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Een privacymaatregel met
onbedoelde gevolgen

Door�onze�medewerker
Or�Goldenberg

T
ientallen extremisme-
onderzoekers en journa-
listen zijn de afgelopen
week door Twitter ge -
b l o k ke e rd . De blokkades
zijn het gevolg van een

nieuwe regel die het platform eind
november via een blogpost a a n ko n -
digde. Zodra een afgebeeld persoon
zelf of via een gemachtigde meldt niet
in te stemmen met het delen van pri-
vébeelden kan Twitter door deze re-
gel dit beeld verwijderen. De maatre-
gel moet onder andere ‘d ox x i ng ’ te -
gengaan. Dat is het zonder toestem-
ming onthullen van identificerende
persoonsgegevens om iemand angst
aan te jagen.

Vanuit het oogpunt van privacy
lijkt dit een stap vooruit. Toch maken
onderzoekers en journalisten zich
zorgen om de onbedoelde gevolgen
van deze regel.

Extreemrechts uit zicht
Direct nadat de regel in werking trad,
spoorden Amerikaanse rechts-extre-
misten elkaar al aan om massaal jour-
nalisten en onderzoekers die onder-
zoek naar hun doen te rapporteren,
blijkt uit een a r t i ke l in The Washing-
ton Post. „Ik begrijp het belang van
extreem-rechts hierbij wel”, zegt
Teun van Dongen, die verschillende
vormen van extremisme en terro-
risme monitort bij de I nte r n at i o n a l
Centre for Counter-Terrorism in Den
Haag. Hij verwacht dat ook Neder-
landse onderzoekers zullen worden
gerapporteerd. „Vanuit Amerika
waaien handelswijzen van extremis-
ten over naar Europa en ik zie niet in

waarom dit een uitzondering zou
z i j n .”

Als onderzoeker gebruikt Van Don-
gen informatie van organisaties zoals
K a fk a . Deze antifascistische groep
probeert extreem-rechtse stromingen
en dwarsverbanden in kaart te bren-
gen door onder andere demonstraties
te archiveren en te analyseren.

Deze nieuwe regel kan onderzoe-
kers het zicht ontnemen op waar ex-
treem-rechts opduikt en met welke
bewegingen zij contact zoeken. Van
Dongen: „Dat is het soort kennis die je
opdoet door het zien van beelden die
geplaatst zijn op Twitter, bijvoor-
beeld wanneer organisaties zoals
Voorpost met een coronademonstra-
tie meelopen.”

De onderzoeker toont zich bezorgd
of hij en zijn collega's extreem-rechts
groeperingen nog wel kunnen volgen

zoals ze dat tot nu toe deden. Maar
Twitter is een privaat bedrijf en on-
derzoekers hoeven er geen gebruik
van te maken. Volgens Van Dongen is
het bedrijf er dan ook vrij in om het
maatschappelijke belang te definië-
ren zoals het de firma goeddunkt. „Ik
moet hopen dat ze die regels interpre-
teren op een manier die in mijn
straatje past.”

Verwijderde tweets
Ook Foeke Postma van onderzoeks-
platform Bellingc at is er niet gerust op
dat de nieuwe maatregel zijn werk on-
gemoeid laat. Bellingcat staat bekend
om onderzoek gebaseerd op open-
bare bronnen als Twitter, zoals bij-
voorbeeld naar de toedracht van de
MH17-ramp. Postma verwacht dat
moderatoren de Amerikaanse con-
text misschien beter begrijpen en zo-
doende tweets die verwijzen naar

nieuwswaardige gebeurtenissen ver-
wijderen. „Stel, er gebeurt wat in Gro-
ningen of Leeuwarden, heeft Twitter
dan ook moderatoren die de nieuws-
waarde volledig begrijpen? Daar komt
heel veel context en nuance bij kijken
en dan vraag je je af, hoe moeten mo-
deratoren dat gaan doen?”

De maatregel zal naar verwachting
online speurwerk moeilijker maken.
Klaas van Dijken, directeur van Light-
house Reports, vreest net als Belling-
cat dat de nieuwe regel openbronon-
derzoek in gevaar brengt. Zijn organi-
satie doet bijvoorbeeld veel onder-
zoek naar de zogeheten ‘illegale
pushbacks,’ waarbij vluchtelingen
aan de grens van Europa worden te-
ruggedrongen. „De politie of grensbe-
waking kan verzoeken om materiaal
offline te halen, omdat dat de opera-
tie in gevaar zou brengen, of een an-
dere verzonnen reden”, vertelt Van
Dijken. „Op het moment dat dit ge-
beurt, heb je weer een bron minder.”

Emerson Brooking, werkzaam bij
de Digital Forensic Research Lab, ver-
telt dat op een soortgelijke manier al
regels worden misbruikt in de Vere-
nigde Staten. „Wanneer politieagen-
ten worden gefilmd, spelen ze soms
auteursrechtelijk beschermde mu-
ziek af. Op die manier kan een video
niet worden geüpload naar YouTube.
Zoals auteursrechtwetten als het
ware worden bewapend, kan deze re-
gel ook zeker worden bewapend.”

