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WAT DOE JE ALS DE POLITIE de ledenadministratie wil

inzien? Kun je een tentoonstelling maken met per-

soonlijke brieven? Kun je een donatie van historisch mate-

riaal weigeren?2 Moet je boeken, waarvan het vermoeden

bestaat dat ze als oorlogsbuit verkregen zijn, uit je collectie

halen? Kun je zwervers de toegang tot de bibliotheek ont-

zeggen? 

Zet je een filter voor het internetsurfen in de bibliotheek,

of kijk je over de schouder van de gebruiker mee? Maak je

zomaar een digitale opname van een affiche uit je poster-

collectie om je website op te sieren? Draag je bij aan ver-

groting van de digitale kloof als de bibliotheek geen midde-

len inzet voor literacy en media-educatie of extra

gebruikersbijdragen vraagt? 

Toenemende interesse
In andere landen is er sprake van een toenemende interes-

se voor ethische kwesties. Die belangstelling is ten dele

terug te voeren op de veranderingen in het bibliotheek- 

en informatieveld als gevolg van de introductie van nieuwe

technologieën.3 De reacties op de gebeurtenissen van 

11 september 2001 hebben daar nog een flinke schep

bovenop gedaan. 

Ineens blijkt een bibliotheekkaart niet meer zo privé te zijn

als vroeger. Amerikaanse bibliotheken blijken interessant

voor politiebezoek, geheim FBI-onderzoek en andere acties

die een bedreiging van de privacy vormen. De Amerikaanse

bibliotheekvereniging (ALA) raadt aan om het privacyregle-

ment aan te scherpen, de bibliotheekgebruikers nog duide-

lijker te beschermen en op het bibliotheekbeleid inzake pri-

vacy te wijzen.4 Ondenkbaar of onnodig in Nederland?

Ethische kwestie en waarden zijn in de loop der jaren voor

bibliothecarissen en hun beroepsverenigingen in wisselen-

de mate onderwerp van gesprek geweest. De eerste

beroepscode dateert uit 1938 en is van de Amerikaanse

Bibliotheekvereniging; overige codes dateren van de laatste

twee decennia. Soms kan het wel honderd jaar duren voor-

dat een beroepsvereniging tot een beroepscode besluit, bij-

voorbeeld Japan. En in het Verenigd Koninkrijk (beroeps-

vereniging sinds 1877) is door het samengaan van twee

verenigingen in CILIP onlangs een Ethics Panel van start

gegaan dat een beroepscode voorbereidt die de leden in de

dagelijkse praktijk kan ondersteunen.

Allerlei vragen rond privacy, bescherming van data en

auteursrecht zijn soms lastig op te lossen en kunnen een

ethisch dilemma vormen. Beroepsverenigingen moeten

daarbij ondersteuning bieden.5 Een ethische of beroeps-

code kan daarbij gezien worden als een basisdocument dat

professioneel gedrag beschrijft, gebaseerd op waarden die

in de code omschreven en genoemd staan. In feite is het

een soort contract tussen klanten en het vak, waarbij de

kwaliteit van de dienstverlening door de beroepsgroep

wordt gegarandeerd. Onderdeel van de code is ook het

gedrag ten opzichte van collega’s en de houding ten aan-

zien van de bibliotheekmaterialen en informatie. 

De interesse voor ethische aspecten in de internationale

bibliotheek- en informatiesector neemt toe: ethiek is

belangrijk voor onderwijs, onderzoek en praktijk. Zowel in

de opleiding als moderne leiderschapstrainingen zijn ethi-

sche vraagstukken aan de orde.6

Info-ethics
In het tijdperk van de informatiesamenleving moeten we

opnieuw nagaan waar bibliotheken en bibliothecarissen

voor staan en hoe ze hun doeleinden willen bereiken.7 De

eerste tekenen van die discussie dateren van het begin van

de jaren negentig en zijn vooral afkomstig van professio-

nals op het terrein van automatisering en filosofie. Authen-

ticiteit en betrouwbaarheid, privacy en vertrouwelijkheid,

intellectuele eigendomsrechten, censuur, vertrouwen in de

openbare (digitale) ruimte, grijze literatuur en elektroni-

sche filters, zijn maar een paar onderwerpen die de dage-
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Onlangs verscheen een nieuwe IFLA-publicatie, getiteld ‘Ethics of Librarianship’,1 met 

daarin hoofdstukken gewijd aan beroepsopvattingen in verschillende landen. Het biedt 
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van internationale verklaringen, zoals de IFLA Glasgow

Declaration en het Internet Manifesto. Op de website van

FAIFE staan de landenrapporten, nationale verklaringen

over vrijheid van informatie, en nationale bibliotheek-

beroepscodes verzameld.8

Aangezien een steeds grotere beroepsgroep betrokken is

bij het vormgeven en uitvoeren van dienstverlening in de

informatiesamenleving, ontstaan er ook op het ethische

terrein overlappingen en uitbreidingen tot ‘info-ethics’.

