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Dataretentie, postfordisme en 

de privacybeweging in Duitsland

Sinds de introductie van een datare-
tentie beleid in de EU, dat resulteert 
in het opslaan van telefonie- en inter-
netgegevens door overheden, zijn er 
veel protestbewegingen ontstaan 
gericht op privacy en surveillance, 
met name in Duitsland. Een hiervan, 
AK Vorrat, is een netwerkplatform 
dat intensief gebruik maakt van 
internet en dat geworteld is in een 
liberaal-democratische traditie. 
Mediaonderzoeker Oliver Leistert 
plaatst dataretentie in een post-
fordistisch kader en wijst op tekort-
komingen van deze protestbeweging.

Op 21 februari 2006 werd de 2006/24/EC richtlijn gepubliceerd, met 
als officiële doel het harmoniseren van de dataretentie markt. Dit 
was aanleiding voor Ierland om in beroep te gaan tegen die richtlijn, 
met het argument dat deze niet is gericht op het harmoniseren van de 
markt maar op misdaadbestrijding. Ierland heeft een punt. De richtlijn 
draait om het bijhouden van alle connectiedata van alle elektronische 
telecommunicatie binnen de Europese Unie 
over een periode van 6 tot 24 maanden.1 De 
te registreren data zijn de informatie die 
noodzakelijk is om:
– de bron van communicatie te traceren en te identificeren;
– de bestemming van communicatie te identificeren;
– de tijd, datum en duur van communicatie vast te stellen;
– het type communicatie te identificeren;
– de communicatieapparatuur te identificeren; 
– de locatie van mobiele communicatieapparatuur te identificeren.
De verantwoordelijkheid voor het bijhouden van al deze data is aan 
telecommunicatiebedrijven toebedeeld. Sommige van deze bedrijven 
in Duitsland hebben de richtlijn bekritiseerd, wijzend op zorgen rond 
databescherming, maar ook op de extra kosten voor de bedrijven en 
de klant, met het argument dat dataretentie een staatsbelang is dat 
ook gefinancierd moet worden door de staat.

Het enige wat de dataretentie richtlijn niet toestaat is om ook de 
inhoud van wat er precies gecommuniceerd wordt, bij te houden. 
Maar wat is precies inhoud en wat niet? Dit is een redelijk arbitrair 
onderscheid in de wereld van moderne communicatietechnologie. Het 
bellen van de 112 alarmlijn draait niet om het bestellen van een pizza. 
Berichtkoppen zijn een integraal onderdeel van e-mails. Sms is een nog 
veel dichtere stroom data. Het onderscheiden van wat inhoud is en 
wat niet, is op zich al een politieke handeling, waarbij de praktijk van 
classificatie beheersdoeleinden dient. Het is een aspect dat verwaar-
loosd wordt in de discussie tot nu toe. Voor traditionele surveillance 
is de toestemming van een rechter nodig. Er moet bewezen worden 
dat de te surveilleren partij bestaat uit criminele verdachten, waarbij 
aangenomen wordt dat de inhoud van hun communicatie iets te 
maken heeft met de vermeende illegale activiteiten. Een onderscheid 
tussen de inhoud en metadata van de geregistreerde communicatie 
was daarom tot dusver nog niet aan de orde. Op conceptueel niveau is 
het dataretentie beleid daarmee een innovatie.

De dataretentie richtlijn introduceert dit onderscheid tussen inhoud 
en metadata als een model voor alle toekomstige telecommunicatie. 
Dit kan gezien worden als een balanceeract tussen privacy en orde-

1. Voor een uitgebreidere analyse 
zie Oliver Leistert, ‘Data Retention 
in the European Union: When a 
Call Returns’, in: International 
Journal of Communication, nr. 2 
(2008), pp. 925-935.
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zij een half jaar geleden communiceerde maar die nu volgens de 
politie betrokken is bij een misdaad. Waarschijnlijk zal ze zich het tele-
foontje van indertijd niet eens meer herinneren, noch de inhoud ervan. 
Misschien kan ze zich zelfs niet meer de persoon herinneren. Maar 
alles staat netjes geregistreerd en is dus rechtsgeldig. Haar virtuele 
leven komt op zichzelf te staan, gedesintegreerd van haar fysieke 
bestaan. Ze heeft een Doppelgänger die ze niet kan controleren, waar 
ze geen inzage in kan krijgen.

