameling praktij
ken) waarin ruimtelijke grenzen van belang zijn. Moderne stedelijkheid biedt, met 
andere woorden,, een ruimte waarin individuen kunnen circuleren en elkaar ont
moeten, het is een mediaire wereld tussen de beslotenheid van het huis en de anoni
miteit van de publieke massa. Theoretici als Mike Davis (1995), Michael. Sorkin 
(1.992), Nan Ellin (1997) en Arnold Reijndorp (1998) benadrukken de stedenbouwkun
dige en architectonische kenmerken en voorwaarden van deze ruimte en hun in
vloed op publieke ontmoetingen en gedragingen. 

Als we spreken over de verschijningsvormen, en instrumenten van openbaarheid, 
dan is het ook belangrijk te kijken naar de media (kranten, radio en televisie] die 
daarin een rol spelen.. In de twintigste eeuw maakt de verbetering en massificatie 
van media een omvangrijke infrastructuur voor openbaarheid mogelijk, door tech-
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nologieën als (mobiele) telefoon, radio (of walkman), televisie, film., video en ten 
slotte internet. Door deze technieken is de rol van afstand of plaats minder belang- ^ 
rijk geworden. De functie van agora9 café of straat wordt in toenemende mate overge
nomen door een leven bestaand uit verspreide individuen die met elkaar in contact 
komen via media. De wereld is als het ware kleiner geworden. Die ontwikkeling 
wordt door de mogelijkheden van internet nog verder versterkt. 

Internet bezit namelijk in vergelijking met conventionele media een. aantal re
volutionaire eigenschappen. De belangrijkste daarvan is het interactieve karakter, 
dat haaks staat op de passieve consumptie die door massamedia (met name de televi- j° 
sie) wordt 'uitgelokt'. Daarnaast biedt internet, mede door zijn omvang, ongekende 
mogelijkheden tot ontmoeting en discussie. Door de aanwezigheid van wereldwijde 
fora over uiteenlopende onderwerpen, zijn er talloze discussiepiatforms om gelijk
gestemden te ontmoeten, maar ook om afwijkende en controversiële meningen, te 
horen. Ten slotte is ook de openheid, decentralisatie en toegankelijkheid van het 
netwerk belangrijk: iedereen kan van zich laten horen, via discussies in nieuwsgroe
pen of via een eigen homepage, zonder dat daarbij een verbiedende, regulerende of 
toezichthoudende instantie aanwezig is. Deze eigenschappen contrasteren opval
lend met de uniformiteit, passiviteit en'regulering die de bestaande massamedia 
kenmerken. Zoals Howard Rheingold zegt: 

'De kritieke onzekerheden van vandaag zijn of burgers zullen leren de nieuwe 
instrumenten (van internet, zoals toenemende invloed en zeggenschap met be
trekking tot publicaties en nieuws) te gebruiken om de publieke sfeer te verster
ken, en of burgers opgewassen zijn tegen de concentraties van geld, technologie 
en macht die in het internettijdperk ontstaan." (Rheingold 1999)" 

Openbaarheid bestaat in onze tijd in toenemende mate bij de gratie van een aantal 
technologieën, die een instrument zijn voor de vorming en verwoording van de pu
blieke opinie. Internet lijkt een belangrijke en misschien zelfs baanbrekende verrij
king van de bestaande openbaarheid, omdat het bereik van de massamedia wordt 
voorzien van een interactief, participatoir, empowering en bottom-up karakter. Traditio
nele massamedia zijn sterk gebonden aan 'poortwachters' (omroepen, redactiestruc
turen}, terwijl internet een waarlijk open, democratisch en egalitair medium belooft 
te zijn. Als we internet daarom als een. nieuw (massajmedium beschouwen, doet de 
vraag zich voor in hoeverre het een waardevolle uitbreiding van de openbare sfeer 
biedt. 

Gebruikmakend van de inzichten van zowel traditionele als moderne filosofi
sche concepties, wil ik nu een. aantal dimensies van openbaarheid onderscheiden, 
om vervolgens een beeld, te schetsen van de openbare sfeer en de rol van internet 
daarin. De verschillende opvattingen van wat constitutief voor een openbare sfeer is, 
vertonen een aantal overeenkomsten; met deze gedeelde elementen kunnen een 
aantal dimensies van openbaarheid worden onderscheiden.2 Daarbij moet worden 
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2 opgemerkt dat die dimensies een normatieve component bevatten.3 Maar een zeke-
S re mate van normativiteit lijkt mij acceptabel en zelfs nodig als we willen kijken 
•g naar de toevoeging die internet de bestaande openbare sfeer (en. dan. met name de 
!E bestaande media) biedt.4 Je zou ook. kunnen zeggen dat de dimensies een aantal mi-
E nimumvoorwaarden omschrijven. 
^ De eerste dimensie van openbaarheid is de ontmoeting tussen verschillende ge-
Z spreksgenoten of sprekende partijen. Daarnaast dient er sprake te zijn van uitwisse-
o ling van gedachten, ideeën, opvattingen., argumenten, tegenargumenten ... kortom 
S van. debat. Het doel en verloop van deze discussie staan open, en zijn het resultaat van. 
w de werking van verschillende andere debatten en hun kritische dimensie.5 Daaraan wil 
* ik toevoegen dat iedere spreker verantwoordelijkheid bezit voor zijn inbreng in de dis

cussie: dat wil zeggen dat hij of zij aanspreekbaar moet kunnen zijn op zijn uitlatin
gen. Een debat, met hoeveel participanten dan ook, is daarom altijd terug te voeren 
op een individu met meningen en opvattingen. De moderne noties van stedelijke 
openbaarheid hebben gewezen op het belang van de ruimtelijke omgeving voor 
openbaarheid. Daarom stel ik dat de discussie dan ook niet plaatsvindt in een sociaal 
vacuüm, maar in een ruimte (virtueel of fysiek) die zich. rekenschap geeft van dĉ re?is 
tussen publieken privaat. Die grens is een onderwerp van discussie geweest voor vrijwel 
alle filosofen die zich met openbaarheid hebben beziggehouden.6 Het is, met ande
re woorden, onmogelijk te spreken over publiek of openbaar zonder daarnaast te 
denken over de tegenhanger ervan, de intieme of private sfeer. 