UNESCO heeft de laatste jaren in een drietal conferenties

hard gewerkt aan het opbouwen en formuleren van een

consensuscode voor de (digitale) informatiewereld (info-

ethics), teneinde basiswaarden, ethische, juridische en

maatschappelijke beginselen veilig te stellen. Die wereld-

wijde ethische code dient ertoe een Informatiesamenleving
voor Iedereen te garanderen en tevens een tegenwicht te vor-

men tegen andere tendensen, ingegeven door globalise-

lijkse bibliotheekpraktijk voor (ethische) dilemma’s plaat-

sen. De gevolgen van de wereldhandelsakkoorden, waartoe

ook bibliotheekdienstverlening kan behoren (WTO/GATS),

laten niet lang op zich wachten.

In internationaal verband zijn ethische noties terug te vin-

den in de basiswaarden van IFLA, zoals ondersteuning van

vrijheid van meningsuiting, met verwijzing naar artikel 19

van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens;

universele en gelijke toegang tot informatie en ideeën;

kwaliteitsservice en non-discriminatie. Daarnaast zijn er de

activiteiten van FAIFE, het speciale IFLA-bureau dat de

vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie in

het bibliotheek- en informatieveld bewaakt. Sinds enkele

jaren presenteert FAIFE rapportages over de stand van

zaken in vele landen, ook Nederland, en enquêteert naar

ethische discussies, bijvoorbeeld rond internet en filtering,

benutten van persoonsgegevens voor lezersprofielen, het

bestaan van een ethische of beroepscode en de toepassing
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ring, digitale kloof, commercialisering van informatie en

uitsluiting van informatiebronnen.9

Ethiek en waarden in de praktijk
Leeft ethisch besef ook in de praktijk? Een van de vooruit-

strevende openbare bibliotheken in Denemarken gaat

ervan uit, dat bij het ontwikkelen van een visie en strategie

voor de bibliotheek, er ook een ethische component

opnieuw geformuleerd moet worden. In Århus zet men in

op een informatiesamenleving ‘met een menselijk gezicht’,

op een competente kennis- en cultuurbemiddelende orga-

nisatie, en op een open leerruimte voor burgers. Dat alles

gevat in een modern gerunde publieke organisatie. 

Vertaald in waarden voor alle personeelsleden betekent dat

bijvoorbeeld: ík zorg voor toegevoegde waarde; ik sta open

voor veranderingen; ik luister actief en respecteer menin-

gen van anderen; ik deel mijn kennis met collega’s; ik zet

me in voor mijn werk; ik ben professioneel goed en effec-

tief; ik leer van mijn fouten en ik leer verouderde kennis af.

De vorm waarin en de wijze waarop dergelijke waarden zijn

geformuleerd, was voldoende voor stevige debatten, maar het

was tenminste een zeldzame poging om iets van ethische

aspecten in werk en bibliotheekpraktijk op tafel te leggen.10

Een heel andere geest ademt een artikel over wat (Ameri-

kaanse) bibliothecarissen zo waarderen in hun beroep. In

het kader van personeelswerving dragen ze buttons met:

Ask me why I love my job. Enkele antwoorden: ‘Mensen hel-

pen informatie te vinden die ze zoeken en willen hebben;

werken met slimme en interessante mensen; kinderen en

jongeren enthousiast maken om te lezen; inlichtingenwerk

helpt je beter scoren in Kennisspelletjes; als ik het ant-

woord niet weet, weet ik waar ik het kan vinden; leuk om

met de laatste technologie te spelen’.

En naast een aantal vrolijke redenen toch ook een echte

professionele, serieuze: ‘Om de grondwettelijke beginselen

waarin ik geloof dagelijks te verdedigen.’11

Nederlandse situatie
Hoe denken Nederlandse collega’s hierover? In Nederland

dateert het Statuut voor de openbare bibliotheek uit 1990.

Het is een gezamenlijke uitspraak van de openbare biblio-

theken, in NBLC-verband aanvaard, om de doelstellingen

en relaties met de internationale beginselen van vrijheid

van meningsuiting en toegang tot informatie vast te leg-

gen. Dit gebeurde mede vanwege het ontbreken van echte

bibliotheekwetgeving. Een aantal jaren later volgde een

NVB-beroepscode, beperkt tot de openbare bibliotheek-

sector, waarin professionele waarden van bibliothecarissen

worden genoemd. 

