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DE GLURENDE OVERHEID IN DE
BIBLIOTHEEK: DE CASE EINDHOVEN

Hans Veen

J uni 2002 werd de openbare bibliotheek in Eindhoven

benaderd door de politie met het verzoek gegevens te

verstrekken over een bepaalde persoon. Het betrof 

gegevens over lidmaatschap, gebruik en leengedrag. De

politie had sterke aanwijzingen dat de desbetreffende per-

soon via een bibliotheek-pc een bedreigende e-mail had

gestuurd naar een politicus. Later, bij de daadwerkelijke

veroordeling, bleek het een ernstige bedreiging aan het

adres van Femke Halsema geweest te zijn.

RUGGESPRAAK
De bibliotheekmedewerker die werd geconfronteerd met

dit verzoek, verwees de politie door naar de directie. Na

enige ruggespraak met de Vereniging van Openbare Bibli-

otheken en een advocaat, is besloten niet zonder meer in te

gaan op dit verzoek. Aan de politie is gemeld dat de biblio-

theek uit het oogpunt van de privacybescherming niet

zomaar gegevens uit systemen aan de politie verstrekt. Het

juridisch advies was te wachten op een bevel van de officier

van justitie. 

Na enig heen en weer gebel en gefax met de politie kwam

uiteindelijk zo’n bevel (‘verzoek terbeschikkingstelling per-

soonsgegevens’), met verwijzing naar relevante artikelen

uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (art.8, aanhef

en onder e.) en op grond van artikel 96a van het Wetboek

Strafvordering. Een dergelijk verzoek houdt in dat de bibli-

otheekdirectie het dwingende verzoek krijgt mee te werken

aan het verzamelen van bewijsmateriaal tegen een verdach-

te die verdacht wordt van een concreet strafbaar feit in een

opsporingsonderzoek. 

De WBP kent uitzonderingsbepalingen die medewerking

door de ‘verantwoordelijke voor de verwerking van de per-

soonsgegevens’ (WBP art. 1, 8, 9 en 43) mogelijk maken in

verband met de opsporing en vervolging van strafbare fei-

ten. Het niet meewerken hieraan zou betekenen dat opge-

treden zou kunnen worden tegen de weigerachtige partij

(gevangenisstraf ten hoogste drie maanden of geldboete

van maximaal 2.500 euro), of dat met dwang de gegevens

verkregen zouden kunnen worden. 

Na ontvangst van dit ‘verzoek’ van de officier van justitie

heeft de bibliotheek Eindhoven hieraan voldaan en de gege-

vens verstrekt. Overigens exact binnen de grenzen van het

FORUM

PATRIOT ACT

In Amerika worden bibliotheken en bibliotheek-
bezoekers geconfronteerd met wetgeving, die 
overheidsinstanties moet helpen bij de bestrijding
van het terrorisme, maar tegelijkertijd een aantas-

verzoek: ‘Gaarne de uitleen en terugbreng data en tijdstip-

pen van bovengenoemd persoon, alsmede de uitgegeven

boeken aan bovengenoemde persoon vanaf 1 mei 2002’. 

HATE-MAIL
Uit het advies van het NBLC (mail 7 juni 2002): ‘Het

gebruik maken van internetfaciliteiten van de bibliotheek

voor een hate-mail plaatst de bibliotheek in een iets andere

positie dan die van uitlener van informatie. We hebben

overwogen dat internetfaciliteerder zijn iets minder recht-

vaardigt om medewerking te weigeren, omdat daarbij een

eventueel op te sporen delict als bijvoorbeeld bedreiging

door middel van de faciliteiten kan worden gepleegd. Niet-

temin achten we het ook dan juist om niet op vrijwillige

basis mee te werken. Immers vrijwillige medewerking aan

verzoeken kan leiden tot een gewoonte, met uitholling van

het vrijplaatskarakter van de bibliotheek als gevolg’. Een

opvatting van mijn branchevereniging die ik van harte

onderschrijf. Op basis van dit uitgangspunt houdt de bibli-
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heid daarbij. De definities en bevoegdheden zijn ruim.