Aan de hand van het voorbeeld van de epidemie van veteranenziekte in 1999 *vil 
ik hier een. vergelijking maken tussen, enerzijds de manier waarop deze epidemie 
onder de aandacht is gekomen van publiek en overheid via de traditionele media en 
anderzijds de wijze waarop zij via internet is behandeld. Dit lijkt een nuttige bena
dering, omdat de bestaande media een cruciale component vormen van openbaar
heid zoals wij die kennen. Via die media komen burgers en overheid met elkaar in 
contact, worden discussies over algemene zaken gevoerd, en wordt de publieke opi
nie vormgegeven en verwoord. In de volgende paragraaf zal ik een reconstructie van 
de epidemie maken aan de hand van de traditionele media, met name kranten en te
levisie. Vervolgens zal ik (in paragraaf 4) kijken welke informatie er op internet is te 
vinden en hoe het verloop van de epidemie daar is weergegeven, Daarna zal ik een 
analyse maken aan de hand van de verschillende dimensies van. openbaarheid die ik 
hierboven heb genoemd, om zo een uitspraak te kunnen doen over de mate van 
openbaarheid die het net vormt. Deze zes dimensies van openbaarheid dienen bo
vendien als leidraad voor beantwoording van de vraag wat er ontbreekt aan de be
staande media, en hoe internet hieraan een waardevolle bijdrage kan leveren, 

In tijden van dioxinebesmetting, gekke-koeieriziekte en medische gevolgen van 
de Bijlmerramp is een dodelijke bacterie groot nieuws. De uiteenlopende aandacht 
en de verschillende kwesties rond openbaarheid die worden opgeroepen, maken de 
epidemie dan ook tot een interessant en relevant onderwerp van wetenschappelijk 
onderzoek. De controverse rond de epidemie doet vragen rijzen over de relatie tus-
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sen. overheid en burgers, de informering van patiënten, en artsen, de verantwoorde
lijkheid van overheid en zorginstellingen, de kwaliteit van onze publieke gezond
heidszorg, de rol van. de media in de vorming van de publieke opinie en de invloed, 
van belangengroeperingen op wetgeving en beleid. Bovendien is de epidemie inte
ressant om te onderzoeken vanwege het uiteenlopende aantal, actoren en. betrokke- ^ 
oen: de media, overheid, belangengroeperingen, patiëntenverenigingen, juristen, 3 

landelijke zorginstellingen/ o 
Er zijn. een. aantal scenario's te verwachten naar aanleiding van deze case-study. z 

Het is ten eerste mogelijk dat de dimensies van openbaarheid, in hoge mate zijn te- _g 
rug te vinden op internet. De potentie van internet om. afwijkende meningen te = 
kunnen verspreiden op globale schaal lijkt daar bij voorbeeld op te wijzen. Ook be- 3 
looft internet een ongekend grote ontmoetingsruimte voor individuen. Daarnaast "*" 
verwacht ik uitvoerige publieke debatten in medische nieuwsgroepen, en een snelle, 
accurate en uitgebreide verslaggeving door elektronische kranten en medische in
stellingen. In dat geval zou de conclusie gerechtvaardigd zijn. dat de conventionele 
media een belangrijke toevoeging hebben gekregen en dat internet een werkelijk 
democratische publieke sfeer herbergt. Het is echter ook mogelijk dat de dimensies 
niet of nauwelijks worden aangetroffen op internet. Te denken valt dan aan de afwe
zigheid van zinnige, kritische debatten, of van een ontmoetingsruimte. In dat geval, 
zijn er een. aantal, mogelijke conclusies te trekken. De eerste zou zijn dat internet op 
dit moment nog geen kwalitatief hoogstaande openbare sfeer biedt, maar dit in de 
toekomst wellicht wel zal. doen. Een andere, veel spannender conclusie kan zijn dat 
de bestaande concepties van openbaar simpelweg niet meer relevant zijn in relatie 
tot internet. Maar laten we eerst eens kijken naar de controverse rond de veteranen-
ziekte. 

De I egï o n e 11 a -ep i dern i e in N e d e r l a n d 

Op 12 maart 1999 wordt bekend dat twee bezoekers van de Westfriese Flora, het jaar
lijkse bloemencvenemcnt in Bovenkarspel, zijn. overleden, aan de tot dan toe in Ne
derland niet erg bekende veteranenziekte (of lecjionelbsbj. Andere bezoekers zijn op
genomen in ziekenhuizen te Hoorn en Almelo met waarschijnlijk dezelfde ziekte. 
De bacterie die de veteranenziekte veroorzaakt (kgwnella pneumophila, serotype 1, of 
kortweg legionellabacterie) huist in kranen, leidingen en douches en vermenigvul
digt zich explosief bij temperaturen tussen de 35 en 45°C De bacterie verspreidt zich 
via water en nevels en kan ernstige longontsteking met dikwijls griepachtige bijver
schijnselen veroorzaken. Bij mensen met een verminderde weerstand (zoals met na
me ouderen) kan dit dodelijk zijn..8 

Het Ministerie van Volksgezondheid., Welzijn, en Sport slaat daarom groot alarm 
via de landelijke nieuwsuitzendingen op tv. Men vermoedt op dat moment dat de 
ziekte verband, houdt met de Flora: in ieder geval de helft van de tot dan toe opgeno
men patiënten heeft de bloemenshow bezocht. Ais het. aantal patiënten toeneemt, 
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wordt duidelijk dat er sprake is van een omvangrijke epidemie en groeit de paniek 
onder de bevolking. 

Op zaterdag 6 maart wordt in het Westfries Gasthuis in Hoorn een patiënt opge
nomen niet ernstige longontsteking. De artsen staan, voor een raadsel en kunnen de 
oorzaak niet vinden. Op woensdag 10 maart worden nog eens drie patiënten met de
zelfde symptomen opgenomen. Men krijgt daardoor het vermoeden dat er sprake is 
van een Iegionellabesmetting. Nog dezelfde nacht maakt de-directeur van het Gast-

o huis, L. Timmer, melding bij de provinciale GGD. De volgende ochtend bereikt de 
S melding de Landelijke Coördinatiestructuur (de overkoepelende instantie van 
m GGD's), waarna een onderzoek begint. Artsen van het AMC bezoeken de patiënten in 
* Hoorn. Een arts-assistent neemt op eigen initiatief een nieuwe test voor veteranen-

ziekte mee, waardoor al binnen twee uur uitslag kan worden, verkregen, 's Middags 
blijkt dat de patiënten inderdaad met de legionellabacterie besmet zijn. Alle zieken
huizen in Noord-Holland worden gewaarschuwd, 's Avonds bezoeken GGD-ver-
pleegkundigen familieleden van patiënten en ontdekken dat zeker zes van de in
middels twaalf patiënten de Flora hebben bezocht. Na een controlerende langs 
buurtbewoners, is er vrijdagochtend 12 maart reden alarm te slaan. De Inspectie voor 
de Gezondheidszorg verspreidt in de middag de eerste persberichten, waarna tijdens 
de nieuwsuitzendingen van vijf en tien uur aandacht wordt geschonken aan de kwes
tie. Er zijn dan inmiddels twee patiënten overleden. Bezoekers van de Flora die zich 
ziek voelen, worden verzocht zich bij hun huisarts te melden. Het ministerie opent 
een gratis landelijke informatielijn. Zaterdag overlijdt het derde slachtoffer. 

