
Google heeft een mening

Zoekmachines als Google
moeten vallen onder de pers-
vrijheid, vindt onderzoeker
Joris van Hoboken. Met het
recht om een eigen selectie te
maken van zoekresultaten.

Door Peter Teffer
Amsterdam. Google is niet objec-
tief, en dat moeten in0ternetters ook
niet verwachten. Dat zegt Joris van
Hoboken, die afgelopen vrijdag pro-
moveerde op het proefschrift Search
Engine Freedom.

Van Hoboken onderzocht de vrij-
heid van meningsuiting van pers, bi-
bliotheken en internetproviders. Hij
vergelijkt deze vrijheid met die van
zoekmachines. „Een belangrijke
conclusie is dat alle drie belangheb-
benden bij het zoeken op internet –
zoekmachines, informatie-aanbie-
ders en gebruikers – een beroep kun-
nen doen op vrijheid van meningsui-
ting”, vertelt Van Hoboken op zijn
werkplek in het Instituut voor Infor-
matierecht van de Universiteit van
Amsterdam.

Objectiviteit past volgens hem
niet bij zoekmachines. „De waarde
hangt juist samen met het onder-
scheid dat zoekmachines moeten
maken om gebruikers zo goed moge-
lijk te bedienen. Ik verzet me tegen
het idee dat er een soort ‘z o e k m a ch i -
neneutraliteit’ moet zijn. Zoekma-
chines moeten net als de pers redacti-
onele vrijheid krijgen.”

Niet iedereen is het daar mee eens.
Vooral regeringen willen het recht
behouden om websites te laten blok-
keren. In het meeste recente
‘Transparency Report’ van Google
bleek dat het bedrijf in de eerste helft
van 2011 enkele honderden verzoe-
ken van regeringen kreeg om infor-
matie te verwijderen. Duitse verzoe-
ken gingen vaak over ontkenning
van de Holocaust of naziverheerlij-
king, Thailand wilde verwijdering

van YouTube-filmpjes die de koning
zouden beledigen. Deze verzoeken
gingen echter over informatie die
Google zelf op een van zijn diensten
beheert, niet over de verwijzingen
van de zoekmachine van Google.

Zo wil de entertainmentindustrie
dat Google zelfs verwijzingen naar
The Pirate Bay verwijdert, een dienst
waarmee gratis films en muziek zijn
te downloaden. Zolang Google dat
zelf beslist, heeft Van Hoboken daar
geen bezwaar tegen. Google maakt
het gebruikers al iets lastiger om de
site te vinden door de term ‘The Pira-
te Bay’ niet automatisch aan te vul-
len. Maar: „Op het moment dat er re-
gulering komt die zegt ‘je moet in-
formatie over die onderwerpen er uit
filteren’ dan zou een zoekmachine
kunnen zeggen: wij hebben het recht
om te linken naar alle informatie.”

In de ideale wereld kan de inter-
netter kiezen welke zoekmachine
het beste bij hem past. In Nederland

Commercie en censuur kleuren informatie via zoekmachines

gebruikt meer dan 90 procent van de
internetters Google. Hebben we
meer alternatieven nodig?

„Zeker, maar hoe dat vorm moet
krijgen weet ik niet. De overheid zou
meer kunnen doen bij het ontsluiten
van informatie, maar dan wel op ge-
bieden waar ze goed in is, zoals cul-
tureel erfgoed.”

Nu zou Google al wel iets kunnen
doen. „Zoekmachines moeten ver-
antwoording afleggen over welke
waarde ze hechten aan pluralisme en
diversiteit. Vindt Google het belang-
rijk dat zoekresultaten zo divers mo-
gelijk zijn? Ten tweede moeten zoek-
machines kijken naar de balans tus-
sen commerciële en niet-commer-
ciële resultaten. Als je nu op Google
zoekt naar een stad, dan krijg je al-
leen nog maar hotels. Misschien
krijg je nog een Wikipedia-artikel,
maar dat is het dan. Nu kun je Goog-
le dat moeilijk kwalijk nemen, zo
werkt de vrije markt. Maar de over-
heid zou minder commerciële infor-
matiebronnen kunnen ontsluiten.”
Als voorbeeld noemt hij de Europese
digitale bibliotheek Europeana.

Maar er komen niet alleen goede
dingen uit Europa. Het ‘recht op ver-
getelheid’, dat de Europese Commis-
sie onlangs introduceerde, vindt Van
Hoboken „helemaal geen goed idee”.
Europa’s dagelijks bestuur wil graag
dat iemand informatie over zichzelf
kan laten verwijderen. Van Hoboken:
„Er zijn goede redenen waarom din-
gen online moeten blijven bestaan,
zoals radicale standpunten van een
politicus tijdens zijn studententijd.”

Voor de inbreuk op privacy van
burgers, bijvoorbeeld als iemand on-
gewenst een naaktfoto publiceert,
„zijn er al regels om iets onwelgeval-
ligs te laten verwijderen. Het is niet
makkelijk om informatie verwijderd
te krijgen, maar er is al een juridische
stok om mee te slaan. Je kunt daar
nieuwe stokken aan toevoegen, maar
je kunt beter de handhaving aan-
s ch e r p e n . ”
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