Toch merkwaardig in een land dat staat voor grondwette-

lijk stevig gefundeerde burgerrechten. Het riante gesnuffel

in persoonsgegevens roept toch eerder beelden op aan de

DDR en de Stasi dan aan het Vrije Westen. De angst voor

terrorisme is begrijpelijk in de actuele situatie en vrijheid

en privacy heeft zo zijn grenzen.

De vraag is of terroristische acties voorkomen kunnen wor-

den door gesnuffel in de gegevens van bibliotheken. Moe-

ten bibliotheekbezoekers de vrijheid hebben kennis te

nemen van informatie over politieke controverses, menin-

gen van politieke extremisten, rebellen en revolutionairen?

Is het lezen van een fotoboek over het interieur van het Wit-

te Huis een mogelijke voorbereiding op een aanslag? Boe-

ken lezen over Cuba, Taliban, wapentuig en het spelen met

flightsimulators is dan al aanleiding voor nader onderzoek.

Gevolg van dit klimaat van verdachtmakingen zal zijn, dat

veel informatie over informatiegebruik en communicatie-

gedrag ongericht omgespit gaat worden en dat veel mensen

ten onrechte in verband worden gebracht met strafbare fei-

ten en vermoedens van betrokkenheid erbij. Dat ongerichte

effect raakt de publieke taak van de openbare bibliotheek als

vrijplaats. Crimineel gedrag is strafbaar en criminelen moe-

ten tijdig opgespoord worden, maar informatie moet vrij

blijven. Zo niet, dan gaan we terug naar het klimaat van de

Koude Oorlog in de jaren vijftig met de spy-middelen van

nu. Een heksenjacht, zonder resultaat en met veel schade.

Als ik in de VS zou wonen, moest ik me ongerust maken

over mijn eigen Patriot Act-records. Ik heb alles gelezen

over guerrilla-warfare en het gehele oeuvre van Karl Marx

bestudeerd. Guerrilla-warfare tactics zijn trouwens mede

uitgevonden door de Rangers tijdens de onafhankelijk-

heidsstrijd in de VS. En van de geschriften van Marx ben ik

geen communist geworden, wel een beetje wijzer. Ik stel

mijn Harley ride-out door de VS maar even uit.

PIETJE BELL
Er zit ook een hilarisch kantje aan dit ernstige onderwerp.

Blijkbaar is de gedachte dat mensen die kwaad in de zin

hebben, zich eerst goed informeren in de bibliotheek, of

dat lezers van misdaadboeken misdadigers worden. 

Nog niet zo lang geleden dachten bibliotheken dat ook. De

boeken over Pietje Bell waren lang verboden in de biblio-

theek (in die van Rotterdam tot in de jaren zestig). Lezer-

tjes werden er niet crimineel van en in algemene zin heeft

het verbod niet geholpen tegen jeugdcriminaliteit.

Hans Veen is directeur van de OB Eindhoven.

otheek Eindhoven strikt vast aan het beleid om nooit gege-

vens over gebruik van klanten te verstrekken, mits deze op

grond van wettelijke verplichtingen en door de bevoegde

autoriteiten wordt gemaand gegevens te verstrekken bin-

nen een duidelijk omlijnd gegevenskader.

Inmiddels heb ik vernomen dat de persoon die verdacht

werd van de hate-mail, is veroordeeld voor dit strafbare feit.

Doemt vervolgens de vraag op wat het beleid moet zijn ten

opzichte van dit soort gebruikers van bibliotheekdiensten.

Het antwoord is eenvoudig. Gebruikers die misbruik maken

van bibliotheekfaciliteiten en daarmee (computer) recht-

streeks strafbare feiten plegen, worden geroyeerd als lid en

zijn niet langer welkom in de bibliotheek, is nu de opvatting. 

RIANT GESNUFFEL
De discussie over de Patriot Act gaat veel verder. De Ameri-

kaanse overheid wenst het informatie- en communicatiege-

drag van haar burgers te kunnen volgen als er vermoedens

zijn van (voorbereiding) van strafbare feiten of betrokken-

ting vormt van de informatievrijheid en de privacy.
In Nederland wordt vooralsnog laconiek gereageerd
op de problematiek (zie Forum, Informatie Profes-
sional nr. 2, 2004). Hans Veen, directeur van de

Openbare Bibliotheek Eindhoven, keert zich in zijn
bijdrage aan de discussie tegen een ‘klimaat van
verdachtmakingen’. 