Na die rijd. neemt het aantal ernstige besmettingen onrustbarend snel toe. In de 
week na het landelijke alarm overlijden nog eens twaalf mensen, allen bezoekers van 
de Flora. In de weken daarna blijft het aantal slachtoffers stijgen. Eind april overlijdt 
het 23e slachtoffer. In totaal zijn 233 ziektegevallen gemeld. Daarvan zijn zeker 150 
gevallen van veteranenziekte.9 Na een uitbraak in Pennsylvania in 1976 is de Flora-
epidemie de grootste ter wereld. 

Ondertussen heeft de paniek rondom veteranenziekte een intensief landelijk 
onderzoek op gang gebracht. Niet alleen bloemenshows, maar ook zwembaden, 
sauna's, bubbelbaden, ca.mpingclouch.es en bejaardentehuizen zijn mogelijke bron
nen van legionella. Door de publieke onrust voelen veel bedrijven zich gedwongen 
hun waterhuishouding uitvoerig te testen. In het landelijk onderzoek, dat door de 
RIVM wordt geleid, worden weliswaar op verschillende plaatsen Iegionellabacteriën 
ontdekt, maar geen ernstige ziektegevallen. Dat de bacterie vaker dan voorheen 
wordt aangetroffen, lijkt vooral te wijten aan het onderzoek dat nu uitvoeriger 
plaatsvindt dan normaal. Bovendien is de aanwezigheid van de bacterie op zich geen 
reden voor paniek, aangezien zij vrijwel, niet volledig te bestrijden is. Pas als de bac
terie zich aanzienlijk, gaat vermenigvuldigen, ontstaat er een kans op besmetting en 
veteranenziekte. Maar deze feiten kunnen de publieke onrust en omvangrijke me-
dia-aandacht niet verminderen. De overheid en de gezondheidszorg worden door 
artsen, patiënten en hun familie ter verantwoording geroepen. 
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De grootste kritiek op de overheid is dat zij niet snel en adequaat heeft gehan
deld. Als op donderdagavond 11 maart duidelijk wordt dat ten minste vier personen ^ 
in Hoorn vetera.nenziek.ee hebben, wordt nog geen landelijk alarm geslagen; dit ge
beurt pas op vrijdag om 17,00 uur, via de televisie.10 Artsen zijn niet geïnformeerd 
over de uitbraak en zijn vaak niet op de hoogte van de details van de ziekte; maar on
dertussen worden zij wel door ongeruste patiënten gebeld met vragen. Minister 
Borst ontkent de beschuldigingen. De televisie-uitzending was volgens haar de eni
ge manier om artsen op vrijdagmiddag nog te bereiken. Bovendien is onmiddellijk 
een landelijke informatielijn opengesteld, waar artsen en patiënten met hun vragen _g 
terechtkunnen. In mei stelt het Ministerie van Volksgezondheid een Actieplan Preven- =T 
de Legionella op, waarin maatregelen worden voorgesteld die worden gehanteerd zo- 3 
lang er nog geen Europese wetgeving is vastgesteld. Het Rijksinstituut voor Volks- *-
gezondheid en Milieu, de plaatselijke GGD's en cie Landelijke Coördinatiestructuur 
voeren grondig landelijk onderzoek uit naar de preventie en ontdekking van legio
nel labacteriën. Desondanks is de druk van belangengroeperingen om de ziekte seri
euzer te nemen groot, met name van de door slachtoffers en hun familie opgerichte 
Initiatiefgroep Flora Veteranenziekte en cle Consumentenbond, 

De vraag rijst nu hoe de controverse over de epidemie op het net aan de orde 
wordt gesteld en welke rol internet heeft gespeeld tijdens de ontwikkeling van de 
epidemie. Te denken valt bij voorbeeld, aan de wijze waarop artsen, ziekenhuizen, 
patiënten en hun familie, bezoekers van de Flora, de media en het publiek zijn geïn
formeerd. Maar ook hoe het publiek, zijn zegje kan doen over het overheidsbeleid, 
de gezondheidszorg en de wetgeving ten aanzien van veteranenziekte in Nederland, 

De F l o r a - e p i d e m i e op i n t e r n e t 

Het is opvallend en. veelzeggend dat de overheid voor de eerste informering van 
huisartsen in Noord-Holland gebruik heeft gemaakt van (zoals Sonja Barend zei) 
"ouderwetse' middelen als de telefoon en de televisie. Het was volgens de minister 
moeilijk op vrijdagmiddag artsen op de hoogte te stellen van het vermoeden dat er 
een. aan de Westfriese Flora gerelateerde epidemie was uitgebroken: telefonisch wa
ren veel artsen in de regio niet bereikbaar, en er bestaat nog geen snel alarmerings
systeem waardoor zij op een andere manier konden worden gecontacteerd. Iedereen 
die met enige regelmaat gebruik maakt van internet vraagt zich uiteraard af waarom 
er niet via elektronische weg alarm is geslagen. In Australië maakt de overheid bij 
voorbeeld wel gebruik van het net om een public health alert te verspreiden. Voorals
nog zijn. er te weinig huisartsen in Nederland die gebruikmaken van internet, en zal 
er eerst een computernetwerk voor artsen moeten worden aangelegd voordat be
trouwbare elektronische alarmering kan plaatsvinden.11 

De elektronische kranten zijn veruit de eerste die op het net informatie over de 
uitbraak publiceren. Meestal bestaat die informatie uit een samenvatting van een 
regulier krantenartikel, ofu.it een krantenkop. Algemene informatie over de vetera-
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2 nenziekte is te vinden op een aantal medische websites die archieven bijhouden over 
£ verschillende aandoeningen. Het Ministerie van Volksgezondheid, wijdt al snel een 
•g pagina aan veteranenzickte om ondersteuning te bieden aan de overbelaste tcle-
'E foooservicc die al eerder is opgezet (www.minvws.nl). Later worden, daar persberich-
E ten van het ANP, kamervragen van de Tweede Kamer aan de minister, co. brieven van 
^ de minister aan de Kamer aan toegevoegd. De organisatie van de West-Friese Flora 
Z zet kort na het uitbreken van de epidemie een wehskc op ter informering en steun 
o van slachtoffers en hun familie, en ter aankondiging van een herdenkingsbijeen-
8 komst voor slachtoffers en patiënten.11 

v» Al drie dagen na de uitbraak maakt een Australische website melding van de epi-
* demic (̂  www.q-net.net.au/-legion•). Denis Green is een Australiër die in navolging-

van de Amerikaanse Legionnaires disease support group een elektronische zelfhulpgroep 
voor slachtoffers van veteranenzickte heeft opgezet, die tot doel heeft wereldwijd 
steun en informatie te leveren aan patiënten en hun familie. Enkele dagen na de uit
braak van de Flora-epidemie wordt zijn site plotseling door een groot aantal mensen 
uit Nederland bezocht. Onder hen is een dokter uit Bovcnkarspel die in het gasten
boek vertelt dat er een ernstige uitbraak is geweest. Green heeft sindsdien een om
vangrijk archief over de Nederlandse situatie met informatie die de pers en. overheid 
elders op het net hebben gepubliceerd. Bezoekers aan de site, waaronder artsen en 
onderzoekers, houden hem op de hoogte. Daarnaast zijn er chamoms en guestbooks 
waar mensen kunnen discussiëren of hun zegje doen. 