Terwijl de nieuwe regel moet zor-
gen voor een veiliger omgeving op het
platform kunnen belangrijke bewijs-
stukken onbedoeld worden verwij-
derd. Van Dijken: „Door het wegval-
len van een puzzelstukje wordt ons
de mogelijkheid ontnomen om de
puzzel compleet te maken.”

Extremisten maken al langer ge-
bruik van berichtendienst Telegram,
mede om buiten het zicht van onder-
zoekers te blijven. Onderzoeker Van
Dongen houdt het voor mogelijk dat
onderzoekers nu ook naar Telegram
zullen moeten verhuizen om beelden
te behouden. „Een ironische variant
op het gebruikelijke patroon.”

Tw�i�t�t�e�r�blokkeerde�op�basis�van�de�nieuwe�regel�al�tientallen�accounts�van�onderzoekers�en�journalisten.
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Twitter wil de privacy van
gebruikers beter
beschermen. Maar een
nieuwe regel maakt
onderzoekers van
extremisme bezorgd.
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Team minibieb

ELLEN DECKWITZ

D
onderdag was ik net mijn cavia’s aan het drenken toen
vriendin K. belde.
„Er stonden net vier boa’s op de stoep”, brieste ze, „die
op zo’n Ockje Tellegentoon eisten dat ik mijn minibieb-
je verwijderde omdat ik er geen vergunning voor bezit.
Ik heb ze keihard uitgelachen maar nu willen ze er een

jurist bij halen.”
K .’s minibieb is, zoals wel meer van dat soort openluchtbi-

bliotheekjes, een ontmoetingsplek voor de hele buurt gewor-
den. Toen aan het begin van de pandemie de boekhandels
sloten (in andere landen werden ze als essentieel aangemerkt
en bleven ze gewoon open, maar dat helemaal terzijde) werd
het een sociaal knooppunt. Je kon er op adem komen, foete-
ren op de wereld en ook nog eens leestips uitwisselen. Het
kastje veranderde de straat in een woonkamer met een vloer-
kleed van klinkers en lantaarns als leeslampen.

Maar nu kwamen ze met vier man aanbellen en om een ver-
gunning zeuren, omdat zo’n kastje blijkbaar brandgevaarlijk is.

„Daar zit wat in,” zei ik, „door tocht aangevreten boeken
zijn veel ontvlambaarder dan tuinbankjes, heggen, oudpa-
piercontainers en vuurwerkopslagplaatsen. De bosbranden in
Australië en Siberië kwamen ook allemaal door minibiebjes.”

‘H
et is toch godgeklaagd”, zei K. „En waarom waren ze
eigenlijk met zijn vieren? Alsof er niet genoeg te
doen is met die hele wildgroei aan huisfeesten en
demonstraties. Je zou haast denken dat er geen
handhavingsschaarste is.”
We hingen op en K. deelde haar ongenoegen online,

waar het meteen werd opgepikt. Enkele uren later ontving ze
een bericht van de burgemeester.

„Ze gaat erachteraan, ze is team minibieb!”, juichte K.
„G eweldig”, zei ik. „Maar toch, ergens snap ik die boa’s

we l .”
„Ho e zo? ! ”, riep K.
„Nou, het moet in deze tijd, waarin iedereen zo’n kort lont-

je heeft, best zwaar zijn om te handhaven. Ik kan me zo voor-
stellen dat ze na een hele dag foei zeggen tegen gedrogeerde
toeristen, woedende burgers en mensen die hun hondenpoep
niet opruimen, dachten van ah, een boekenkastje, eindelijk
iets dat geen grote mond heeft. Gewoon om vergunning vra-
gen, verslagje schrijven, klaar. Veel minder gedoe. Alleen
jammer voor hen dat ze uitgerekend bij jou aanbelden.”

„Ik snap echt niet hoe je het voor die lui kan opnemen”,
zuchtte K.

„Komt door al dat lezen, daar word je empathisch van”, zei
ik. „Met jouw minibiebje bevorder je nou eenmaal begrip
voor degenen die tegen minibiebjes zijn.”

„Nou ja,” mompelde K. ten slotte, „dat nemen we dan maar
op de koop toe. Mijn minibiebje mag wel wat kosten.”

De bosbranden in Australië en Siberië
kwamen ook allemaal door minibiebjes

Ellen�Deckwitz�schrijft�op�deze�plek�een�wisselcolumn�met
Marcel�van�Roosmalen.

Het wordt onmogelijk de
puzzel compleet te maken

Klaas�van�Dijken�Lighthouse�Reports
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‘Iemand noemde mij een warme voyeur’
I�N�T�E�RV�I�E�W�MARK�VAN�DEN�BRINK�FOTO�G�R�A�A�F

Door�onze�redacteur
Arjen�Ribbens

A�M�ST�E�R�DA�M�.�Zijn Minox-miniatuur-
camera was een smartphonecamera
avant la lettre, zegt fotograaf Mark
van den Brink. Een fototoestel dat
dankzij de geringe afmetingen
(80×27×16 millimeter, het formaat
van een volwassen wijsvinger) in zijn
broekzak paste en zich daardoor
goed leende voor de dagboek-achtige
fo to’s die bijna iedereen tegenwoor-
dig schiet met zijn iPhone of Galaxy.

