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EEN MOOI PAND, direct naast het Media Park in Hilver-

sum, staat het Commissariaat van de Media tegenwoor-

dig ter beschikking. Toen prof.dr. Jan van Cuilenburg okto-

ber vorig jaar voorzitter van het Commissariaat werd, was

het bijna doorzichtige pand net opgeleverd en bleef hem de

gang naar de oude villa tegenover de KRO-studio bespaard.

Zijn uitverkiezing tot keynote speaker van de Online Con-

ferentie Nederland 2002 dankt hij overigens niet aan zijn

tegenwoordige of vroegere bemoeienissen met de media 

– eerst via de Mediaraad, de Raad van Advies voor Post en

Telecommunicatie en het Bedrijfsfonds voor de Pers, later

de Commissie Mediaconcentraties en nu het Commissari-

aat – maar aan het feit dat hij nog altijd deeltijd hoogleraar

communicatiewetenschap is, alsmede lid van de vaste com-

missie voor Bibliotheken van de Raad voor Cultuur.

Aan die laatste functie ontleent hij ook zijn visie op de ont-

wikkelingen in het bibliotheekvak.

Van Cuilenburg: ‘Het is een vak in overgang, in transitie.

Vroeger was het beeld van de bibliothecaris wat grijs, ver-

zamelen van boeken leek zijn belangrijkste taak, hoe meer

hoe beter. Dat er ook nog publiek was, was meegenomen

maar stond niet centraal. Dat beeld is langzaam aan het

veranderen. Ik herinner me nog discussies uit begin jaren

tachtig over het profiel van de moderne bibliothecaris. Dus

het gaat langzaam, maar door internet heeft dat de laatste

tien jaar toch een enorme stimulans gekregen. De gebrui-

ker komt meer centraal te staan, het boek heeft niet meer

de monopoliepositie. In alle bibliotheken wordt behoorlijk

geïnvesteerd in elektronica – cd-roms, muziek, internet.

Op landelijk niveau is er het initiatief van Bibliotheek.nl en

je ziet zo langzamerhand ook een generatie bibliothecaris-

sen verdwijnen en daar jonge mensen voor in de plaats

komen. Vergeleken met tien jaar terug is er dus wel een en

ander verbeterd. Nog even los van de organisatiestructuur

van de bibliotheekwereld.’

Want die blijft in even hevige mate een punt van zorg...
‘Ja, de enorme versnippering van de faciliteiten. Er zijn

heel veel kleine bibliotheken en samenwerking in die sec-

tor is moeilijk tot stand te brengen. Nog voor ik lid van de

Raad voor Cultuur werd, heeft de commissie voor biblio-

theken een rapport uitgebracht met het advies de zaak

meer op bovengemeentelijk niveau te brengen. Internet

vraagt daar ook om, als je kijkt naar de investeringen die

gedaan moeten worden. Maar dat is een heel moeilijk pro-

ces. De commissie-Meijer werd ingesteld, de problematiek

is ongetwijfeld bekend: dat zijn langzame processen, mede

veroorzaakt door de gemeentelijke autonomie en de gerin-

ge bereidheid die autonomie in te wisselen. Terwijl de

gebruiker uiteindelijk niet gebaat is bij een uitsluitend

lokaal gefaciliteerde en lokaal aangestuurde bibliotheek.

Op dat gebied zou de zaak wel meer versneld en gestroom-

lijnd kunnen worden. Op landelijk, regionaal en provinci-

aal niveau zou ook meer geïnvesteerd en meer samenge-

werkt moeten worden.’

En de beschikbare gelden zouden op de juiste plaats terecht
moeten komen…
‘Ja, zo gaat dat in bestuurlijk Nederland, helaas. Uiteinde-

lijk is de consument daarvan de dupe. Die is gewoon geïn-

teresseerd in lokale toegang tot de bibliotheek. Met een

modern woord: in een lokale front-office. Wat er in de

back-office gebeurt, zal hem een zorg zijn – hij wil gewoon

alle faciliteiten hebben die je kunt organiseren, zeker in

het tijdperk van internet. Daarin kun je natuurlijk veel

meer samenwerken dan nu gebeurt. Als je nu ziet hoe dat

bestuurlijk loopt, met iedereen die daar zijn zegje over

moet doen, de doorlooptijd van dit soort processen, dat is

gigantisch. Het advies van de Raad dateert al van drie of

vier jaar geleden, dus zo lang is de doorlooptijd.’

Komt de Raad om die reden nog met een nieuw advies?
‘In de nieuwe Cultuurnota zitten ook subsidies die de Raad

uitdeelt aan bibliotheekvoorzieningen, daar komt dat weer

in terug. Maar op dit moment is er niet echt een advies in

de maak op dit terrein.’

