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John Mackenzie Owen

Het einde van het gedrukte document:
een essay

Wat vroeger ‘Open’ en ‘Login’ heette, is nu samengesmolten in ‘Informatie

Professional’. Bibliothecarissen en documentalisten worden steeds vaker

aangeduid als informatiespecialisten of kennismanagers. Dergelijke naams-

veranderingen wijzen op fundamentele veranderingen in het vak. Aan de

basis van die ontwikkeling staat de verdwijning van het document, stelt

John Mackenzie Owen. Een essay.

VERANDERINGEN IN EEN vakgebied worden vaak zicht-
   baar in de aanduidingen die beroepsbeoefenaren voor

zichzelf kiezen. Het tijdschrift waarin dit artikel verschijnt,
was tot twee jaar geleden nog een vaktijdschrift voor bibli-
othecarissen, literatuuronderzoekers en documentalisten.
Nu is het ’t maandblad Informatie Professional. De beroeps-
vereniging NVB, Nederlandse vereniging van bibliotheca-
rissen, documentalisten en literatuuronderzoekers, wordt
naar verwachting een vereniging voor (!) beroepsbeoefena-
ren in kenniscentra en bibliotheken. De statuten verwijzen
naar beroepen op het gebied van de informatieverzorging,
informatiemanagement en informatiedienstverlening. De
doelgroep ervan bestaat in eerste instantie uit
kennismanagers, informatiespecialisten, en
pas in tweede instantie uit literatuuronder-
zoekers, documentalisten en bibliothecaris-
sen. De beroepsopleiding is al enkele jaren
geleden veranderd van BDI (bibliotheek en
documentaire informatie) in IDM (informa-
tiedienstverlening en -management).
Zulke naamsveranderingen lijken voort te ko-
men uit een besef van ingrijpende, zo niet
fundamentele veranderingen in de aard van
het vak. Toch is het niet eenvoudig om die
veranderingen eenduidig te beschrijven. In Nederland is
er - zeker in dit vakblad - vrij weinig discussie over. De
oude namen ervaren we als ontoereikend, ze hebben een
‘verkeerd’ imago. Daarom nemen we liever onze toevlucht
tot nieuwe, aansprekende aanduidingen waarin in ieder
geval woorden als ‘informatie’, ‘management’ en het liefst
nog ‘kennis’ voorkomen.
Is dit alles nu een zaak van mode, of is er in het vak ook
echt iets veranderd dat een nieuwe terminologie recht-
vaardigt? In deze bijdrage wil ik de gedachte ter discussie
stellen dat er inderdaad iets wezenlijk aan het veranderen

is, namelijk dat het gepubliceerde document - vanouds het
fundament van de informatieberoepen - in de toekomst
nauwelijks nog van betekenis zal zijn.

Verbreking van relatie
Ik ga uit van het gegeven dat de informatieberoepen (bi-
bliothecaris, documentalist, literatuuronderzoeker) altijd
als grondslag hebben gehad: werken met documenten, en
met name met gepubliceerde documenten. Die grondslag
is nu aan het verdwijnen, omdat het hele concept van ge-
publiceerde documenten in de digitale virtuele ruimte lijkt
op te lossen.

Hoewel er al anderhalve eeuw wordt getwist
over de vraag hoe je het begrip ‘document’
moet definiëren, was er nooit twijfel over
het feit dat documenten bestáán: je kunt er
altijd eentje aanwijzen. De veranderingen
die we nu zien in de naamgeving van het
vak, met de nadruk op informatie en kennis,
worden vaak op een positieve manier gemo-
tiveerd: het gaat niet meer om het werken
met documenten, maar om werken met de
inhoud van die documenten, de informatie
en kennis zelve. Of dat wel zo is, wordt ech-