Haar Doppelgänger wordt een schaduw van haar fysieke bestaan 
(of op zijn minst dat van haar communicatieapparatuur), omdat loca-
tiedata ook bijgehouden worden voor alle succesvolle en gefaalde 
telecommunicatie handelingen. Dit voegt een ruimtelijk schema toe 
aan de matrix van het verdubbelde bestaan: de x- en de y-as, terwijl de 
z-as, de tijdslijn, ook bijgeleverd wordt. GPS data, die bij meer en meer 
mobiele telefoons standaard naar de dichtstbijzijnde zendmast worden 
verzonden, maken dit ruimtelijke schema nauwkeurig tot op enkele 
meters.

 
Privacy 
 
De CEO van Google, Eric Schmidt, heeft publiekelijk gezegd dat het 
behoud van privacy onmogelijk is in de wereld van elektronische 
communicatietechnologie. De enige manier om privacy terug te 
winnen is om offline te blijven. Zijn uitspraken werden bekritiseerd als 
de persoonlijke visie van een cynicus. Maar hij heeft een punt. De bete-
kenis van privacy zelf is onder invloed van moderne technologie aan 
het veranderen. Privacy is per definitie geen concept dat een eendui-
dige of ahistorische betekenis heeft. Het is geworteld in het westerse 
liberalisme, en was nimmer universeel. Privacy is de hoeksteen van 
een specifieke ideologie en is daarom niet onveranderlijk. Het vervult 
een belangrijke functie in de ideologie van de liberale democratie, en 
neemt een vergelijkbare plaats in als het concept van vrije meningsui-
ting. Het is een integraal onderdeel van het idee van de liberaal-demo-
cratische staat en maakt het mogelijk deze te onderscheiden van het 
totalitarisme. Privacy in brede zin is een door de staat gevrijwaarde 
ruimte waar burgers kunnen praten en handelen zonder dat zij het 
object zijn van staatsinterventie. In deze ruimte is een burger vrij. De 
politie heeft de privacy van het huis van een burger te respecteren. 
Een inval kan bijvoorbeeld niet vóór zes uur ‘s ochtends worden uitge-
voerd. De nu opkomende protesten tegen de schending van privacy 
door de staat passen daarmee in een specifieke ideologische traditie. 

 

handhaving. Maar het is ook een simpel compromis met wat technolo-
gisch haalbaar is. Om alle audiocommunicatie op te slaan is misschien 
nog niet haalbaar, terwijl dat voor metadata en complete sms-commu-
nicatie wel mogelijk is. Daarbij opgeteld zijn de bij te houden data 
veelal informatie die technisch noodzakelijk is voor de communicatie-
infrastructuur om te functioneren. Dit betekent dat deze technisch 
functionele data sowieso automatisch worden gegenereerd op een 
bepaald punt voor, tijdens of na de communicatie. De informatie hoeft 
alleen nog maar gekopieerd te worden om opgeslagen te worden. De 
afhankelijkheid van deze functionele data, laat zien dat de EU richtlijn 
niet zozeer geïnspireerd is op juridische maar op technische principes, 
het is een technologische parasiet. Tegelijkertijd introduceert de richt-
lijn in de legale sfeer dit onderscheid van data, dat tot nog toe alleen 
maar een rol heeft gespeeld in direct marketing en internetbetalingen, 
en zelfs daar met veel minder gedetailleerde informatie.

Het verdubbelen van data als nieuwe institutionele standaard speelt 
in op de wensen van de media-industrie en de copyrightlobby, die er al 
jaren bij de politiek op aandringen om toegang te krijgen tot dit soort 
data. Telecommunicatie en internetbedrijven hebben trouwens ook 
interesse voor de data geuit, want voor marketing is het een goudmijn. 
Dus op beperkte wijze is het zelfs waar: de harmonisering van de 
markt speelt inderdaad een rol.

