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Tell me! The right of the child to information

Op 20 november 1996, de Internationale Dag van de

Rechten van het Kind, promoveerde Marian Koren aan

de Universiteit van Amsterdam cum laude op haar

proefschrift Tell me! The right of the child to information

(Den Haag : NBLC, 1996). Onlangs ontving zij daarvoor

ook de Victorine van Schaickprijs: ‘haar werk werd door

de jury gezien als een buitengewoon belangrijke bij-

drage aan de informatieliteratuur’. In dit artikel gaat zij

in op enkele onderdelen van haar dissertatie. Het artikel

is door de redactie ingekort.

Het recht op informatie is een grondslag
voor het bestaan van openbare biblio-
theken. Het levert ze ook de plicht om
hun klanten met respect tegemoet te
treden, betrouwbare en pluriforme
informatie te leveren, en verantwoor-
ding af te leggen over het gevoerde
collectiebeleid. Maar wat houdt het
recht op informatie nog meer in?

Bij de start van mijn promotieonderzoek vroeg ik
bekenden wat zij onder het recht op informatie

verstonden. Iedereen gaf antwoord, maar de antwoor-
den waren zeer verschillend. Iedereen blijkt zich een
andere voorstelling van het begrip te maken, afhankelijk
van de context waarin men leeft en werkt. In de gezond-
heidszorg denkt een dokter aan het recht van de patiënt
om informatie te krijgen over zijn diagnose en de voor-
gestelde behandeling. De ondernemingsraad denkt aan
zijn recht om informatie van het management te ont-
vangen, en een journalist denkt aan zijn recht op infor-
matie om stukken van de overheid te mogen inzien.
Maar bestaat er ook een algemeen recht op informatie,
beschermd door het internationaal recht?

Menselijke waarden

Het recht op informatie kan worden benaderd vanuit de
situatie van de mens, meer speciaal die van het kind.
Informatie wordt dan geplaatst in het licht van het
belang van de menselijke ontwikkeling. Eenmaal gebo-
ren staat het kind voor de taak een groot mens te worden.
Informatie over hoe een volwassen mens te worden is
onontbeerlijk. De vraag naar het doel van menselijk
leven staat centraal bij de opvoeding. Voorbeelden van
grote mensen kunnen ter oriëntatie en als bron van

inspiratie dienen. De levensverhalen van deze prototy-
pes, in de studie aangeduid als ‘authentiek mens’, vor-
men zulke bronnen, overigens niet alleen voor kinderen
maar ook voor volwassenen. Geestelijke groei is niet aan
leeftijd gebonden.
Hoewel de culturele tradities verschillen in de wijze van
formuleren, is het gemeenschappelijke element dat ze
respect eisen voor het leven. De noodzaak om een
minimum standaard van menselijke waarden te formu-
leren, werd na de gruwelijkheden van de Tweede We-
reldoorlog algemeen gevoeld. De Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens, in 1948 door de Vere-
nigde Naties aanvaard, vormt een bron van inspiratie
voor vele andere verdragen over mensenrechten. Het
recentst is het VN-Verdrag inzake de Rechten van het
Kind, dat in 1989 door de Verenigde Naties aangeno-
men is en wereldwijd (met uitzondering van de Vere-
nigde Staten) is geratificeerd. In dit verdrag wordt een
groot aantal rechten van kinderen, dat wil zeggen:
iedereen onder de achttien jaar, opgesomd. Expliciet
wordt daarmee aangegeven dat mensenrechten ook
voor kinderen gelden en dat de menselijke waardigheid
van kinderen gerespecteerd moet worden. Tot deze
catalogus van rechten behoren ook het recht op vrijheid
van meningsuiting en het recht op toegang tot informa-
tie. In het proefschrift wordt het kind ook gekarakteri-
seerd als informatiezoeker. Het inzicht dat informatie
een belangrijke rol speelt zowel in de ontwikkeling van
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de identiteit en persoonlijkheid van het kind als in zijn
maatschappelijke participatie, heeft vergaande conse-
quenties voor degenen die informatie aan het kind
verstrekken. Het vraagt een bewuste reflectie op eigen
vragen en gedrag van ieder die met kinderen in aanra-
king komt.

