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Wie eind 2004 het woord ‘anoniem’ in de mond
neemt, roept gedachten op aan dreigbrieven, brand-
stichtingen en fanatisme. Daarom kan het Advocaten-
blad dat aan dit onderwerp is gewijd, moeilijk om
kwesties heen als de afgeschermde getuige, het naam-
loos surfen op internet en de privacy van verdachten
zoals de jongeheer B. De redactie wil die ongezellige
thema’s ook helemaal niet mijden, en heeft er in dit
nummer enkele artikelen aan gewijd. Maar anonimi-
teit is meer dan een dekmantel voor ondemocratisch
onheil.

Waarom wil iemand zijn identiteit verbergen? De
schrijver van dreigbrieven intimideert zijn vijand, de
afperser rekent op veel geld, de bezoeker van de dark
room concentreert zich op fysiek genot, de zaaddo-
nor werkt mee aan een ongebruikelijke bevruchting,
de klokkenluider vertelt de buitenwereld over fraude.
Al deze anonymi willen niet rechtstreeks en publie-
kelijk worden aangesproken op hun daden; ze vrezen
voor hun vrijheid, positie of naam.

De schenders van recht en wet mogen niet vrijuit
gaan, maar moet nu iedere anonimiteit worden afge-
schaft? Moet je echt overal je naam bij zetten? Is de
ideale burger van een democratische rechtsstaat
traceerbaar en transparant? Zijn we verplicht om het
cameratoezicht op de Wallen toe te juichen? Ben je
niet goed snik als je het prettig vindt dat je buren jou
niet kennen – en jij hen niet? En overigens: als je voor
niemand iets te verbergen hebt, heb je iemand dan
nog iets te bíeden?

Anonimiteit heeft het tij niet mee, en privacy is zo
goed als dood. Dekmantels voor terreur en criminali-
teit dienen te worden opengeslagen – maar moeten
tegelijkertijd die grijze zones verdwijnen waarin de
burger die niemand concreet last bezorgt zijn gang
kan gaan? Om de geest te laten waaien verkennen we
in dit nummer alvast fenomenen die zich in  anoni-
miteit hullen: donoren, bronnen, gedaagden, cliën-
ten, afkickende advocaten en  schrijvers van erotica.

Anonimiteit is een middel voor mensen die bang zijn,
terecht of niet, en het is niets voor mensen die door
ijdelheid worden gedreven. In dit nummer schreven
de redactieleden persoonlijke stukjes over een bescha-
mende, al te opwindende of net niet meer helemaal
legale ervaring. Mocht daar een pareltje tussen zitten,
dan zal de auteur eeuwige roem ontgaan. Want ook de
redactieleden weten niet wie welk stukje schreef. (red.)
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