Wim Verbei

Prof.dr. Jan van Cuilenburg

‘Het zit in onze genen te denken 
dat communicatie vooral véél
communicatie betekent’

Op dinsdag 16 april spreekt prof.dr. Jan van Cuilenburg ons informatie werkers toe ter gele-

genheid van de opening van de Online Conferentie Nederland 2002. De voorzitter van het

Commissariaat van de Media zal het dan niet over de omstreden overheidssubsidie voor de

internetsites van de publieke omroepen hebben, maar over ‘aandacht’ en de overvloed en

tekorten in de informatiesamenleving. Informatie Professional sprak alvast met hem.
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De discussie over de kwetsbaarheid van bibliotheken zal dus
nog wel even voortduren…
‘Je ontdekt de waarde van informatie pas als je een beslis-

sing neemt terwijl je de informatie níet hebt gehad en ach-

teraf blijkt dat je het anders had moeten doen. Of bij voor-

kennis, daar kun je het ook zien. Het is verboden, maar

wie voorkennis heeft kan aardig scoren, zoals de heer

Boonstra heeft laten zien. Dan zie je wat de waarde van

informatie is. En ook, maar dat is weer abstracter, als je

naar de publieke zaak kijkt: de bijdrage van de media aan

onze democratie vergeleken met de situatie van geknevelde

media – waar dat toe leidt. Maar of dat nu uit te rekenen is

als bijdrage aan het bruto nationaal product…

Dat is ook meer een bijdrage aan het geestelijk welzijn.
‘Niet alleen dat. Democratie laat zich uiteindelijk niet alleen

vertalen naar geestelijk welzijn maar ook naar economisch

welzijn. Het is niet verwonderlijk dat democratieën econo-

misch altijd beter hebben gepresteerd dan totalitaire regi-

mes. En bibliotheken vervullen in die democratie een

wezenlijke functie. Wij mogen ons in Nederland gelukkig

prijzen met een buitengewoon laagdrempelige, dat wil zeg-

gen goed verspreide faciliteit waar makkelijk informatie is

te krijgen. Alleen moet de bibliotheek er wel voor uitkijken

dat er een enorme concurrerende laagdrempelige structuur

naast is gekomen, namelijk het internet. Daar kunnen ze in

potentie een slag gaan verliezen. Als de bibliotheek niet

inspeelt op de generatie die na ons komt, mensen die nu

tien, twintig jaar oud zijn en die met internet opgroeien,

dan verlies je natuurlijk de slag. Vroeger ging je als je op de

hbo of universiteit een scriptie moest schrijven eerst naar

Geen bedreigde sector
Heeft u zich, als hoogleraar communicatiewetenschap wel eens
gebogen over het vraagstuk van de economische waarde van
informatie? Voor bedrijfsbibliotheken is dat een wat harder
item dan voor de openbare, maar niettemin… 
‘Dat is de vraag naar wat informatie voor een verschil

maakt in de beslissingen die genomen worden en de eco-

nomische uitkomsten in het productieproces, zowel

publiek als privaat. Het lijkt me evident dat informatie,

mits relevant, een grote toegevoegde waarde heeft in het

economische proces. Het is wel moeilijk uit te rekenen. In

het verleden zijn er wel eens pogingen toe gedaan, maar

het is echt lastig. Je moet dan laten zien welke meerwaarde

je verloren zou hebben zónder over die informatie te

beschikken en vervolgens welke meerwaarde je hebt gere-

aliseerd mét die informatie en dat is lastig uit te zoeken.’

‘Maar dat informatie in het productieproces een economi-

sche meerwaarde heeft, mogen we wel hopen eigenlijk.

Kijk alleen maar naar de meerwaarde van financiële infor-

matie, tot en met voorkennis aan toe! Bij bedrijfsbibliothe-

ken moet je het van geval tot geval bekijken. Ik neem aan

dat een bedrijf dat van octrooien afhankelijk is, de econo-

mische meerwaarde van informatie duidelijk kan zien.

Daar is het ook een concurrentiefactor. Zulke bedrijven

hebben aanzienlijke informatieafdelingen en bedrijfsbibli-

otheken, en ik neem aan dat die bibliotheken niet in stand

worden gehouden omdat ze geen meerwaarde hebben.

Maar het is lastig uit te rekenen, dus ik moet tamelijk alge-

meen antwoorden, dat hoor je al. Het is niet concreet in

euro’s uit te drukken.’

Jan van Cuilenburg
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de bibliotheek. Nu ga je achter je computer zitten en haal je

informatie van het internet. En wij als docenten mogen

slechts hopen dat ze geen complete scripties kapen.’

‘Daar ligt een enorme concurrentie voor bibliotheken en

daar moet op ingespeeld worden. Dat gebeurt nu ook,

bibliotheek.nl kan als portal net zo’n merk worden als

omroep.nl nu aan het worden is. Maar zover is het nog

niet.’ 

Zou de sector er, behalve met een portal, ook niet mee gediend
zijn als er in het politieke circuit eens harder op tafel wordt
geslagen? Het is zo’n ingetogen sector.
‘Ja, goede vraag. Zo goed als de omroep in de politiek is

vertegenwoordigd, zo mager is dat bij bibliotheken. Dat

heeft wel een beetje met de aard van het beestje te maken.

