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Bram Oort

Het document in de toekomst

Naamsveranderingen wijzen op fundamentele veranderingen in het vak. In zijn

essay ‘Het einde van het document’ in de vorige Informatie Professional stelt John

Mackenzie Owen dat de verdwijning van het document aan de basis van die ont-

wikkeling staat. Het is echter de vraag of we uitsluitend op digitalisering van de

informatiemaatschappij afstevenen, meent nu Bram Oort. Een reactie.

DE WERELD WAARIN bibliothecarissen en documentalis-
ten werken is in enkele tientallen jaren radicaal ver-

anderd. Met de intrede van de computer ontstonden mo-
gelijkheden op het gebied van de informatieverzorging die
voorheen niet denkbaar waren. Bibliotheekfuncties veran-
derden, de opleiding veranderde en de titel van het vak-
blad veranderde in Informatie Professional.
De nieuwe namen zijn waarschijnlijk geen zaak van mode,
maar duiden op wezenlijke veranderingen en die verande-
ringen zijn nog steeds gaande. Het is dus heel goed moge-
lijk dat we over tien jaar weer een geheel andere termino-
logie zullen gebruiken. Het document heeft zeker concur-
rentie gekregen, maar zal om een aantal redenen in de
toekomst niet verdwijnen en ook nog een rol van beteke-
nis blijven spelen.

Veranderingen in de bibliotheek
Het aanzien en de dienstverlening van bibliotheken en
documentatie-instellingen zijn in de laatste decennia ver-
anderd. Ging het vroeger - zeker bij de wetenschappelijke
bibliotheek - vooral om het opbouwen van een collectie
van voornamelijk boeken en tijdschriften, nu gaat het
erom te voldoen aan de informatiebehoeften van gebrui-
kers die de informatie op veel meer plaatsen zoeken dan in
die ene bibliotheek. In de Rotterdamse Universiteitsbi-
bliotheek is de afdeling gebruikersondersteuning in de
plaats gekomen van informatie en leeszalen. Leeszaalassis-
tenten heten voortaan informatie-intermediairs en vakre-
ferenten zitten niet langer in hun ivoren torens, maar
worden actief (in Rotterdam vooralsnog in tweede lijn) in-
geschakeld in het informatieproces.
Informatie komt niet meer vooral uit gedrukt materiaal
van de eigen bibliotheek of van elders in binnen- en bui-
tenland, maar ook uit de elektronische bronnen met inbe-
grip van Internet. Uitgevers werken hieraan mee door be-
standen met al dan niet complete teksten via het Internet
beschikbaar te stellen aan instellingen, die hiervoor een
licentieovereenkomst sluiten. In veel gevallen gaat het
hierbij nog wel om documenten, al is het dan in elektroni-
sche vorm.
Het aantal mensen dat zich bezighoudt met informatie-
verspreiding is nu nog veel kleiner dan zij die werkzaam

zijn in traditionele afdelingen die zich met het document
bezighouden, zoals acquisitie, catalogisering, uitlening,
magazijnen en dergelijke. In de Rotterdamse UB is het
magazijn zelfs omgedoopt tot de afdeling Document Op-
slag en Levering, hetgeen aangeeft dat het document ook
hier nog centraal staat. De ontwikkelingen in deze afde-
ling hebben alles te maken met automatisering van hande-
lingen en werkwijzen, maar nog niet met een afbouw van-
wege een einde van het document.
Ontwikkelingen gaan snel, maar niet iedereen loopt altijd
op volle snelheid mee en daarom zal een aantal traditione-
le bibliotheekfuncties nog wel even blijven. Studenten ko-
pen computers, omdat ze die voor verschillende doelein-
den tijdens en ook na hun studie nodig hebben. Daarmee
zoeken en produceren ze informatie omdat ze uiteindelijk
een document moeten maken in de vorm van een afstu-
deerscriptie.

Gebruik van informatie
Mackenzie Owen stelt dat het zonneklaar is dat informatie
steeds vaker een ‘digitale’ in plaats van een ‘fysieke’, ge-
drukte verschijningsvorm heeft. Het is inderdaad duidelijk
dat de ‘digitale’ verschijningsvorm van informatie terrein
wint, maar over welke informatie spreken we dan? Onder-
zoekers hebben een individuele benadering bij het zoeken
van informatie en zij zullen zeker gebaat zijn met het zoe-
ken naar informatie die zij op hun eigen wensen kunnen
toesnijden. Ook studenten zullen tegen hun afstuderen
een individuele benadering op prijs stellen in het zoeken
naar informatie, evenals in de begeleiding van de hoogle-
raar bij wie ze wensen af te studeren.
Maar welke informatie zoeken leerlingen van middelbare
scholen, of studenten in het begin van hun studie? De
projectmatige benadering speelt daar een rol, waardoor
niet iedereen hetzelfde leert en die benadering neemt toe.
Overigens wordt elke fase bij een project afgesloten met
een document. Dat wil echter niet zeggen dat tekstboeken
op korte termijn overbodig zullen worden. Alle verwor-
venheden van de wetenschap in de afgelopen eeuwen kun-
nen niet op maat in gedigitaliseerde vorm worden aange-
boden. Studenten kopiëren veel uit documenten om hun
kennis te vergroten en als die kennis in elektronische
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‘Het einde van het document’ zette John Mackenzie
Owen boven zijn essay voor Informatie Professional
nr. 2 (februari 1999). Ja maar, concludeerde ik na
lezing, Mackenzie Owen betrekt in zijn betoog niet of
nauwelijks de (toekomst van) beeld- of
geluidsdocumenten - en een correctie van de kop tot
‘Het einde van het gedrukte document’ leek me
derhalve gepast. Fout! Daar had hooguit ‘Het einde
van het tekst-document’ mogen staan. Mocht ik
hierdoor verwarring gezaaid hebben, mijn excuses.

