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dat we geen informatieprofessionals meer nodig hebben.

Je moet voorlopig wél doordringen tot de kernprocessen in

een onderneming en dan zien mensen al snel wat de toe-

gevoegde waarde is. Want nu nog kunnen wij het sneller

én beter dan zoekmachines: via onze menselijke intuïtieve

vermogens besparen wij ons immers een aantal handelin-

gen. Tegelijkertijd liggen ook hier weer kansen en moge-

lijkheden om toegevoegde waarde aan te tonen, en – nog-

maals – dat doen wij onvoldoende.

Ik vind het jammer dat we moeten constateren dat wij nog

te veel vast blijven zitten in de oude bibliotheeksfeer, ter-

wijl je die eigenlijk al nergens meer aantreft. Daarom moe-

ten we iets aan ons imago doen. Dat kun je niet bewerk-

stelligen met allerlei radio- en tv-reclames, dat moet je

inhoudelijk aanpakken. Daarvoor heb je overeenstemming

met elkaar nodig, en dat betekent dat je met elkaar samen-

werkt en dat zo concreet doet dat opdrachtgevers, zowel uit

de publieke als de private sfeer, zeggen: dit is zinnig. 
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om het door te ontwikkelen. Je moet dan wel willen om de

keizer iets van zijn kleren te ontdoen. Niet te veel, maar

wel iets. 

Inhoudelijke aanpak
We praten veel over vernieuwing, we praten veel over het

feit dat er een visie moet komen, maar we zijn niet geneigd

de koppen daadwerkelijk bij elkaar te steken, de nek uit te

steken en te zeggen: die kant gaat het vervolgens uit. Ik

denk zelf dat dit alles te maken heeft met de eerderge-

noemde technologiediscussie. Het heeft ook te maken met

een zekere terughoudendheid als het gaat om technologie,

die ik in het vakgebied bemerk. 

Ik denk bijvoorbeeld aan de aquabrowser op Bibliotheek.nl,

een zoekmachine die associatief werkt. De zoekresultaten

zijn weliswaar nog wat beperkt, maar toch heel aardig. Als

deze ontwikkeling zich doorzet, moeten we vrij snel

afstand nemen van de informatieprofessional. Dan krijg je

rationele zoekmachines, intuïtieve zoekmachines, associa-

tieve zoekmachines. 

De realiteit zegt evenwel dat dit technologisch perspectief

waarschijnlijk alleen op lange(re) termijn ertoe zal leiden
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‘Ons vak heeft nog te weinig aandacht
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De Nederlands kampioen ‘het einde van’, John Mackenzie Owen, herlas zijn eigen bijdra-

gen in Informatie Professional en diens rechtsvoorganger Open. Het bracht hem op diver-

se nieuwe gedachten over het vak in de toekomst en uiteindelijk tot zijn derde ‘het einde

van?’ aankondiging.

INFORMATIE PROFESSIONAL IS VIJF JAAR. Dat is niet oud als

ik denk aan mijn 88-jarige vader die momenteel in een

ziekenhuis in Londen ligt aan het einde van een interes-

sant en waardevol leven. In zo’n soort stemming ga je ook

nadenken over je eigen leven en vraag je je af wat je eigen-

lijk al die jaren hebt gedaan. En zo bevond ik mij gisteren

in mijn bibliotheek voor een kast met jaargangen van het

oude Open, de illustere voorganger van Informatie Profes-

sional. Ik trof daarin een aantal passages van eigen hand,

waarin ik een paar dingen vond die aanleiding vormen 

om hier iets tegen te zeggen. 

Ik wil beginnen met een tekstje uit 1976, het moet een

van mijn eerste publicaties zijn geweest. Waar het artikel

over gaat is eigenlijk niet relevant, het betrof een heel

ingewikkelde discussie rond de oprichting van een

Nederlands Bibliografisch Centrum. In dit artikel trof ik

de volgende zinsnede aan: ‘Uit de voorgaande analyse

kan vrijwel niet anders dan de volgende conclusie worden

getrokken: de KB (Koninklijke Bibliotheek) schijnt zich te

willen verrijken met een aantal diensten, inclusief maar

liefst 27 man met het bijbehorend materieel krediet

[zoals je dat vroeger noemde] op nationaal bibliografisch
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als leverancier van wetenschappelijke literatuur ophou-

den te bestaan.’ Dat was alles wat er naar mijn idee nog

over te boekhandel viel te zeggen. 

Tenslotte kwam ik natuurlijk te spreken over de biblio-

theek. Ik citeer: ‘Wanneer het scenario zoals hier

beschreven werkelijkheid wordt, en het is zeer waar-

schijnlijk dat dat zal gebeuren, dan is de traditionele rol

van de bibliotheek uitgespeeld. De reden hiervan ligt niet

in technologische achterstanden bij de bibliotheken,

maar in het feit dat het document [let wel: in die tijd

bedoelden we per definitie het gedrukte document] als

middel om kennis te structureren en te verspreiden door

nieuwe technologieën overbodig wordt. En op die manier

verliezen de bibliotheken de grondstof waaruit ze

bestaan. Hoe we ook wensen te praten over de rol van de

bibliotheken als informatieverschaffer, wij – de bibliothe-

ken – zijn in feite niet meer dan documentverschaffers.

terrein, mede gesanctioneerd door de oprichting van een

voorlopig NBC.’ 