 
Het in kaart brengen van sociale relaties 
 
Door middel van deze dataretentie richtlijn kunnen sociale relaties één 
op één in kaart worden gebracht. Tenminste, dat is de natte droom van 
de ambtenaren die het nieuwe beleid ingevoerd hebben. De rommelige 
realiteit is echter nog niet helemaal beheersbaar, zo zijn er nog stan-
daardisatieproblemen en technologische tekortkomingen. Ook zijn 
er middelen voorhanden om dataretentie te omzeilen voor degenen 
die zich er echt druk over maken. Gaan we even voorbij aan deze 
obstakels, dan lijkt het goed mogelijk dat de bijgehouden informatie 
toegang verschaft tot het gehele sociale weefsel van de EU, althans 
het gedeelte dat gerelateerd is aan communicatietechnologie. Het in 
kaart brengen van sociale netwerken via telecommunicatie is nu al een 
bekende manier om geld te verdienen. Websites zoals Facebook, die 
dit soort informatie van hun gebruikers bijhouden, maken het tot hun 
verdienmodel. In die zin lijkt het er bijna op alsof de EU alleen maar 
haar eigen marktaandeel veilig heeft willen stellen.

De macht die dataretentie verschaft is makkelijk te schetsen: een 
persoon krijgt een bericht van de politie over een persoon waarmee 
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groei van de uitvoerende macht een bekend fenomeen is in de meeste 
liberaal-democratische landen, wijst de instrumentalisering van de 
rechterlijke macht door de wetgevende macht op de groeiende samen-
smelting van alledrie de machten.

Interessant genoeg lijken zowel protestbeweging als politici het met 
elkaar eens te zijn in het adresseren van de rechterlijke macht, en die 
te laten besluiten over wat wettelijk is of niet. De politici zullen leren 
wat zij moeten aanpassen om dataretentie compatibel te maken met 
de grondwet. Het slechtste scenario voor hen zou zijn, dat het hof het 
hele dataretentie programma naar de prullenbak verwijst. Maar de 
geschiedenis heeft geleerd dat het hof zich veelal beperkt tot het geven 
van suggesties hoe een nieuwe wet in overeenstemming gebracht kan 
worden met de grondwet, of zelfs hoe de grondwet aangepast dient 
te worden voor het invoeren van een wet. De rechterlijke macht zelf 
draagt zo bij aan de vertroebeling van de Trias Politica.

De protestbeweging heeft vanaf het begin gemikt op een rechts-
gang, waarbij zij de rechterlijke macht als een onafhankelijke partij 
portretteert. Het kenmerk van de privacy 2.0 beweging is dan ook haar 
positieve relatie tot de staat en de rechtsorde. Ze is ook geen princi-
pieel tegenstander van dataretentie. In verklaringen door een advocaat 
van AK Vorrat wordt het idee van datarententie ook niet helemaal 
afgewezen. Gesteld wordt dat dataretentie misdaad en terrorisme 
kan helpen voorkomen. AK Vorrat maakt hiermee het onderscheid 
tussen de goede burgers wier rechten bedreigd worden, en de slechte 
buitenstaanders die niet over deze rechten lijken te beschikken. Ze is 
daarmee geen anarchistische beweging, noch vertoont ze enige linkse 
ambities. Het gaat niet om solidariteit met migranten of de werkende 
armen, noch gaat het over neoliberale agenda’s of de vrijhandel in 
de diensteneconomie. Het is een single issue beweging. Echter, het 
gevecht om privacy kan zich niet beperken tot een single issue bewe-
ging omdat privacy en het verlies daarvan verreikende consequenties 
hebben.

 
Dataretentie en postfordistische arbeid 
 
Postfordistische arbeid, zoals beschreven door Paolo Virno op basis 
van Marx’ notie van het general intellect, leidt volgens Virno tot een 
‘communisme van het kapitaal’. Hij verwijst daarmee naar coöpera-
tieve kwaliteiten zoals communicatie- en socialisatievaardigheden 
die essentieel geworden zijn in het postfordistische productieproces. 
Het kapitalisme was in staat om eigenschappen te integreren die 
kenmerkend waren voor de sociale bewegingen in de jaren zeventig. 