Andere buitenlandse instellingen maken nauwelijks melding van de epidemie. 
De Amerikaanse centers for disease-control (www.cdc.gov), die wereldwijd de uitbraak 
van ernstige ziekten bijhouden, noemen de Flora-epidemie niet. Sterker nog, in het 
omvangrijke medische archief en nieuwsoverzicht komt überhaupt geen. Neder
lands geval van legionella voor. Een Australische site die via internet de uitbraak van 
infectieziekten in kaart brengt (www.disaster.org), is al sinds 1998 in. opbouw. 

De discussie over legionella komt op 17 maart (dat wil zeggen minder dan een. 
week na het bekend worden van de epidemie) op gang. In nieuwsgroepen, over ge
zondheid (nlgezondheid.medisch, nlgezondheid, dds.gezondhcidszorg) worden 
vragen gesteld over de gevaren van besmetting in verschillende situaties: in de 
sauna, het ziekenhuis, op de camping. De meeste postings bestaan uit een vraag over 
een mogelijke besmettingshaard, gevolgd door een reacticstroom waarin antwoor-r 
den worden aangedragen.13 

In één. van de reactiestromen wordt een mailinglist aangekondigd.. Een voorma
lige patiënt, Cor Buissant des Amories, richt een mailinglist (cbda@worldonline.nl) 
op kort na de bekendwording van. de epidemie om te waarschuwen voor de lange
termijneffecten van de ziekte. Hij informeert de leden van de groep en onderneemt 
acties in de media om aandacht te vragen voor het probleem. Zo schrijft hij brieven 
aan de minister om. te vragen de langetermijngevolgen van de ziekte (waar tot nu toe 
weinig onderzoek naar is gedaan) op de politieke agenda te plaatsen. Tevens onder
houdt hij contacten met journalisten, van kranten en voorziet hen van informatie. 
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De leden van. de groep worden op de hoogte gehouden van deze acties en kunnen, er
aan bijdragen. 0 

Behalve dit soort specialistische informatie is er, met behulp van een zoekop
dracht van een willekeurige search-engine, een enorme hoeveelheid feiten, over vetera
nenziekte op het net te vinden. Een niet-gcspccifïceerde zoekopdracht levert mini
maal 700 hits op.M De hoeveelheid informatie is dus overweldigend. Het grootste 3 

gedeelte daarvan bestaat uit persberichten, die op kranten- en nieuwssites, medische S 
pagina's en verwijzende sites zijn te vinden. Het Digitale Ziekenhuis en de site van z. 
de Stichting Care Net Holland zijn voorbeelden van interactieve pagina's. In het vir- jg 
tuele ziekenhuis (www.ziekenhuis.nl) kan over een aantal aandoeningen informatie 5" 
worden opgevraagd en kunnen vragen worden gesteld; antwoorden op die vragen 3 
worden door andere bezoekers gegeven (de makers van de site nemen geen verant- "* 
woordelijkheid voor de adviezen die er worden gegeven). Over legionella zijn. (voor
alsnog) geen archieven. De Stichting Care Net Holland biedt een uiteenlopende pa
gina (wwwxnh.nl) met links, persberichten, kamerstukken, een nieuwsbrief en 
adressen van bij voorbeeld online-gezondheidsdicnsten en patiëntenverenigingen; 
de lijst van adressen wordt door bezoekers zelf geleverd. 

* 

I n t e r n e t en o p e n b a a r h e i d 

De vraag is nu of, en zo ja in welke mate, de dimensies van openbaarheid die ik eer
der onderscheidde zijn terug te vinden op internet, uitgaande van de inzichten die 
zijn verkregen uit een bestudering van de iegionei.la~epide.mie eerder dit jaar in ver
gelijking met de conventionele media. Die dimensies komen hieronder aan bod in 
relatie tot informatie, nieuws en discussie over veteranenziekte op het internet. 

Internet kan gezien worden als de ultieme, wereldwijde ontmoetingsruimte, die 
bovendien een hoge mate van interactie mogelijk maakt. In deze case-study is dit 
enorme aantal actoren en sprekers vooral af te lezen aan de aanwezigheid van infor
matieve, maar ook interactieve websites en webpages. Het aantal hits dat een zoek
actie naar veteranenziekte oplevert is daar het bewijs van. Nadere bestudering van 
de inhoud van de zoekresultaten iaat echter zien dat de informatieve waarde en 
diepgang nogal eens te wensen overlaat. Dat geldt voor kranten- en nieuwsberich
ten (die vaak slechts uit uittreksels of koppen van. bestaande artikelen bestaan), maar 
ook voor de medische en gezondheidssites (die vrijwel geen wetenschappelijke pu
blicaties bevatten) en door individuen opgezette homepages. De informatie is vaak 
te beperkt en beknopt. Een gedetailleerde reconstructie van de vroege fase van de 
epidemie (zie paragraaf 3) is onmogelijk te maken aan de hand van de informatie die 
op internet te vinden is. Bovendien is het (een. algemeen probleem op internet) 
moeilijk de aanwezige informatie op waarde te beoordelen doordat er niet of nau
welijks redactie of coördinatie van de inhoud heeft plaatsgevonden. 

De kritische, onafhankelijke aspecten van elektronische informatie en debatten 
is discutabel Internet bezit enerzijds het potentieel een nieuwe vorm van. ontwikke-
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ling en verspreiding van informatie en nieuws te stimuleren. Die nieuwe vorm kan, 
door de open toegankelijkheid en de wereldwijde omvang van. het netwerk, bij 
voorbeeld de traditionele relatie tussen experts en leken verbreken. Op het net kan 
iedereen informatie publiceren, ongeacht zijn status, afkomst of opleiding. Nieuws 
(of zelfs wetenschap, kennis) wordt daarom niet langer uitsluitend geproduceerd 

^ door een traditionele, vakgebonden groep van professionals; amateurs kunnen dat 
Z evenzeer, en stellen bovendien die traditionele scheiding tussen professionals en le-
o ken. ter discussie. De website van Denis Green is daar een goed voorbeeld van: de 
S grootste legionellasite op het net wordt gemaakt door iemand die geen enkele oplei-
'm ding of. ervaring heeft met de vcteranenziekte. Toch wordt hij regelmatig door art-
^ sen en onderzoekers geraadpleegd en geïnformeerd. 