Zo’n zinsnede –’De KB schijnt zich te willen verrijken’ –

is een zinsnede die er, denk ik, door de huidige redactie

van Informatie Professional keihard uitgehaald zou wor-

den (ik zie de redactieleden in de zaal heftig knikken).

Dat bracht mij tot een tweetal gedachten.

Het is toch wel merkwaardig dat je 25 jaar geleden als

jong broekje zonder enige naamsbekendheid straffeloos

dat soort dingen kon opschrijven en het zonder meer

kreeg gepubliceerd. Terwijl als ik tegenwoordig – na 25

jaar hard werken, veel schrijven en misschien toch een

klein beetje naamsbekendheid – weloverwogen (wat het

voorgaande niet was) serieuze dingen beweer, ongeveer

de hele wereld over me heen valt.

De tweede gedachte die ik daarbij had was: misschien

zou Informatie Professional toch net iets meer lef moe-

ten hebben om het debat aan te gaan en dissidente, soms

zelfs wel harde meningen, moeten openbaren. 

Het tweede stukje dat ik tegenkwam was een artikeltje uit

1987 – we zijn inmiddels alweer een heel eind verder –

over het management van kleine bibliotheken. Een klein

stukje waarin ik aan die toch wat zielige, vaak eenmansbi-

bliothecarissen een paar nuttige tips gaf. Een ervan vind

ik nog steeds steekhoudend: ‘Formuleer het idee dat u

wilt bereiken in termen van de kwaliteitsverbetering voor

de organisatie die u ermee beoogt, want daar hebben

managers verstand van. Formuleer die plannen nooit in

termen van wat bibliotheektechnisch nodig is, want daar

hebben managers geen verstand van.’ 

Ik denk dat dat nog altijd waar is, maar het bracht me ook

op de gedachte dat we in dit vak misschien soms te veel

naar binnen kijken en te weinig aandacht hebben voor

– noem het maar breed – de maatschappelijke relevantie,

voor datgene wat het echt betekent, niet voor het vak zelf,

maar voor wat buiten het vak is, waar we het eigenlijk

voor doen. En misschien is dat ook een thema dat de

komende jaren in Informatie Professional net iets meer

aandacht zou mogen krijgen.

Het technologische einde
Ik ga nu weer terug in de tijd, ongeveer halverwege die

eerste twee artikelen. Deze bijdrage droeg de titel ‘het

technologische einde van de bibliotheek’. Dat artikel was,

zo kan ik mij herinneren, nogal geruchtmakend in die

tijd. Het is interessant om na vijftien jaar terug te kijken

en me af te vragen wat voor onzin ik toen heb opgeschre-

ven. En dat valt me eigenlijk wel mee. De bibliotheek is

er natuurlijk nog wel, maar veel andere zaken kloppen

heel aardig. Zo heb ik zaken als notebooks, e-books en

elektronische tijdschriften redelijk voorspeld, en ook het

internet, dat toen al wel bestond maar nog geen belangrij-

ke rol in de informatievoorziening speelde.

In het artikel heb ik een scenario beschreven voor wat er

zou gaan gebeuren onder invloed van technologische ont-

wikkelingen. Vervolgens heb ik gekeken naar wat dat

betekent voor een aantal actoren in de informatieketen,

zoals de auteur, lezer, uitgever en boekhandel. Dit wil ik

u hieruit niet onthouden: ‘De boekhandel zal in elk geval
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anno 2002 gedigitaliseerd. Maar wat me opvalt is dat de

manier waarop die informatievoorziening is georganiseerd,

de manier waarop het distributiekanaal in elkaar zit, nog

steeds heel erg traditioneel is. Zoals uitgevers vroeger

gedrukt materiaal leverden aan bibliotheken, doen ze dat

nu met digitaal materiaal. Die bibliotheken bouwen daar-

mee een (digitale) collectie die ze (digitaal) aan de gebrui-

ker aanbieden. Ik begin me langzamerhand af te vragen of

dat wel zo’n slimme aanpak is. 

In de praktijk leidt het tot twee dingen die allebei blijken

als je bijvoorbeeld als onderzoeker of student in Amster-

dam op het idee komt dat er in de Amsterdamse universi-

teitsbibliotheek weliswaar over een bepaald onderwerp

geen informatie te vinden is, maar dat je die informatie wel

eens in de bibliotheek van Leiden zou kunnen vinden, of in

Delft, of in Wageningen, of misschien wel in alle drie. Als

je op die gedachte komt en met een druk op de knop surft

naar de bibliotheek van een andere universiteit, dan heb je

twee problemen. De digitale bibliotheek in bijvoorbeeld

Leiden is heel anders dan die van Amsterdam, waardoor ik

moeite heb om hier mijn weg in te vinden. Als me dat lukt,

kom ik probleem twee tegen, namelijk dat er weliswaar

heel veel informatie te vinden is, maar dat ik er als Amster-

damse medewerker niet bij mag. Ik bevind mij in een

ander IP-domein. 