Wim Verbei, hoofdredacteur

vorm wordt aangeboden, dan is de eerste vraag voorlopig
nog of het mogelijk is een en ander uit te printen. Daar-
mee wordt het elektronische document niet veranderd.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld een eeuw geleden is het
niet mogelijk om de ontwikkelingen in een verre toekomst
te voorzien. De ontwikkelingen, die toen langzaam gingen
en ook geleidelijk, gaan nu snel en soms overrompelend.
Maar als we vanuit het heden kijken naar een toekomst
over tien of vijftien jaar, dan ligt het einde van het docu-
ment voor onderwijsdoeleinden nog niet in het verschiet.
Desondanks zal het aanbod van digitale informatie enorm
toenemen en dat betekent dat er mensen moeten zijn om
gebruikers van die informatie de voor hen juiste weg te
wijzen. De vraag naar informatie-intermediairs, of infor-
matieprofessionals als u wilt, zal daarmee alleen maar toe-
nemen.

Het document als kunstuiting
Een groot deel van de gedrukte documenten bestaat uit
kunstuitingen van letterkundige aard. Ook die kunnen in
gedigitaliseerde vorm worden aangeboden en als de tech-
niek verbetert, kan lezen van een scherm ook mode wor-
den. Kinderen kunnen tegenwoordig immers al uren ach-
ter een computer bezig zijn, waarom dan niet direct uit
die computer voor informatie of ontspanning lezen? En
een roman met een open einde kan door iedere lezer wor-
den afgemaakt en eventueel digitaal beschikbaar worden
gesteld. Dat is echter nu nog uitzonderlijk.
Maar een romanschrijver zal zeker niet willen stimuleren
dat een lezer de inhoud van een roman zelf samenstelt aan
de hand van wat schrijvers aanbieden. We kennen al ge-
ruime tijd het leesvervangend excerpt, maar daar is nooit
van gezegd dat dit het oorspronkelijke werk zou moeten
vervangen.
Als een schilderij digitaal beschikbaar is, dan is het moge-
lijk om het naar eigen wens aan te passen, maar de bedoe-
ling daarvan kan niet zijn de kunstenaar te verbeteren
door tot een nieuw schilderij te komen met elementen van
het vorige. Dat leidt al snel tot (gedeeltelijk) plagiaat.
Gedrukt materiaal kent auteursrecht en ook in gedigitali-
seerde vorm rust er auteursrecht op elk oorspronkelijk ge-
maakt werk. Over de wijze waarop auteursrecht bij gedigi-

taliseerde teksten moet worden toegepast kan lang ge-
sproken worden, maar over opheffen van auteursrecht
worden nog geen conferenties gehouden. Gedigitaliseerde
kunst zal zeker verder worden ontwikkeld, maar het is niet
te verwachten dat het document als kunstuiting hiermee
geheel zal verdwijnen.

De toekomstige informatie-intermediair
Voor de toekomstige informatie-intermediair zal het in-
formatieveld waarover informatie verstrekt moet worden
steeds groter worden. Het is denkbaar dat er zich speciali-
saties binnen de informatieverspreiding zullen ontwikke-
len, om de wetenschapper die gerichte informatie zoekt te
helpen dat zo goed mogelijk te doen, maar ook om degene
die voor ontspanning informatie zoekt adequaat te kunnen
helpen. Voor studenten zal het wellicht noodzakelijk wor-
den om bibliotheekpractica sterk uit te breiden en ver-
plicht te stellen voorzover dat nu nog niet het geval is.
Uitleencijfers hebben lang een beeld gegeven van een be-
langrijke bibliotheekactiviteit. Het belang van een weten-
schappelijke bibliotheek wordt echter al lang niet meer
uitsluitend afgemeten aan de hoeveelheid uitgeleende
boeken, tijdschriften of andere media. Boeken lenen is
voor de openbare bibliotheek nog een belangrijke taak en
dikwijls een criterium om succes aan af te meten. Dat zal
in de toekomst ongetwijfeld afnemen, maar andere taken
komen daarvoor in de plaats, met name in de informatie-
sector. Geheel verdwijnen zal het uitlenen van documen-
ten echter (nog) niet in de komende tien à vijftien jaar.
Documenten zullen voorlopig nog een belangrijke rol in
het informatieproces blijven spelen.
Er zullen technieken ontwikkeld kunnen worden om de
gebruiker op juiste wijze naar de gewenste informatie te
laten zoeken. Daarnaast zullen de technieken om op con-
ventionele wijze naar informatie te zoeken verbeterd en
uitgebreid worden. De toekomstige informatie-interme-
diair zal het nog druk krijgen, want de behoefte aan infor-
matie zal niet alleen blijven bestaan, maar toenemen.

Dr. B.B. Oort is eerste medewerker afdeling gebruikersondersteuning
van de Universiteitsbibliotheek Erasmus Universiteit Rotterdam.
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