Ook de traditionele relatie tussen overheid en burgers lijkt door internet op de 
helling te raken ofte veranderen. Niet alleen de mogelijkheid tot elektronische ver
kiezingen en referenda is interessant, ook kan het contact tussen overheid en bur
gers (en politici en kiezers) worden verbeterd. Naast de van overheidswege verstrek
te informatie krijgt de burger op het net een stem om zijn afwijkende mening te 
laten horen. De mailinglist van Buissant des Amories is daar een goed voorbeeld van. 
De langetermijneffecten van vcteranenziekte staan (nog) niet op de politieke agen
da; in feite is het overheidsbeleid er tot dusver op gericht de publieke onrust rond 
Legionella te sussen en preventieve maatregelen in een wettelijk, kader te plaatsen. 
Maar de schadevergoeding van slachtoffers (of hun familie) en. de ingrijpende in
vloed van de ziekte 6p het leven van ex-patiënten zijn zaken die door belangengroe
pen of actieprogramma's van burgers onder de aandacht worden gebracht. 

Dat brengt me op de keerzijde van de onafhankelijkheid van internetinitiatie
ven. Zoals ik hierboven al aangaf, is cle betrouwbaarheid en waarde van de geboden 
informatie moeilijk in te schatten. Dat hangt samen met de toenemende commer-
cialisatie van het net. Steeds meer sites zijn doordrenkt met reclame die ongevraagd 
op het beeldscherm verschijnt als de pagina wordt bezocht. Howard Rheingold 
spreekt in dit verband over de commodification of the public sphere: de inhoud van media 
wordt steeds meer veranderd in advertenties voor verschillende producten. Infor
matie zelf wordt een product en bezit in plaats van een publiek goed (Rheingold 
l993> 279)- Die verweving van reclame en informatie werkt op internet extra verwar
rend: door subtiele hyperlinks en in het design geassimileerde hypertext ben je al bij 
de reclame voordatje het door hebt, als het onderscheid tussen informatie en recla
meboodschap überhaupt al te maken is. Openbaarheid wordt steeds meer een func
tie van reclame door de assimilatie van informatie en reclame. Het net biedt door de 
verfijnde wijzen van ontwerp en presentatie een ongekende mogelijkheid tot derge
lijke vormen van integratie. 

Bovendien is de onafhankelijke en kritische dimensie van het debat niet ondub
belzinnig. Als ik spreek van debat als dimensie van openbaarheid, dan doel ik. op de 
regulatieve ideeën van Habermas.15 In zijn opvatting is een debat open en gaat het 
over algemene zaken. Dat wil zeggen dat de deelnemers gelijk zijn en dat hun af-
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komst of status er niet toe doet: in principe heeft iedereen toegang tot de discussie. 

Daarnaast staat het onderwerp van discussie open., In het debat dat ik over de vetera-

nenziekte vond, was geen aandacht voor meer algemene, publieke aangelegenheden 

rond de ziekte - zoals wel te verwachten valt in een zaak waar publieke beroering 

over is en waar de politiek nog maatregelen over moet bepalen. In nieuwsgroepen 

over gezondheid, waar toch de nodige debatten te verwachten zijn, wordt weinig 

diepgaand gepraat over de uitbraak en mogelijke gevolgen ervan. Het is bovendien 

moeilijk de vaak quasi-grappige opmerkingen van vaste leden van een groep serieus 

te nemen. Zo mondt een discussie over het mogelijke gevaar van sauna's al snel uit „g 

op een flirterig onderonsje over de geneugten van het stoombad f misschien, komen, 

we elkaar nog eens tegen'). Een serieuze vraag over het gevaar van legionella bij een 

bevalling in het ziekenhuis loopt uit op een bijna-ruzie tussen mensen die feitelijk 

niet erg op de hoogte zijn, maar wel menen de juiste informatie te geven. Ook vra

gen over zonneboilers en jerrycans als mogelijke besmettingshaarden leiden tot een 

aantal uiteenlopende reacties, zonder dat iemand een zinnige of juiste bijdrage le

vert. Opvallend is dat veel postings in feite reacties zijn op voorgaande berichten, en 

niet op de oorspronkelijke vraag. De (onjuistheid van het voorgaande bericht en de 

betrouwbaarheid van cie schrijver ervan staan constant ter discussie. 

Dergelijke discussies wijzen ook op een ander probleem, namelijk, dat van de 

grens tussen publiek en privaat. Veel nieuwsgroepen creëren een sfeer (of misschien 

beter gezegd, illusie) van intimiteit, met name als er veel vaste deelnemers zijn. Voor 

veel mensen is het nog steeds moeilijk voor te stellen dat de berichten die zij in open. 

nieuws- of discussiegroepen plaatsen, in principe voor de hele wereld leesbaar zijn. 

Er is dus verwarring tussen publiek en privaat, tussen openbaar en intiem. Dat on

derschrijft Habermas' idee dat in de massamaatschappij het bestaan van een intacte 

openbare sfeer naast een gezonde private sfeer een illusie is. Sinds de negentiende 

eeuw kan geen. strikt onderscheid tussen publiek en privaat meer worden gemaakt. 

Richard Sennett benadrukt de toenemende invloed van de private sfeer in publieke 

aangelegenheden, hetgeen hij de 'tirannie van de intimiteit'' noemt. In de nieuws

groepen (met name de extreme over sex of geloofsovertuiging) worden private zaken 

in feite tot publieke verheven. Dat geldt ook. voor medische aangelegenheden, die 

over het algemeen als privaat en vertrouwelijk kunnen, worden aangemerkt. Support-

groups als die van Buissant des Amories hebben vooral tot doel lotgenoten te infor

meren en onderlinge steun te geven. Maar in de praktijk heeft iedereen toegang tot 

de discussie en kan altijd 'meeluisteren'. De open. fora op het net scheppen, in die zin 

verwarring over het onderscheid tussen publiek, en. privaat. 