Burgerrechten en AK Vorrat 
 
Toen op de laatste dag van 2007 34.000 Duitse burgers hun regering 
voor de rechter sleepten over de invoering van het Europese data-
retentie beleid, werd dit gezien als een belangrijke mijlpaal voor de 
opkomende pro-privacy beweging. De Arbeitskreis Vorratsdatenspei-
cherung (Werkgroep Dataretentie, AK Vorrat,) gebruikte het internet 
van het begin af aan als een belangrijk organisatiemiddel, wat partici-
patie vergemakkelijkte. Dit werd gelabeld als ‘activisme 2.0’, een refe-
rentie aan web 2.0. AK Vorrat kan beschreven worden als een platform 
dan wel netwerk van actoren. Onder de leden bevinden zich NGO’s 
met wortels in het humanisme en liberalisme, advocaten die overtuigd 
zijn dat dataretentie niet grondwettelijk is, en professionals in de ICT 
sector die de technische kennis verschaffen, van wie velen verbonden 
zijn met de Chaos Computer Club. Deze coalitie heeft een betekenis-
volle impact gehad op het publieke discours over dataretentie. Veel 
journalisten, zelf evenmin gevrijwaard van dataretentie (anders dan 
bijvoorbeeld priesters, gek genoeg), werkten ook mee. 

Op 22 januari 2007 publiceerde AK Vorrat een oproep aan poli-
tici om het hele idee van dataretentie overboord te gooien. Het was 
ondertekend door 50 organisaties, waaronder de Duitse Liga voor de 
Mensenrechten, de Internationale Liga voor de Mensenrechten en 
Reporters without Borders.

Wolfgang Schäuble, toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, 
was niet officieel verantwoordelijk voor het wetsvoorstel, maar werd 
gezien als een van de drijvende krachten achter de invoering ervan. Hij 
en zijn secretaris August Hanning, voormalig hoofd van de BND (de 
federale Duitse geheime dienst), bleken gevoelig voor de geuite kritiek 
en verwezen het vraagstuk naar het Federale Constitutionele Hof, dat 
moet gaan beslissen of de wetgevende macht, door het invoeren van 
deze wet, de grondwet schendt of niet.

 
Het beroep op de rechterlijke macht 
 
Het beroep op de rechterlijke macht door zowel politici als de protest   - 
beweging is belangrijk om de aard van de protestbeweging te 
begrijpen, evenals de aard van het politieke vandaag de dag. Het is 
een normale procedure geworden in Duitsland om nieuwe wetten 
grondwettelijk te laten toetsen door het Federale Constitutionele Hof. 
Deze rol van het hof dat steeds vaker dient als toetssteen en adviseur 
voor de wetgevende macht, wijst op de groeiende erosie van de schei-
ding der machten die aan de basis ligt van de liberale staat. Terwijl de 
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met hem, werden nog drie andere verdachten opgesloten, die daar veel 
langer dan hij zouden blijven.

Door te bloggen over haar alledaagse leven als partner van een 
vermeende terrorist, gaf Anne Roth (partner van Holm) voor het 
eerst een inkijk in wat voorheen de bijna exclusieve ervaring was van 
radicaal links: een leven dat compleet onder toezicht is geplaatst, de 
ervaring van een soort persoonlijk totalitarisme. Door het internet te 
gebruiken om bloggers en netizens te mobiliseren, wist Anne Roth de 
zaak relevant te maken voor de media. Publieke bewustwording werd 
gecreëerd met precies die middelen die onder druk staan door data-
retentie: internetcommunicatie. Anne Roth legde verslag van recent 
ingevoerde surveillance maatregelen, en begon een onderzoek naar 
haar telefoon die vreemd gedrag vertoonde. Ze mobiliseerde hackers 
voor expertise en bereikte een enorm publiek, waaronder journalisten 
van kranten, radio and televisie. Dit leidde tot een grote publieke inte-
resse in de zaak van Andrej, maar niet in die van andere mensen die 
vervolgd werden onder artikel 129, 129a of b. 

Waarom niet? Omdat Andrej over genoeg kwaliteiten bleek te 
beschikken om door te gaan voor een burger, terwijl veel van de 
andere verdachten niet eens zo gezien wilden worden. AK Vorrat 
zag Andrej als een voorbeeld van de goede burger die voor terrorist 
werd aangezien, waarmee AK Vorrat hielp om de zwarte van de witte 
schapen te scheiden, de goede burgers van de paria’s, zelfs voordat 
de rechter zich had uitgesproken. Door zo het principe van Habeas 
Corpus te negeren, liet AK Vorrat een vreemde veronachtzaming zien 
ten opzichte van de liberale principes waar zij voor zegt te staan. Door 
zich te concentreren op het imago van de goede, onschuldige burger 
die vecht voor zijn of haar legitieme rechten, lieten ze verstek gaan 
op een ander belangrijk strijdpunt: het principe van detentie zonder 
veroordeling dat in artikel 129 besloten ligt. 