Van den Brink (1965) publiceerde
onlangs The Minox Files, een boek op
ansichtkaartformaat met bijna vier-
honderd foto’s die hij tussen 1995 en
2005 maakte met het Duitse toestel-
letje. Een zorgvuldig samengesteld
boek met opnamen van Alpentop-
pen, de rafelranden van wereldste-

den en alledaagse taferelen, van een
schaaltje met citroenen tot een blote
vrouw op een toilet. Foto’s die door
hun onscherpte en andere techni-
sche onvolkomenheden iets tijdloos
hebben en zeer instagrammable zijn.

In een speelfilm van regisseur Ro-
bert Altman, P rêt-à-Porter (1994), zag
Van den Brink de Duitse minicamera
in 1995 voor het eerst. De Ierse acteur
Stephen Rae maakt er in de film stie-
kem opnamen mee, foto’s die steeds
voor schandalen zorgen. „Z o’n came-
ra wilde ik ook”, zegt de fotograaf,
toen bezig met zijn laatste jaar aan de
Gerrit Rietveld Academie in Amster-
dam. „Dat gezeul met zo’n grote spie-
gelreflexcamera was ik zat.”

Bij een tweedehandszaak vond hij
een exemplaar van de in 1936 door
de Baltische Duitser Walter Zapp ont-
worpen camera. Een toestel met wei-

Linksboven�Alps,�2001.�Het�overige�beeld�uit�de�serie�La�Petite�Ceinture,�Parijs, uit�2003.
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nig instelmogelijkheden, daarmee
zou iedereen volgens de ontwerper
overweg kunnen. Maar door de hoge
productiekosten groeide de Minox
uit tot een luxe gadget, dat tijdens de
Koude Oorlog vanwege het geringe
formaat vaak is gebruikt voor spiona-
gedoeleinden. In On Her Majesty’s
Secret Service (1969) fotografeert Ja-
mes Bond met een Minox in het ge-
niep landkaarten.

Wo e ke r p r i j z e n
Als Minox-fotograaf moest Van den
Brink inventief zijn. De benodigde
filmcassettes waren alleen nog tegen
woekerprijzen verkrijgbaar. Dus
sneed hij rolfilms voor grootformaat-
c amera’s in stroken die in zijn Minox
pasten. Met een formaat van 8×11
millimeter, een vingernagel, heeft
een Minox het kleinste formaat nega-

tief in de analoge fotografie.
Omdat het versnijden in het donker

moest, is de film vaak bekrast. Die on-
volkomenheden horen erbij, zegt Van
den Brink. Hij wijst naar een foto voor
in zijn boek, van een Alpentop in de
sneeuw. „Dat is geen sneeuw, maar
stof op het negatief.” Een cadeautje
dat hij in dankbaarheid aanvaardde.

Voor de foto’s van de bergtoppen
monteerde Van den Brink zijn Minox
voor het oculair van een verrekijker.
Zo realiseerde hij een „s u p e r te l e -
lens”, zegt hij, waarmee hij de top-
pen van de hoogste Europese bergen
dichterbij haalde.

Afstand en intimiteit, dat zijn de
belangrijkste thema’s van zijn boek,
zegt Van den Brink. „Iemand noem-
de mij eens een ‘warme voyeur’. Ik
hoop dat dit boek iets jongensachtig
heeft, en dat mijn verliefdheid op de

dingen die ik fotografeer duidelijk
naar voren komt.”

Het boek is ook een afsluiting van
een periode. Samen met uitgever
Willem van Zoetendaal, voormalig
artdirector van deze krant, maakte
hij een selectie uit de 15.000 negatie-
ven die hij tot 2005 met zijn Minox
maakte. Sindsdien gebruikt hij de
minicamera alleen nog in zijn studio,
om stillevens en naakten te maken.
„Als fotograaf hoop ik steeds weer
iets nieuws te ontdekken.”

De laatste keer dat Van den Brink
de Minox buiten zijn studio gebruik-
te, was onlangs, na het overlijden van
zijn vader. „Hem wilde ik nog één
keer met die camera portretteren.”

Mark�van�den�Brink:�The�Minox�Files.
Van�Zoetendaal�Publishers,�384�blz.�€
35,00�Zie�ook:�m�a�r�kva�n�d�e�n�b�r�i�n�k�.co�m

Mark van den Brink maakte met een spionagecamera het fotoboek The Minox Files. Fo t o’s van de rafelranden van wereldsteden en alledaagse taferelen.

De�Minox-camera�van
80×27×16�millimeter
waarmee�Mark�van�den
Brink�voor�zijn�boek
The�Minox�Filesde�fo-
t�o’s�maakte.
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