Die verwarring komt nog eens terug als we kijken naar de ruimtelijke aspecten 

van internet. Openbaarheid wordt vaak geassocieerd met bepaalde plaatsen, die dan 

als ruimtelijke voorwaarde voor publieke aangelegenheden gelden. Hannah Arendt 

noemt de Griekse qgora als ideaal voor openbare ontmoeting; Habermas roemt de 

koffiehuizen, café's en salons van. de achttiende eeuw. Richard Sennett en stede-

bouwkundigen en architectuurtheoretici hechten veel. belang aan het bestaan en. 
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behoud van. stedelijke openbare ruimten zoals straten, pleinen en parken. In de vir
tuele werkelijkheid van internet worden deze vervangen door cyberspace. Voor open
baarheid zou de aanwezigheid van ruimte zowel fysiek als virtueel kunnen zijn. Op 
basis van dit onderzoek kan nog niets worden gezegd over de invloed van virtuele 

E ruimte op de wijze waarop bij voorbeeld debat plaatsvindt. Is fysieke aanwezigheid 
* van gespreksgenoten nodig om een algemene discussie te kunnen voeren? Wat is er 
Z precies anders aan een virtuele ruimte? Beïnvloedt de virtualiteit van de ruimte het 
o gedrag van. de personen die erin. Verblijven'? 
3 Die laatste vraag is van belang als we willen spreken over de laatste dimensie van. 
m openbaarheid, namelijk die van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Door 
^ de zorg en hype rond de bedreiging van privacy, wordt de anonimiteit van internet

gebruikers steeds belangrijker gevonden, wat ten. koste gaat van aanspreekbaarheid, 
en uiteindelijk ook verantwoordelijkheid. Voor veel mensen is internet een techno
logie die distributie, verzameling en aggregatie van informatie op een tot nu toe on
gekende manier kan verfijnen en vergemakkelijken. De vorming, koppeling en uit
wisseling van databases kan voor de privacy van het individu verregaande gevolgen 
hebben.16 De bescherming van privacy op het net kan worden verbeterd, door bij 
voorbeeld cryptografie, het uitschakelen van cookies, of het ontwikkelen van keur
merken voor betrouwbare sites. Hoewel privacy onbetwist een belangrijke waarde 
is, ligt de keerzijde van privacy-enhancing technologieën voor de hand: door anonimi
teit zijn mensen minder eenvoudig aan. te spreken op hun gedrag of uitlatingen. 
Een kwestie die niet alleen van belang is voor het behoud van openbaarheid, maar 
ook bij voorbeeld voor de bestrijding van criminaliteit. In het geval, van veteranen-
ziekte is het een terechte vraag wat de achtergrond van een spreker in een nieuws
groep is als er medische adviezen worden gegeven of aanwijzingen ter preventie van 
besmetting. Ook de betrouwbaarheid van informatie is, zoals ik hierboven al aangaf, 
in zekere mate afhankelijk van de aanspreekbaarheid en het verantwoordelijkheids
gevoel van degene die het publiceert. In belangrijke en mogelijk levensbedreigende 
situaties als de verspreiding van een epidemie kan dat van. cruciaal, belang zijn. 

D e . k w a l i t e i t van de o p e n b a r e r y ï n i t e 

Kijkend naar de mate waarin een aantal dimensies van openbaarheid op het net zijn 
terug te vinden, kan iets worden gezegd over de rol die internet speelt of kan spelen 
in de bestaande publieke sfeer. Mijn bevindingen laten zien dat er op dit moment 
nauwelijks sprake is van een intacte openbare virtuele ruimte die een waardevolle 
toevoeging betekent voor onze bestaande publieke sfeer en media. Er is weliswaar 
een grote hoeveelheid aan informatie en openbare discussiefora, maar de kwaliteit 
daarvan is vaak heel mager. In dat opzicht is internet het zoveelste nieuwe kanaal op 
de televisie: meer van hetzelfde. 

Dat brengt me op een belangrijk punt. Wat in de loop van het onderzoek naar 
veteranenziekte nog eens duidelijk is geworden, is dat niet alleen de aanwezigheid 
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van de verschillende dimensies van openbaarheid van belang is, maar ook de kwali
teit van de uiteindelijke openbare sfeer die zij vormen. Die kwaliteit is met name o 
van belang voor debat en informatie. Internet vormt in feite een. kwantitatieve uit
breiding van openbaarheid, namelijk in de zin dat zij een grote hoeveelheid nieuwe 
informatie en discussiefora levert. Denk bij voorbeeld aan de hoeveelheid spelletjes 
(MUD s, MOO s en MUSHcs zijn ongekend populair) eo de online-diensten van veel 
bedrijven. Maar dat betekent niet dat er ook een kwalitatieve uitbreiding heeft 
plaatsgevonden, bij voorbeeld in de zin dat er een belangrijke informatiebron of 
mediavorm is ontwikkeld. s 

In vergelijking niet de bestaande media brengt internet het er dus eigenlijk nog
al teleurstellend vanaf in het geval van de Flora-epidemie. De televisie was belang
rijk voor de snelle verspreiding van het nieuws in de vroege fasen na de uitbraak. De 
kranten en tijdschriften hebben de epidemie op de voet gevolgd en nuttige achter
grondinformatie geboden; niet alleen, over de medische aspecten van de ziekte, ook 
over de emoties die de epidemie teweegbracht bij betrokkenen (familie, slachtoffers, 
maar ook de organisatoren van de Flora en de inwoners van. Bovenkarspel). De tradi
tionele media bieden daarom een veel gedetailleerder verslag van de controverse dan 
internet: zowel de medische als persoonlijke informatie zijn op internet nauwelijks 
terug te vinden. Dat is opmerkelijk als we kijken naar een aantal (potentieel, revolu
tionaire) kenmerken van internet: de mogelijkheden van (intieme) communicatie 
en informatie-uitwisseling, onafhankelijke informatie en afwijkende meningen, de 
snelle verspreiding van nieuws. 

Dat brengt me op een tweetal vragen. Ten eerste: is het mogelijk dat de elemen
ten van openbaarheid, die ik onderscheid nóg niet zijn te vinden op het net, maar in 
de toekomst wel? Internet is nog een nieuwe technologie en het is wellicht niet reëel. 
om te verwachten dat zij in dertig jaar dezelfde mate en vorm van openbaarheid 
heeft ontwikkeld als onze bestaande media. Volgens Introna en Nissenbaum func
tioneert internet wel al in toenemende mate ais'pubiieke ruimte: het is een niet-pri-
vate ruimte, die ai functies van andere publieke ruimten (zoals scholen, bibliothe
ken, parken, musea) overneemt en bovendien, de belangrijke kenmerken van vrije 
communicatie en informatie-uitwisseling bezit.17 (Introna en Nissenbaum 1998) 
Vanuit dit perspectief zouden deze functies de komende tijd kunnen uitgroeien tot 
een omvangrijke publieke sfeer. 