ter door een naamsverandering niet zonder meer aange-
toond.
De documenten waarmee bibliothecarissen, documentalis-
ten en literatuuronderzoekers altijd gewerkt hebben, heb-
ben een paar heel specifieke kenmerken: ze bestaan (dat
wil zeggen: ze zijn al door anderen geproduceerd), ze heb-
ben een ‘fysieke’ verschijningsvorm, ze zijn in veelvoud
verspreid en het zijn herkenbare entiteiten met ieder hun
eigen ‘identiteit’ (dat wil zeggen: ze zijn eenduidig te be-
schrijven).
Dat informatie steeds vaker een ‘digitale’ in plaats van een
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‘fysieke’, gedrukte verschijningsvorm heeft, is zonneklaar.
Dat digitale informatie niet zozeer verveelvuldigd wordt,
maar eerder ergens op het netwerk klaargezet wordt voor
‘veelvuldige raadpleging’ is ook duidelijk. Belangrijker is
de vraag of die informatie ook een eenduidige verschij-
ningsvorm heeft, of er sprake is van een eenduidig te be-
schrijven entiteit.
Het antwoord daarop is niet gemakkelijk te geven. Maar
het is in elk geval wel duidelijk dat er het een en ander aan
het veranderen is. Dat zien we onder meer
aan de relatie tussen inhoud en vormgeving,
en daarmee uiteindelijk aan de verhouding
tussen auteur en lezer.
Sinds de uitvinding van het schrift, en meer
speciaal sinds de uitvinding van de boekdruk-
kunst, is er een onlosmakelijke relatie geweest
tussen inhoud (content) en vormgeving (typo-
grafie, lay-out, formaat, kleurgebruik enzo-
voort) van het document. Drukkers, uitgevers
en vormgevers hebben zich tussen de auteur en de lezer
geplaatst. De vormgeving ligt als een onverbrekelijke vi-
sualisatielaag op de tekst, onverbrekelijker dan de folie op
het paspoort van de Staat der Nederlanden. Soms is die
laag van vormgeving de auteur en lezer behulpzaam, soms
in het geheel niet. Met de boekdrukkunst en
(typo)grafische vormgeving is een vakgebied ontstaan

- sommigen zeggen zelfs: een kunstvorm - dat een eigen
leven is gaan leiden.
We zien nu bij digitale media een verbreking van die rela-
tie tussen inhoud en vorm, een losmaking van de laag van
visualisatie. Lezers kunnen met behulp van technische
middelen (zoals ‘browsers’) hun eigen vorm(geving) creë-
ren, een eigen wijze van zichtbaar maken van de tekst. De
vormgeving, de visuele presentatie van de inhoud, is niet
langer van de maker, maar van de lezer, niet van de pro-
ducent maar van de consument. De inhoud is enkel nog
de symbolische representatie van de gedachten van de au-
teur. De lezer maakt die op zijn eigen manier zichtbaar, af-
hankelijk van zijn aard of haar stemming van het ogenblik.
Zo wordt de lezer onafhankelijker van de auteur (en diens
uitgever), omdat wat hij ziet niet meer uitsluitend wordt
bepaald door het document als ‘vastgelegde vormgeving’.
Die toenemende onafhankelijkheid van de lezer strekt
zich ook uit tot de structuur van de tekst: nieuwe media
zijn niet meer gebaseerd op een lineaire ordening, maar
maken het de lezer gemakkelijk om een eigen leespad
door de tekst te creëren, gebruikmakend van hyperlinks
en andere ‘navigatiemiddelen’. Daarmee is de lezer zelfs
niet meer gebonden aan de inhoud van een document,
omdat hij door het volgen van ‘links’ een eigen inhoud
kan creëren.
Een intrigerend bijverschijnsel is overigens dat er geen
gedeelde leeservaringen meer zijn omdat niemand meer
hetzelfde leest. Dat is ook wat er in de praktijk op het In-
ternet gebeurt: het is vrijwel uitgesloten dat twee gebrui-
kers na een ‘leessessie’ van enige omvang op het World
Wide Web dezelfde informatie tot zich hebben genomen.