 
Postfordistische privacy 
 
Privacy is een van de belangrijkste thema’s geworden in de huidige 
arbeidsverhoudingen van het kapitalisme, omdat het een middel is 
om het communicatieve potentieel van de multitude te reguleren. 
Privacy kan niet ontdaan worden van haar relevantie voor de politieke 
economie, omdat postfordistische arbeid draait om communicatie en 
informatie. Waneer de pro-privacy beweging haar issues weet te rela-
teren aan de bestaande arbeidsverhoudingen, zou een belangrijk tot 
op heden ontbrekend element geïntroduceerd worden in de politieke 
discussies over de multitude. 

Het postfordisme is daarmee een contrarevolutionaire strategie, aldus 
Virno, die steeds meer onderdelen van het alledaagse leven weet te 
integreren in het productieproces. Maar Virno maakt ook duidelijk dat 
het kapitalisme nooit al het communicatieve potentieel van de multi-
tude kan integreren,2 terwijl tegelijkertijd het 
kapitalisme toch de volle mogelijkheden van 
elektronische communicatie voor het gene-
reren van winst moet benutten. Gezien in die 
context, is de datarententie richtlijn gericht 
op het bevredigen van beide behoeftes, 
zowel die van controle, als die van commu-
nicatieve productie. Het protesteren tegen 
datarententie is een gevecht voor de communicatie commons tegen de 
pogingen om deze te omsluiten, te commercialiseren en te reguleren 
onder de huidige omstandigheden, waarin het general intellect net zo 
belangrijk is om te kapitaliseren als het vaste kapitaal daarvoor. 

 
De goede burger en de slechte paria
 
In verband met de arrestatie en detentie van socioloog Andrej Holm 
als onderdeel van een artikel § 129a onderzoek door de Duitse fede-
rale politie op 31 juli 2007, kan een interessante observatie gemaakt 
worden over AK Vorrat. 

In Duitsland worden sinds de jaren zeventig de legale middelen 
voor het infiltreren, surveilleren en vasthouden van politieke tegen-
standers door de politie, langzamerhand uitgebreid en ook steeds 
vaker daadwerkelijk gebruikt. Het meest prominente geval is artikel 
§ 129 van het strafrecht dat gericht is op criminele organisaties en 
de twee ‘grote broers’ § 129a (terroristische organisaties) en § 129b 
(buitenlandse terroristische organisaties). Deze wetten ontnemen 
verdachten alle rechten die ze nog hebben en worden voornamelijk 
gebruikt door de politie om informatie te verzamelen over radicaal-
linkse activisten. Bijna geen enkele van de vele 129a onderzoeken 
heeft het ooit tot een rechtszaak geschopt. Meer dan 90% wordt stil-
letjes weer ingetrokken als genoeg informatie is verzameld. Daarbij 
moet vermeld worden dat het aantal onderzoeken naar extreem rechts 
bijna verwaarloosbaar is.

Dus Andrej Holm was (en is!) het slachtoffer van obsessieve 
surveillance, net als zijn partner en kinderen, en zijn grote sociale 
netwerk. Hij werd gearresteerd onder verdenking van lidmaatschap 
van een spookachtige activistische groep, met letterlijk deze naam: 
‘militante gruppe’. Maar niet alleen Andrej werd gearresteerd. Samen 

2.De multitude is een abstracte 
term, van vergelijkbare orde als 
de arbeidersklasse. Maar verschilt 
daarvan, in de zin dat het veel 
meer potentialiteit in zich heeft, 
omdat het primair een levensvorm 
is in plaats van een reflectie van 
de productieverhoudingen. Zie 
Paolo Virno, ‘A Grammar of the 
Multitude. For an Analysis of 
Contemporary Forms of Life’, in: 
Semiotext(e), New York (2004).


