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Woord vooraf

D it boek kent een lange voorgeschiedenis. De interesse voor de thematiek 
ontstond al enkele maanden na de aanslagen van 11 september 2001. Ik 

pikte verschillende kritische teksten op over hoe de veiligheidsmaatregelen die 
sindsdien werden genomen indruisten tegen de burger- en mensenrechten. Die 
verhouding tussen veiligheid en rechten boeide mij en ik verdiepte mij verder in 
de materie. Dat was enkele jaren vóór het grote marteldebat dat ontstond meteen 
nadat foto’s uit gevangenissen als Guantánamo Bay (Cuba) en Abu Ghraib (Irak) 
publiek werden. Tot dan leek de veiligheid-rechten discussie er één te zijn binnen 
een select gezelschap. Zelfs nadat het marteldebat een kleine twee jaar later aan 
kracht verloor bleek dat aan belangstelling voor het bredere rechtendebat weinig 
losgemaakt te hebben bij de publieke opinie. Marteling bleef nu eenmaal een vrij 
abstract gegeven omdat er weinig tot geen directe betrokkenheid was tussen het 
gebeuren en de bevolking zelf. Het ging niet over de prijs die wij moesten betalen 
om zogenaamd veiliger te zijn, het ging om de prijs die anderen ervoor moesten 
betalen. In die zin was het een gemakkelijk debat. Het ging over of we ons mogen 
verlagen tot het hanteren van dergelijke methodes, over hoe menselijk we als be-
schaving zelfs in nood dienen te blijven, of anders: hoeveel onmenselijkheid we 
ons kunnen veroorloven zonder zelf aan onze morele grondvesten te morrelen. 

Het debat stokte opnieuw en het duurde uiteindelijk tot de onthullingen van 
Edward Snowden, begin juni 2013, alvorens de discussie over rechten en veilig-
heid ook écht een breed publiek kon raken. Vandaag zitten we nog volop in dat 
vurige debat, en dat is een goede zaak. Het nadeel van de huidige focus is echter 
wel dat die verengd is tot het debat over privacy, terwijl er zoveel meer op het spel 
staat. Maar het is duidelijk dat we op een scharniermoment zitten waarbij we ons 
niet kunnen veroorloven om het debat te laten doodbloeden. Zelfs mét het debat 
verzeilen we al in een wereld die velen niet willen en die we ook – zoals ik in dit 
boek uitgebreid zal argumenteren – niet hoeven te aanvaarden. Zwijgen of het 
verzet opgeven is de slechtste keuze die we nu kunnen maken.

Mijn verdieping in de thematiek en het uitschrijven van mijn bevindingen is 
mijn vorm van verzet. Hopelijk kan het mensen bewustmaken en aansporen om 
de huidige evolutie waarbij rechten worden aangetast omwille van de vaak loze 
belofte aan veiligheid ter harte te nemen. Dit boek vloeit voort uit mijn proef-
schrift dat ik in het najaar van 2013 verdedigde. Het is een ingekorte en herschre-
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ven versie, maar ze is ook aangevuld, want het hele privacy debat barstte los dagen 
voordat ik de eindversie van mijn dissertatie moest indienen. De analyse van en 
reflectie op dat debat heb ik sindsdien uiteraard wel gedaan, en het is opgenomen 
in dit boek dat, denk ik en hoop ik, een overzichtelijk beeld biedt op de kernpro-
blematiek van het veiligheid-rechten debat. Het is hoofdzakelijk bedoeld om aan 
het denken te zetten, veel meer dan om de lezer te confronteren met kant-en-klare 
antwoorden. Zeker, mijn persoonlijke visie klinkt duidelijk genoeg op doorheen 
het boek, maar ik wil gewoon ook de reële situatie schetsen en de gevolgen die dit 
met zich meebrengt. Niet alleen op juridisch, sociologisch en of filosofisch vlak, 
maar ook op ethisch vlak.

Dertien volle jaren is een lange tijd waarin vele mensen kort of voortdurend je 
weg kruisen en iets of heel veel voor je gaan betekenen. Ze zijn uiteraard met 
teveel om ze hier zonder uitzondering te noemen. Toch wil ik enkele mensen be-
danken voor hun bijdrage aan dit boek. In de eerste plaats Huug Van Gompel en 
alle mensen van Garant die me opnieuw het vertrouwen hebben gegeven en dit 
boek weer kwaliteitsvol hebben aangepakt. Voor hun enthousiasme ook en hun 
geloof in de meerwaarde die dit boek kan hebben voor het debat. 

Ik dank ook Johan Verstraeten, moraaltheoloog en tijdens mijn onderzoek ja-
renlang mijn minzaam en bescheiden sturende hand. Mijn bemoediger en toe-
verlaat ook voor dingen die buiten mijn onderzoek lagen. Voor zijn menselijkheid 
en voor het voorbeeld dat hij voor me was, is en altijd zal zijn als erudiet leermees-
ter met een afschuw voor ivoren torens. 

Mijn dank gaat ook uit naar mijn moeder en naar Hade Wouters die beiden, 
door hun grondige lezing en bemerkingen, een zeer gewaardeerde bijdrage heb-
ben geleverd aan de stijl en correctheid van het manuscript. Dank ook aan Hade 
voor de vriendschap, bemoediging en steun.

Tot slot dank ik ook mijn vrouw en de kinderen Hanne en Niels. Voor de vele mo-
menten dat ze me lostrokken uit de enge focus en brachten naar de talloze kleine 
momenten van hoop waarvan ik meestal pas nadien de schittering zie. De meest 
onbescheiden hoop die ik heb voor dit boek is dat het het debat voedt en zo een 
verschil kan maken voor een wereld waarvan de toekomst ooit in hun handen ligt.
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