Daartegenover staat dat de flight into cyberspace nog niet volledig is: ondanks het ex
ponentieel groeiende aantal gebruikers, is nog steeds een groot deel van de wereld
bevolking niet online, Dat betekent ook dat nog niet alle instituties, voorzieningen 
en publieke goederen een elektronische variant hebben. Als in de toekomst een wer
kelijk digitale wereld ontstaat (dat wil zeggen, een wereld waarin veruit de meeste 
communicatie, arbeid en vervulling van. levensbehoeften via het net plaatsvindt), is 
het mogelijk dat openbaarheid tot volle bloei komt in een virtuele omgeving. Ik be
doel dat er volgens mij geen a priori,, onvermijdelijke, structurele beperkingen aan 
het net kleven, die een volledige openbare sfeer of accuraat massamedium in de weg 
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8 zouden staan. Het revolutionaire potentieel, van internet lijkt onmiskenbaar aanwe-
£ zig, het is alleen, de vraag of en wanneer het volledig zal worden, gerealiseerd. 
•g Ik denk dat er wel een aantal maatregelen nodig zijn, willen we een zekere kwali-
*E teit en bescherming van elektronische openbaarheid ontwikkelen. Te denken valt 
E daarbij aan een internationale wetgeving omtrent privacy, e<.ommerce en kwaliteit 
^ van websites. Maar ook aan een bepaalde mate van. structurering, coördinatie en re-
Z dactie van het netwerk. De ' poortwachters' die de conventionele media bewaken, 
o zijn daarom wellicht nog niet zo slecht. De voornaamste reden voor het Talen.' van 
S internet als openbare sfeer ligt immers in de ongestructureerde, ongecoördineerde 
m en ongeredigeerde structuur. Behalve de voor de hand. liggende praktische proble-
* men bij de uitvoering van regulerende maatregelen, rijsr echter ook de vraag hoe 

wenselijk dit soort controlerende en regulerende interventies zijn gezien, het open, 
vrije en anarchistische karakter van het net. Dat betekent dat we te maken hebben 
met een lastige paradox: we waarderen de democratische, open eigenschappen van 
internet, maar hebben evenzeer behoefte aan. kwaliteit en kwaliteitsbewakers. 

'Internet heeft de hiërarchische architectuur van het televisietijdperk, waarin 
een. klein aantal mensen in staat was de percepties en overtuigingen van volledi
ge naties te beïnvloeden en vormen, structureel veranderd. In de horizontale 
structuur van het net is iedere computer een uitgever, een televisiemaatschappij 
en een plaats voor ontmoeting. Massamedia en journalistiek zullen, blijven be
staan, maar deze instituties zullen niet langer de aandacht, en toegang tot aan
dacht, van anderen domineren.' (Rheingold 1,999) 

De angst voor 1984- of Brave new world-achtige scenario's ligt dan voor de hand, met dit 
belangrijke verschil dat op internet niet sprake is van een centrale overheid, maar 
een geheel, nieuwe niet-hiërarchische, gedistribueerde machtswerking. (Sassen 
1997) Toch is het volgens mij onjuist en onproductief om vanwege het (aanvechtba
re) vrije karakter van het net geen enkele interventie uit te voeren. Een elektronische 
vorm van moraal, organisatie of betrouwbaarheidsgarantie zal zich niet vanzelf ont
wikkelen. De huidige pogingen tot privacy-garanties bij elektronische aankopen en 
tot het weren van racisme en pornografie uit sites, lijken dit feit al te onderkennen.18 

Een tweede vraag die de roep om een bloeiende openbare sfeer met zich mee
brengt, heeft betrekking op de gehanteerde definitie. Voor de onderscheiding van 
een aantal elementen van openbaarheid heb ik gebruik gemaakt van. traditionele, fi
losofische inzichten uit een in feite 'pre-internet'-periode. Het is de vraag in hoever
re deze nog toepasbaar zijn op een zo nieuw en ingrijpend fenomeen als het net. Is 
het niet mogelijk dat internet zo revolutionair, nieuw of anders is, dat de traditione
le concepties niet meer toepasbaar zijn? Of sterker nog, dat deze concepties niet 
meer relevant zijn en zelf ter discussie worden gesteld? 

De realisatie van een nieuwe, door het net gegenereerde openbaarheid, hangt in 
belangrijke mate af van de verdere ontwikkeling van het internet zelf en van inter-

84 



to 
*< 
O 

to 
o 

13 

netgerelateerde technologieën (zoals mobile computing). Het is mogelijk dat internet 

de basis zal worden voor een nieuwe, digitale bestaanswijze waarin openbaarheid 

een andere invulling en omvang krijgt doordat mensen zich steeds meer verplaatsen 

en steeds meer handelingen verrichten in een virtuele sfeer. Maar zonder tot lu.di.s-

me of cultuurpessimisme te vervallen, durf ik te zeggen dat een zekere scepsis 

gerechtvaardigd is met betrekking tot de realisatie van die bestaanswijze op korte 

termijn. Ik denk dat onze bestaande, historisch ontwikkelde concepties (van open

baarheid, maar wellicht ook van andere voor ons belangrijke zaken, als democratie of 

identiteit) zich in een bepaalde vorm staande houden op internet, en hun centrale _g 

belang en waarde behouden. Internet zal op zijn beurt die concepties misschien 

beïnvloeden, of zelfs in twijfel trekken, maar zij zullen daardoor niet volledig ver- 3 

dwijnen of verlaten worden. ^ 

De toekomst zal moeten uitwijzen hoe de ontwikkeling van de virtuele werke

lijkheid zal verlopen. Om een gokje te wagen over de toekomst van internet: ik. denk 

dat zaken als privacy en computermisdaad in de toekomst belangrijke kwesties 

zullen worden, Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met de toenemende be

moeienis van bedrijfsleven en overheid met de ontwikkeling van de 'elektronische 

snelweg'. Het net wordt steeds meer een marktplaats waar passieve consumenten 

informatie kunnen vinden en aankopen kunnen doen. Ik denk dat zowel de inrich

ting van die marktplaats (zoals die door de overheid, maar vooral, ook door private 

investeerders en grote ondernemingen plaatsvindt) als de achterliggende ideologie 

niet veel goeds voorspellen, 

'De kwaliteit van. communicatie in de toekomstige netwerkmaatschappij is een 

belangrijke kwestie. Maar het is niet de eerste vraag die we moeten stellen. Het 

voorvoegsel "cyber", dat is afgeleid van het Griekse woord voor "stuurman"", im

pliceert dat de cybermaatschappij op één of andere manier zal worden gestuurd. 

De eerste vraag is daarom: Wie zal regeren?' (Rheingold 1999) 

Het is aan de digitale wereldburger om. zich tegen het huidige paradigma te verzetten. 

N o t e n 

1. Overigens wordt zijn idee van die debatten ook nogal idealistisch gevonden.: er blijken, 
vooral oppervlakkige, dronken, gesprekken te worden gevoerd.. Zie ook Calhoun 1997. 

2. Het is niet mijn doel hier uitputtend in detail te treden wat betreft de precieze omschrij
ving, definitie en. inhoud van die dimensies. Een. precisering in dat opzicht leidt volgens mij na
melijk tot een versmalling van het uitgangspunt, waardoor een meer algemene zeggingskracht 
van het onderzoek verloren gaat. Tevens gebruik ik de termen, 'openbaarheid', "openbare sfeer", 
'publieke sfeer' en 'publiek domein' door elkaar. 

