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Recensie • Plasterk’s baard • Alles beter dan die hoed.

Redactioneel • “Alles van waarde is weerloos”, te pas en 
te onpas wordt deze dichtregel van Lucebert geciteerd. 
Liefst wanneer men aangeeft iets op waarde te schatten, 
meestal wanneer het daar eigenlijk net te laat voor is.
Eerder dit jaar hebben we onze favoriete papierg oeroe 
John bedankt. Nu, een zomervakantie verder, blijkt Druk-
kerij Pascal overgenomen te zijn. De drukkerij is al sinds 
begin jaren ‘70 actief met een voor die tijd kenmerkende 
combinatie van idealen en ondernemen. Zij maakten 
naam met hun persoonlijke en bevlogen houding en vooral 
ook hun duurzame producten (zeker, ook uw T riodos Bank 
werkt al sinds 1980 met ze samen). Gelukkig is Pascal 
overgenomen door een degelijke partner, men zou kunnen 
spreken van een positieve ontwikkeling. Desalniettemin 
zijn we bedroeft dat de werkplaats zijn zelfstandigheid 
heeft verloren. Met de belofte dat de sfeer en kwaliteit 
in tact worden gehouden zou het niks uit moeten maken 
wie er directeur is. Uiteraard doet dat het wel. Daarom, 
speciaal voor u, de papieren NON-ISSUE. Juist nu. Oke, nog 
eentje dan. Ook van Lucebert. “Ik draai een kleine mooie 
ritselende revolutie af en ik val en ik ruis en ik zing.”

Sport • Als verrassing mochten ze ook aantreden tegen 
het Artiestenelftal. De meiden van SC ‘t Gooi deden het 
fantastisch. Vele enthousiaste toeschouwers zagen dat 
de artiesten vol aan de bak moesten. De artiesten 
hadden het zeer zwaar, maar wonnen uiteindelijk nipt. 
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TO SPIN

Bits of Freedom komt op voor jouw 
vrijheid en privacy op internet. 
Deze grondrechten zijn onmisbaar 
voor je ontplooiing, technologische 
innovatie en de rechtsstaat. Maar 
die vrijheid is niet vanzelfsprekend. 
Je gegevens worden opgeslagen en 
geanalyseerd. Je internetverkeer 
wordt afgeknepen en geblokkeerd. 
Bits of Freedom zorgt ervoor dat 
jouw internet jouw zaak blijft.

Bits of Freedom is een invloedrijke 
burgerrechtenbeweging. We z orgen 
dat overheid en bedrijfsleven slecht 
beleid terugdraaien en goed beleid 
invoeren. Om dat te bereiken wer-
ken we intensief samen met onze 
achterban. Onze kracht is onze 
combinatie van onze expertise, een 
constructieve lobby waar mogelijk 
en scherpe actie waar nodig. En dat 
werkt. Politieke partijen luisteren 
naar ons, het bedrijfs leven vraagt 
ons om advies en steeds meer 
Nederlanders staan achter ons 
doel: Een internet dat open is voor 
iedereen, waar iedereen informa-
tie digitaal kan delen en waar privé 
c ommunicatie privé blijft.

Big Brother Awards
Om privacyschendingen onder de 
aandacht te brengen organiseert 
Bits of Freedom sinds 2001 jaar-
lijks de Nederlandse uitreiking van 
de Big Brother Awards. Deze prijs 
wordt uitgereikt aan bedrijven, 
overheden en personen die het 
afgelopen jaar privacy schade heb-
ben aangedaan of controle op bur-
gers hebben uitgebreid. De prijs is 
vernoemd naar de totalitaire leider 
“Big Brother” uit het boek 1984 van 
George Orwell.

De winnaars van de Big Brother 
Awards 2013 zijn minister van 
Veilig heid en Justitie Ivo Opstelten 
en de Belastingdienst. Opstelten 
mocht de Publieksprijs mee naar 
huis nemen vanwege zijn hackvoor-
stel, zijn plannen voor kenteken regi-
stratie en een hele reeks andere 
voorstellen en uitspraken waaruit 
zijn desinteresse voor privacy blijkt.
De Belastingdienst ontving de 
Expertprijs voor het stofzuigen van 
parkeer- en kentekendata die door 
anderen is verzameld en eigenlijk 
gewist had moeten worden.

Hoe kun je meedoen?
Wil jij ook vrij kunnen blijven mailen,
surfen en bloggen? Sluit je dan 
aan bij de beweging en doe mee. 
Je kunt ons steunen door dona-
teur te worden, door mee te helpen 
aan projecten en door ons te te 
bereiken met onze boodschap.

Geef tijd en kennis
Kun je toveren met taal? Kun je dro-
men in Python? Weet je alles over 
censuurtechnologie? Of heb je een 
briljant plan om privacy te promo-
ten? Dan kun je je talenten inzetten 
op BitLabs. Bits of Freedom heeft 
altijd meerdere Bits lopen: projec-
ten en tools waarmee internetters 
zelf aan de slag kunnen om een vrij 
en open internet te beschermen. 
Op BitLabs kun je zelf nieuwe Bits 
opstarten, of zien welke bestaande 
Bits jouw talenten nodig hebben. 
Dus heb je een goed idee? Start 
dan een Bit en ga direct aan de 
slag. Geen concreet idee, maar 
wel tijd en talent? Word dan lid en 
kijk welke Bits jouw hulp kunnen 
gebruiken.
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