Juridische bescherming

In hoeverre wordt het recht op informatie van het
opgroeiende kind juridisch beschermd? Het VN-Verdrag
inzake de Rechten van het Kind biedt daarvoor zowel
expliciete als impliciete aanknopingspunten die ver-
plichtingen scheppen voor ouders, overheid en instellin-
gen. De staten die het Verdrag geratificeerd hebben
erkennen de toenemende zeggenschap van het kind, zijn
vrije toegang tot informatie, de vrijheid om zijn mening
te vormen en te uiten en het recht om zijn visie te geven
in alle zaken die hem aangaan. Dit laatste aspect wordt
wel het participatierecht genoemd en als het meest
innovatief in het Verdrag gezien. Naast deze expliciete
vermelding van het recht op informatie en verwante
rechten is een groot aantal rechten opgenomen waaruit
impliciet het recht op informatie blijkt. Het gaat daarbij
bijvoorbeeld om het recht op opvoeding en onderwijs,
het recht op bescherming van de eigen identiteit, het
recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst,
het recht op culturele participatie, en het recht om zijn
rechten te kennen.
In artikel 17 garanderen de staten het kind toegang tot
informatie en materiaal uit een verscheidenheid van
bronnen. Speciaal gaat het om informatie gericht op de
bevordering van het sociale, spirituele en morele welzijn
en de fysieke en mentale gezondheid van het kind.
Er wordt met name gewezen op informatie en materiaal
van sociaal en cultureel nut voor het kind, onder verwij-
zing naar de ideële educatieve doelstelling van zo volle-
dig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talen-
ten en vermogens van het kind. Soms wordt daarom
gesproken van recht op toegang tot passende informatie of
zelfs van adequate voorlichting, termen die de toegang
en de bronnen ongeoorloofd inperken. Wel is duidelijk
dat het Verdrag oog heeft voor de positieve effecten van
informatie, en ook melding maakt van de productie en
verspreiding van kinderboeken, een lobby-bijdrage van
IBBY (International Board on Books for Young People)
aan het Verdrag.

Algemeen recht op informatie

Gaat men de wortels van het recht op informatie na, dan
vindt men als algemeen begrip de vrijheid van commu-
nicatie waarvan de vrijheid van meningsuiting en het

recht op informatie onderdeel zijn. Artikel 19 lid 2 van
het internationale Verdrag inzake de burgerrechten en
politieke rechten (1966) formuleert het aldus: ‘Een ieder
heeft het recht op vrijheid van meningsuiting; dit recht
omvat mede de vrijheid inlichtingen en denkbeelden
van welke aard ook te garen, te ontvangen en door te
geven, ongeacht grenzen, hetzij mondeling, hetzij in
geschreven of gedrukte vorm, in de vorm van kunst, of
met behulp van andere media naar zijn keuze.’
De geschiedenis van het recht op informatie is grillig.
Mede door de uitvinding van de boekdrukkunst ontwik-
kelde het recht op vrijheid van meningsuiting zich tot
een recht niet alleen van enkelen maar van elke burger.
De persvrijheid die aan het einde van de negentiende
eeuw algemeen was, werd in de volgende eeuw omge-
doopt tot vrijheid van informatie. De voornamelijk
Amerikaanse persbureaus en mediaorganisaties maak-
ten zich daarna sterk om volledige vrijheid van handelen
te hebben. De journalist moest zich vrij kunnen bewe-
gen om informatie op te zoeken en van informanten te
ontvangen en nieuws te verspreiden, ook in het buiten-
land. Deze Amerikaanse ijver voor de vrije informatie-
stroom drukte haar stempel op de basis van het werk van
de Verenigde Naties en bijvoorbeeld Unesco. ‘Vrijheid
van informatie is een fundamenteel recht en de toets-
steen van alle vrijheden waaraan de Verenigde Naties
zijn toegewijd.’ Wanneer bibliotheken zeggen dat zij het
vrije verkeer van informatie willen bevorderen, moet
dus bedacht worden dat deze fraaie slagzin met name de
belangen van de media-industrie en de pers veiligstelt.
Ging het bij het recht op informatie aanvankelijk om een
recht van journalisten, allengs heeft het een bredere
inhoud gekregen. In ruime zin gaat het om een alge-
meen recht op informatie van de mens, als een verleng-
stuk van het recht op onderwijs soms aangeduid als een
vaag sociaal grondrecht, waarbij ieder het recht heeft
om zich in elk onderwerp te verdiepen dat zijn belang-
stelling trekt. In beperktere zin gaat het om een aan-
spraak van de burger op informatie van de zijde van de
overheid. Dan kan het recht op informatie al snel wor-
den opgevat als complement van de openbaarheids-
plicht van de overheid. De ruime betekenis is ook in
Nederland wel erkend, maar heeft nimmer de expliciete
formulering gekregen die in de Duitse Grondwet te
vinden is: ‘Jeder hat das Recht sich aus allgemein
zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten’ (Art.
5.1 GG). Met het oog op een versterking van het belang
van de informatiezoeker en bibliotheekgebruiker zou
een dergelijke bepaling in de Nederlandse Grondwet
moeten worden opgenomen en in Europees verband
vastgelegd.
Op basis van deze analyse kun je het recht op informatie
in algemene zin formuleren als het ‘recht op toegang tot
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bronnen van informatie’. Als mensenrecht beschermt
dit recht de menselijke waardigheid en ontwikkeling,
vandaar dat er ook een toevoeging kan zijn in de zin van
‘informatie die de mens in zijn ontwikkeling tot “authen-
tiek mens” ondersteunt’.