Tweedeling
Wie zich met digitale media bezighoudt, weet dat infor-
matiegebruikers steeds minder documenten lezen zoals ze
door auteurs worden aangeboden. Hij weet ook dat het
informatieaanbod steeds sterker fragmentariseert en in
kleine al of niet door hyperlinks met elkaar verbonden
deeltjes uiteenvalt. De hierboven geschetste situatie, waar-
in er nauwelijks een relatie is tussen wat een auteur
schrijft en de gebruiker leest, is weliswaar een extreem
voorbeeld, maar de werkelijkheid is er soms niet ver naast.
Dat blijkt ook bij pogingen om digitale publicaties te ar-
chiveren en langdurig, voor toekomstige generaties te be-

waren. Naast alle technische en organisato-
rische problemen die zich daarbij voordoen,
loopt men steeds vaker tegen het probleem
op dat documenten niet eenduidig af te ba-
kenen zijn en het telkens weer onduidelijk is
wat nu eigenlijk een publicatie is, wie de au-
teur, wat als een editie moet worden be-
schouwd, of in welk land iets is verschenen.
In zo’n situatie verdwijnen de laatste twee
kenmerken van het traditionele document.

Wat de gebruiker leest, is eenmalig en valt niet meer een-
duidig te beschrijven. Misschien nog belangrijker is de
constatering dat er niet meer zoiets specifieks bestaat als
een document waarnaar op voorhand kan worden verwe-
zen. Uiteindelijk bestaan er slechts bouwstenen waarmee ie-
dere lezer een eigen inhoud en vormgeving opbouwt die
slechts in die samenstelling bestaat op het moment van lezen.
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Zoiets zou je, denk ik, geen document meer mogen noemen.
Daarmee wordt ook het begrip ‘publicatie’ langzamerhand
een anachronisme. Publiceren is immers onlosmakelijk
verbonden met het creëren en verspreiden van documen-
ten in de traditionele zin. Met het verdwijnen van het do-
cument verdwijnt het publiceren eveneens.
Het lijkt er op dit ogenblik al op dat er op het Internet als
‘digitale informatieruimte’ een tweedeling ontstaat. Aan
de ene kant zien we een gigantisch aanbod aan vrij toe-
gankelijke webpagina’s waar de gebruiker associatief door-
heen bladert en zijn eigen, unieke, eenmalige en persoon-
lijke informatie-inhoud creëert. Aan de andere kant is er
een relatief steeds verder ineenschrompelend gebied -
voor de meeste mensen onvindbaar en bovendien alleen
onder zeer strikte voorwaarden toegankelijk - waar nog
publicaties (in de traditionele zin, in de vorm van docu-
menten) geraadpleegd kunnen worden. Dit zijn de websi-
tes van uitgevers en digitale bibliotheken.

Fundamentele ontwikkeling
Wat is nu het verschil tussen deze twee gebieden? In het
ene is het document als uitgangspunt losgelaten, in het
andere niet. In het ene gebied gaat het om een bijna on-
structureerbaar, onbeschrijfbaar en niet te archiveren hoe-
veelheid informatie die van dag tot dag verandert, en waar
eenieder telkens weer zijn eigen inhoud aan geeft.
Als we goed kijken, dan zien we dat het infor-
matielandschap al veel langer zulke kenmer-
ken draagt. Verreweg het grootste deel van
het informatieaanbod (radio, televisie, dag-
bladen, publiekstijdschriften, vakbladen) in
onze samenleving draagt zulke kenmerken:
het is weggooi-informatie, snel, makkelijk en
goedkoop, van kortstondige waarde, niet be-
doeld om te worden bewaard. Het andere ge-
bied, dat van de gepubliceerde documenten
waarin iets wordt vastgelegd voor een langere
termijn, wordt steeds meer een marginaal
verschijnsel. Het aandeel hiervan in het geheel van de di-
gitale informatie is al bijna verwaarloosbaar klein, en dit
aandeel neemt alleen nog maar af.
Maken we, na het einde van de geschiedenis en van de fi-
losofie, nu dus ook het einde van het uitgeven mee?
Waarschijnlijk wel. Maar de gevoelens van treurigheid die
dat bij de lezer zou kunnen oproepen, en de neiging de au-
teur van deze bijdrage van cultuurpessimisme te beschuldi-
gen, zijn misschien wat voorbarig.
Het document, verveelvoudigd in de vorm van gedrukte
publicaties, is eeuwenlang de enige vorm geweest waarin
we gedachten, gevoelens, ideeën en wetenswaardigheden
in ruime kring konden verspreiden. Over het gedrukte do-
cument - in die rol - valt veel moois te vertellen, maar ook
veel lelijks. Wat dat laatste betreft, zou ik kunnen noe-
men: de lineaire structuur, de traagheid, het dwingende
karakter, de hoge kosten, de beperkte toegankelijkheid
door gebondenheid aan tijd en plaats. Door digitalisering
(en netwerken) verdwijnen die nadelen, maar alleen als we
tot het uiterste gaan en ons losmaken van het document -
dat bewijst de praktijk van het Internet. We zijn dan niet
meer gebonden aan de lineaire structuur van het gedrukte
document, noch aan de commerciële eisen van winstge-