3. Dat wil. zeggen, dat de dimensies zowel een descriptieve als een. prescriptieve functie vervul
len. Ik gebruik de dimensies ten eerste als leidraad om internet als openbare sfeer te bekijken. 
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Maar daarnaast verwoorden zij ook een ideaal dat sterk leeft in onze huidige liberale, democrati

sche samenleving, namelijk de behoefte aan kwaliteit van informatievoorziening. 

4. Vergelijk bij voorbeeld Frank Webstcrs analyse van Habermas in het licht van de huidige 

informatiemaatschappij. Webster gebruikt Habermas' notie van openbaarheid als een instru

ment om te kijken naar de rol die informatie in de moderne maatschappij is gaan spelen. Daarbij 

is Habermas* idealistische beschrijving van de openbare sfeer in de achttiende eeuw nog steeds 

bruikbaar, omdat 'the ideal of the public sphere allows us to estimate the shortcomings of dull re

ality. And what is striking today is how yawning the gap is between what a public sphere could be 

o in terms of its informational content and what is actually offered'. {Webster 1995, 133) 

5. Deze ontleen ik met name aan Habermas. Ik denk daarbij niet alleen aan Habermas' analy

se van openbaarheid, maar ook aan zijn later ontwikkelde theorie van communicatief handelen. 

Zonder direct in detail te treden over die theorie, kan gezegd worden dat de rationele discussie die 

vrij is van. dominantie en linguïstische pathologie precies het soort activiteit is die past in de pu

blieke sfeer, Zie bij voorbeeld Habermas 1989. 

6. Dat wil overigens niet zeggen dat de verschillende filosofen op dezelfde manier denken 

over die grens, of aan de publieke sfeer dezelfde waarde toekennen. Wat echter vaststaat is dat het 

onderscheid tussen publiek en privaat ter discussie wordt gesteld, waarbij de centrale vragen zijn: 

is een strikt onderscheid überhaupt te maken, en is het wel wenselijk dit te doen? 

7. Het is wellicht: nodig op dit punt ook iets te zeggen over de methodologische verantwoor

ding van de case-study. Systematisch onderzoek naar fenomenen en. situaties op internet staat in 

feite nog in de kinderschoenen. Het is daarom moeilijk vin tevoren in te schatten welke resul

taten een bepaalde case-study op zal kunnen leveren en hoc representatief het onderzoek is. Op 

basis van wat ik te weten ben gekomen tijdens het onderzoek naar legionella, lijkt de veronder

stelling gerechtvaardigd dat een andere, soortgelijke casc-study niet ingrijpend afwijkende con

clusies zal genereren» Dat wil uiteraard niet zeggen dat verder onderzoek niet nodig is. Integen

deel, internet ontwikkelt zich zo snel en vaak verrassend, dat het heel goed mogelijk is dat er in de 

toekomst een hele andere stand van zaken is. 

8. Voor een uitgebreide beschrijving van ziektebeelden, zie Mccnhorst 1984. Mcenhorst geldt 

als één van de experts op Icgioncllagcbicd in Nederland; in het Academisch Ziekenhuis Leiden 

waar hij werkte, is het meeste legionella-ondcrzoek in Nederland uitgevoerd. Overigens is de 

term vetcranenziekte ontleend aan de eerste bekende uitbraak van legioncllose. In 1^76 raakten 

bij een bijeenkomst van het American Legion's Pennsylvania Department meer clan tweehonderd 

mensen getroffen door een mysterieuze uitbraak vin longontsteking. Een jaar later ontdekt het 

Center for Disease Control de veroorzaker van de ziekte: het blijkt een tot dan toe onontdekte 

bacterie die zij IcgioncHa pitcumophila noemen ('de longontsteking die houdt van veteranen'}. 

9. Van de helft is zeker dat zij legioncllose hebben gehad. Sommige patiënten, zijn echter al 

overleden (of zelfs gecremeerd] voordat een legioneflatest is uitgevoerd, waardoor het niet meer 

mogelijk is de diagnose met zekerheid te stellen. Gezien het feit dat af deze personen de Flora be

zocht hebben en alle symptomen van vetcranenziekte vertoonden, lijkt het me zeer waarschijn

lijk dat het wel degelijk om legionciiabcsmcttinggaat. Ook van veel andere bezoekers van de Flo

ra die symptomen van griep hebben gehad, wordt vermoed dat zij een lichte vorm van 

vetcranenziekte hebben gehad; maar dit is later niet meer aantoonbaar 

10. De burgemeester vin Delfzijl, waar op vrijdagnacht 12 maart een slachtoffer overlijdt, ver

wijt het ministerie te laat alarm te hebben geslagen: het leven van de vrouw had wellicht nog ge

red kunnen worden als de artsen in Groningen eerder op de hoogte waren gesteld. 
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11. In. maart 1999 worden hierover in de Kamer wel vragen gesteld, maar vanwege de hoge 

kosten die cie aanleg vergt worden de plannen op de lange termijn geschoven. 

12. Inmiddels is iedere verwijzing naar de epidemie echter verdwenen en wordt er reclame ge

maakt voor de nieuwe biocmenshow in 2000. 2. 
c 

13. Ik heb vier verschillende discussicstromen gevonden, die alle in niaart plaatsvonden. Vaak f 

komt dezelfde discussie in verschillende nieuwsgroepen voor, omdat men. de oorspronkelijke *> 

vraag naar verschillende relevante groepen stuurt» j j 

14. De precieze hoeveelheid hits kan in de tijd veranderen, en verschik bovendien per zoek™ g* 

machine. m 

15. Ik maak hier met name gebruik van Habcrmas* positie in Struktarwandd der Öffcntlichkeit, en 

in mindere mate van. zijn later ontwikkelde theorie van communicatief handelen. Habcrmas 

maakt onderscheid tussen een publieke controverse en een Diskurs. Zie voor de verschillende Dis-

kursc die hij onderscheidt Habcrmas 1992. 

16. De literatuur op het gebied van computercthiek houdt zich ook veel bezig met deze kwes

ties. Zie bijvoorbeeld Forester en Morrison 1990 en Baase 1997. 

17. Overigens benadrukken zij ook de negatieve invloed van commercie op de virtuele pu

blieke ruimte; met name door praktijken als ranking en preferred placement, waarbij bedrijven een 

hoge positie in de lijst van. zoekresultaten opkopen. 

18. Anton Vedder pleit bij voorbeeld voor een grotere (morele) verantwoordelijkheid van in-

ternetproviders, bij voorbeeld in kwesties van racisme, auteursrecht en online-vcrkoop van medi

cijnen. Zie Vedder 1999. 
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