Bibliotheekwerk en recht
op informatie

Van rechten is bekend dat een formulering op papier
weinig zegt. Ze moeten in praktijk gebracht worden.
Openbare bibliotheken zijn van die opdracht niet uitge-
zonderd, integendeel. Zowel mensenrechten in het alge-
meen als het recht op informatie in het bijzonder beho-
ren een centrale plaats in missie en beleid van openbare
bibliotheken te hebben en in de praktijk merkbaar te
zijn. Een dergelijke opdracht valt af te leiden uit de
algemene internationaal-rechtelijke formuleringen en
specifiek uit bijvoorbeeld het Unesco-manifest betref-
fende de openbare bibliotheek. Aan dergelijke docu-
menten ligt een ideële doelstelling, een ‘verlicht mens-
beeld’ ten grondslag. Zo’n principiële basis kent als
exponent het realiseren en beschermen van het recht op
informatie. In deze redenering kiezen bibliotheken voor
het perspectief en belang van de gebruiker. In het
formuleren van media- en informatiebeleid, bij het
ontwikkelen van een balans tussen verschillende rechten
moet die zorg zichtbaar en gefundeerd zijn.
Tot de voorwaarden voor de realisatie van het recht op
informatie behoren ook een ruimte en sfeer, die op geen
enkele wijze met commercie of winstbejag te maken
hebben. In culturen waar men graag handelt en onder-
handelt blijkt dit principe steeds meer uit het oog te
worden verloren. De eis van betrouwbaarheid zal vanuit
de gebruiker echter steeds luider gesteld worden. De
zorg voor de verscheidenheid van bronnen vraagt van

de bibliothecaris extra inspanning om ook het kwets-
bare, grotendeels onzichtbare en ongehoorde op te
sporen. Juist de minderheidsopvattingen in cultuur en
wetenschap verdienen aandacht en zorgvuldige ontslui-
ting. Tegenover de toenemende druk van het econo-
misch denken moet juist de bibliotheek de plaats zijn
waar ‘het nutteloze’ mag en moet zijn, waar het beste uit
allerlei culturen vreedzaam bijeen staat. Dat kan tot
uitdrukking worden gebracht in het beeld van een ‘Silent
Library’, als gemeenschappelijke onderstroom van elke
bibliotheek. Een project is gaande om dit concept van de
Silent Library tijdens het IFLA-congres van 1998 in
Amsterdam te presenteren.
Oog voor de gebruiker moet ook blijken uit toeganke-
lijkheid, dienstverlening en bejegening van de gebrui-
kers. Het respect voor de (mede)mens moet te allen tijde
vooropstaan. Een klachtrechtregeling, bescherming van
de privacy van gebruikers en een openbaar collectie-
beleid zijn andere vormen waaruit het respect voor
mensenrechten blijkt. Dergelijke regelingen hebben ech-
ter alleen maar zin als ze gedragen en van harte toege-
past worden door mensen. De belangrijkste factor in de
realisatie van het recht op informatie blijft de dienst-
verlenende mens. Vandaar dat ondanks de toenemende
mogelijkheden om met behulp van technologie
informatiebronnen te ontsluiten, menselijk contact en
communicatie, face-to-face, reëel en niet virtueel, voorop
blijven staan om het recht op informatie inhoud te
geven. Van de bibliothecarissen hangt af of het recht op
informatie werkelijk leeft in de bibliotheken. Het doet
een beroep op de integriteit van de bibliothecaris, op zijn
bewustzijn en geweten, op zijn gevoeligheid voor de
zoekende mens. Daarmee is tegelijk aangegeven welk
bijzonder perspectief dit mooie beroep biedt voor wie er
oog voor heeft.