Dat laatste probleem zal naar mijn stellige overtuiging de

komende jaren worden opgelost door het afsluiten van

zogenaamde landelijke licenties. Dat lijkt mij onvermijde-

lijk, en het zou ook heel onverstandig zijn om dat uit de

weg te gaan. Daarmee is het tweede probleem echter nog

niet opgelost. Er ligt nog een derde probleem achter, dat

eigenlijk veel fundamenteler is. Alle universiteitsbibliothe-

ken in Nederland doen ongeveer dezelfde dingen op het

terrein van de digitale bibliotheek, staan voor dezelfde tech-

nische problemen bij het ontwikkelen en aanbieden van

diensten, en zullen uiteindelijk ook voor dezelfde vrijwel

onoverkomelijke problemen bij het duurzaam archiveren

van het digitale materiaal komen te staan. 

Dat brengt mij tot de gedachte dat het distributiemodel

voor digitale informatie in Nederland, en ook in andere

landen, misschien wat anders in elkaar zou moeten zitten

en dat de wetenschappelijke instellingen de gedachte zou-

den moeten loslaten dat zij ieder voor zich een digitale

bibliotheek moeten onderhouden. Kortom, ik denk dat op

de langere duur een meer nationale organisatie voor de

digitale informatievoorziening wenselijk zal zijn. 

Nu ga ik afsluiten met iets waarover een aantal collega’s

zeker over mij heen zullen vallen. Ik geloof dat het wel tijd

is dat ik voor de derde keer ‘het einde van...’ ga aankondi-

gen. Dat doe ik heel kort. Ik kondig hierbij het definitieve

einde aan van kennismanagement. Ik ben ervan overtuigd

dat we het daar over vijf jaar niet meer over zullen hebben.

Bij het volgende jubileum kom ik uitleggen waarom dat zo

is.
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Alles wat we doen in de bibliotheek komt voort uit en leidt

tot het document. Zonder fysieke documenten heeft de

bibliotheek in traditionele zin geen bestaansgrond meer.’

We zouden nog lang kunnen filosoferen of ik daarin nu

gelijk had of niet, en ik onthoud u mijn eigen mening hier-

over, maar het geeft me wel aanleiding om nog twee

opmerkingen te plaatsen over de rol van bibliotheken voor

de wetenschappelijke informatievoorziening. 

Fase-gericht
Mijn eerste opmerking gaat over een onderwerp dat ik

samen met Jan de Vuijst enige tijd terug heb aangesneden

in het zogeheten WTR-rapport. De kern van dat verhaal –

een kern die overigens, denk ik, vooral door bibliothecaris-

sen niet begrepen is – was als volgt. In de bibliotheken en

meer in het algemeen in de wetenschappelijke informatie-

voorziening houden we ons bezig met informatie die

betrekking heeft op het resultaat van onderzoek. Als je

onderzoek doet, komt er op een gegeven moment iets uit,

en dat leggen we vast in de vorm van een document, een

artikel dat wordt gepubliceerd. Dat is het materiaal waar

bibliotheken als informatieverzorgers binnen universitaire

instellingen zich mee bezighouden. 

Waar we nu voor pleitten was om vanuit de wetenschappe-

lijke informatievoorziening iets meer aandacht te hebben

voor de fasen die daaraan vooraf gaan. Wij denken dat

wetenschappelijke informatieprofessionals ook een heel

nuttige rol kunnen spelen in het onderzoekproces zelf, wat

je zou kunnen aanduiden als de ‘throughput-fase’ van de

informatie, en dat ze eveneens een rol kunnen spelen bij

het toegankelijk maken van de bronnen waarop weten-

schappelijk onderzoek is gebaseerd. Die drie aspecten

(d.w.z. de broninformatie, het ‘throughput-proces’ van

informatieverwerking binnen onderzoek, en de informatie

waarmee het resultaat van onderzoek wordt vastgelegd en

verspreid) in een geïntegreerde vorm en dus ook in samen-

werking met de onderzoekers zelf, is het terrein waartoe de

wetenschappelijke informatievoorziening zich zou moeten

verbreden. 

Dat standpunt huldig ik nog steeds en ik verwacht en hoop

dat dit thema de komende jaren ook in de literatuur en dus

in Informatie Professional wat uitgebreider aan de orde zal

kunnen komen.

Nationaal digitaal
De tweede gedachte die ik had sluit enigszins aan bij het

technologische einde van de bibliotheek. In hoge mate is

de wetenschappelijke informatievoorziening inderdaad

‘De manier waarop het distributiekanaal

in de wetenschappelijke

informatievoorziening in elkaar zit, is nog

steeds heel erg traditioneel’