Maar tegelijk is het ook niet de meest spectaculaire porte-

feuille die je zou kunnen hebben. Die rust op het politieke

front kan twee dingen betekenen: of het gaat goed met de

sector en daarom is er geen heisa over. Over omroep is

altijd heisa, het zijn niet de laatste kamerleden die media-

woordvoerder worden. Het kan ook betekenen dat het

mentaal bij politici… je scoort er minder mee. Dat zal onge-

twijfeld een rol spelen.’

Terwijl het gaat om het democratisch recht op informatie.
‘En er ook redelijk veel geld in omgaat! Als je het in de hele

communicatiesector bekijkt is het een tamelijk grote sec-

tor. Er werken vele duizenden mensen in en alle budgetten

bij elkaar opgeteld vormen geen gering bedrag. Maar je

scoort er als politicus kennelijk minder mee… Het kan ook

wel betekenen dat het in onze cultuur zo’n vanzelfspre-

kendheid is geworden, dat het ook niet ter discussie staat.

De sector wordt ook niet voortdurend bedreigd. Het is wel

moeizaam georganiseerd, maar het is geen bedreigde sec-

tor. Terwijl als je hier naar het Hilversumse kijkt, waar ik

nu zit, daar heb je in een mediadebat toch iedere keer weer

de discussie van hoe we het publieke bestel moeten realise-

ren en de commerciëlen die over concurrentievervalsing

roepen, of er is gelazer over etherfrequenties – er is altijd

wel iets te verhapstukken. Dat soort dingen speelt in de

bibliotheeksector allemaal niet…’

Aandacht voor vraagzijde
Nog één vraag tot slot: waar gaat u het in uw toespraak voor de
Online Conferentie over hebben?
‘Ik denk over het thema aandacht. Het probleem is dat we

zo ontzettend veel informatie beschikbaar hebben en dat je

tegelijkertijd ziet dat het aandachtig consumeren van infor-

matie, het tot je nemen van informatie, in feite terugloopt.

Dus ik wil het hebben over de kwaliteit van de menselijke

informatieverwerking – een beetje groot woord natuurlijk

– in deze informatiesamenleving. En de vraag wat dat voor

je werk betekent als aanbieder van informatie, als informa-

tie professional, of uitgever, of wat ook. Als je ziet dat de

aandachtigheid, of wat de Amerikanen noemen de 

mind-fulness, waarmee mensen informatie gebruiken

terugloopt, wat betekent dat voor je werk? Voor de effecti-

viteit van je werk, maar ook voor het kiezen van nieuwe

strategieën?’

‘Wij gaan surfend door het leven… we scheren er steeds

meer over heen. Wat betekent dat voor je informatiestrate-

gie? Dien je je eigen zaak als aanbieder nu altijd door

steeds méér informatie te geven? Volgens mij is dat hele-

maal niet verstandig en is die strategie uiteindelijk niet

effectief. Je kunt er beter voor kiezen om mínder informa-

tie te verstrekken en meer in kwaliteit te investeren, in

vormgeving, in betere doordenking van je site bijvoorbeeld

dan er nog een keer tientallen pagina’s aan toe te voegen.

Informatie op maat, gelaagdheid in informatie, niet alles

willen zeggen, en een makkelijker structuur om er door-

heen te komen. Nu gooien we bakken informatie over de

mensen heen.’

‘De bibliothecaris heeft altijd wel de neiging tot volledig-

heid, maar de gedachte dat je alles zou moeten hebben,

moet je loslaten. Een zekere terughoudend daarin zou

goed zijn. Het is zo inherent aan ons mensen: als wij iets

willen zeggen of schrijven, dan willen we álles zeggen of

schrijven. Communicatie zit een beetje in onze genen als:

communicatie betekent vooral véél communicatie. We zijn

bang voor de stilte. Terwijl stilte op zich natuurlijk heel

communicatief kan zijn…’

Schrijven is schrappen, zegt de journalist dan.
‘Ja, precies. Journalisten weten dat… Hoofd- van bijzaken

onderscheiden, in wezen zijn het allemaal oude waarhe-

den. Maar de technologie heeft natuurlijk in zichzelf de

neiging om informatie te genereren en te genereren. Jour-

nalisten zijn van nature geneigd te selecteren. Dat wordt

jullie ook wel eens verweten, maar het is de essentie van

wat jullie doen. Jullie selecteren van nature en daar kun-

nen informatiewerkers nog veel van leren…’

‘De bibliotheekwereld zou ook meer aan doelgroepenon-

derzoek moeten doen. In de zin van: gebruiksonderzoeken,

wat kiezen mensen nu eigenlijk? Men verzamelt veel statis-

tisch materiaal, maar niet vanuit de behoefte. Er wordt vol-

gens mij nog steeds te weinig gedacht vanuit de vraagzijde

van die markt en de rol die de informatie professional daar

heeft te spelen.’

Wim Verbei is hoofdredacteur van Informatie Professional en zelfstan-
dig journalist.
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