dreven uitgevers. De snelheid en flexibiliteit nemen enorm
toe, iedereen kan zijn eigen informatie-inhoud bepalen, de
kosten worden verwaarloosbaar en er zijn qua plaats en
tijd geen beperkingen meer.
Wie van het traditionele document slechts een digitaal
evenbeeld maakt, wie vasthoudt aan het eeuwenoude pu-
blicatiemodel, wie denkt dat traditionele instituties als uit-
geverijen en bibliotheken min of meer ongewijzigd het di-
gitale tijdperk kunnen binnentreden, heeft niet begrepen
dat de basis daarvan - het document zelf - uit beeld is ver-
dwenen. Daarom is zo’n naamsverandering - van biblio-
thecaris of documentalist (of uitgever) naar informatie
professional of hoe men zich ook wenst te noemen - een
teken van een heel fundamentele ontwikkeling.

Overbodig
Met het verdwijnen van het document en van het daarop
gebaseerde verschijnsel ‘publicatie’, verandert het werk
van de informatie professional. Uiteindelijk kwam dat
werk altijd neer op het klaarzetten van de juiste documen-
ten. Nu gaat het erom de gebruiker te helpen zijn eigen
informatie-inhouden te creëren. Je kunt niet meer tegen
de gebruiker zeggen: ‘Ga dat document maar lezen’. Je
moet zeggen: ‘Zoek maar op die en die manier de infor-
matie bij elkaar’. Niemand kan op voorhand weten wat de
gebruiker vervolgens onder ogen zal krijgen.

Betekent dit nu dat de informatie professio-
nal zich in de toekomst niet bezighoudt met
zaken die te maken hebben met documenten
(selectie, verwerking, beheer), en zich meer
bezighoudt met de ‘inhoud’ van informatie
en kennis? Het eerste is zonder meer waar:
als het document verdwijnt, valt er weinig
meer aan te selecteren, verwerven en behe-
ren. Het tweede valt echter nog te bezien.
Als de informatie-inhoud en de daaraan te
ontlenen kennis in feite door de lezer zelf
wordt gegenereerd op het moment dat hij of

zij in de virtuele informatieruimte rondwandelt, dan is het
niet zo duidelijk wat de informatie professional daarmee
van doen heeft. Voorzover kennis van het informatieaan-
bod nodig is om informatie en lezer bij elkaar te brengen,
wordt die steeds meer ‘embedded’ in het systeem van
zoekmachines op het netwerk. Alleen al de hoeveelheid in-
formatie waar het om gaat, sluit een menselijke interme-
diaire rol op het niveau van de informatie-inhoud uit.

De informatie professional was vroeger een beheerder en
regelaar, en dat blijft hij. Die rol kan hij of zij het beste
vervullen door goed te kijken naar de ontwikkelingen in de
informatiewereld en zijn werk daar voortdurend op af te
stemmen. Dan houdt hij zijn klanten tevreden zolang zij
nog behoefte aan hem hebben. Mochten de ontwikkelin-
gen zover gaan dat hij overbodig wordt, dan zal een upgra-
ding van zijn titulatuur hem niet redden.

J.S. Mackenzie Owen is hoogleraar documentaire informatieweten-
schap aan de Universiteit van Amsterdam, senior consultant bij
TICER bv en director of studies van de postdoctorale opleiding
kennismanagement aan het Tilburg Institute of Advanced Studies in
Management.
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