Het lijkt erop dat ethische kwesties de Nederlandse biblio-

theekwereld nauwelijks raken. Zichtbare uitingen om

belangrijke beginselen veilig te stellen zijn zeldzaam. Er is

geen actuele landelijke verklaring, bijvoorbeeld van

FOBID, over het onderschrijven van en borg staan voor de

vrijheid van meningsuiting door de Nederlandse

beroepspraktijk. In Vlaanderen is zo’n verklaring wél

geformuleerd en beschikt men ook over een beroepscode.12

Het NBLC Statuut voor de openbare bibliotheek, dat naar

het IFLA/UNESCO Manifest over de Openbare Bibliotheek

verwijst, kent een preambule waarin waarden als gelijk-

heid, vrijheid en universele vorming naast democratie ver-

woord worden. Kern van de bibliotheekfunctie is het vrij

toegankelijk maken van informatie. Voor de doelstelling

wordt verwezen naar diverse mensenrechten, inclusief de

vrijheid van levensovertuiging en het recht op privacy. De

NVB-beroepscode OB stelt informatiebemiddeling centraal

en geeft in hoofdstuk IV als belangrijkste waarden: vrij ver-

keer van informatie, integriteit, kwaliteit van de informatie,

beschermingprivacy, en bewaken van objectiviteit. 

Het zijn deze waarden die de bibliothecaris bij de beroepsuit-

oefening moet bewaken om verantwoordelijk en professio-

neel te handelen. Leden van de afdeling OB van de NVB wor-

den verondersteld het professioneel statuut te onderschrijven,

persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor naleving ervan en

bereid te zijn in- en extern verantwoording af te leggen. 

Leven deze waarden in de beroepsopvattingen, tien jaar na

dato? In de literatuur is er weinig over te vinden. Een korte

opleving vond plaats rond 2000, tijdens een NVB (afdelin-

gen LI en VOGIN) kennissessie over ‘ethiek in de informa-

tieverzorging’,13 waarbij ook aan een ruimere beroepscode

voor informatieprofessionals werd gedacht.14

Verder staat in het archief van de discussielijst NEDBIB-L

een magere oogst van enkele reacties op een oproep (2002)

om voorbeelden van ethische kwesties in de Nederlandse

praktijk te noemen. Daaruit bleek dat Nederlandse archiva-

rissen wel over een beroepscode beschikken (een vertaling

van een internationale code) en momenteel onderzoek

wordt gedaan naar nut, gebruik en onbruik van de Ethische

Code. Verder wordt verwezen naar de Amerikaanse praktijk

van (zelf)censuur in openbare en schoolbibliotheken, naar

IFLA en ethiek

‘IFLA bevestigt dat een verplichtende betrokkenheid (commitment) bij intellectuele vrijheid een kernverantwoordelijkheid is van het
bibliotheek- en informatieberoep over de hele wereld, tot uiting gebracht door de ethische beroepscodes en aangetoond door de prak-
tijk.’

‘IFLA roept daarom bibliotheken en informatiediensten en hun personeel op de beginselen van intellectuele vrijheid te onderschrijven en
te bevorderen en te voorzien in onbelemmerde toegang tot informatie.’

Uit: ‘De verklaring van Glasgow over bibliotheken, informatiedienstverling en intellectuele vrijheid’
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gevoerd door Katherine Branch, betrof wetenschappelijke

bibliothecarissen, van wie 49 procent dienstverlening aan

de gebruikers als eerste waarde noemde, en nog eens 

13 procent als tweede waarde. Intellectuele vrijheid scoorde

ook hoog: 20 procent als eerste waarde, en nog eens zoveel

als tweede waarde.

In hetzelfde jaar 1998 werd het onderzoek herhaald door

Wanda Dole en Jitka Hurych in vier verschillende contexten:

bij twee wetenschappelijke bibliotheken, een groep biblio-

theekstudenten en onder deelnemers aan de CRIMEA-confe-

rentie in de Oekraïne. Steeds was de leidende vraag: bestaan

er universele beroepswaarden die worden gedeeld door alle

bibliotheek- en informatieprofessionals? Zijn er verschillen

tussen studenten en de reeds gesettelde beroepsgroep;

bestaan er verschillen tussen Amerikaanse bibliothecarissen

en hun collega’s uit de voormalige Sovjet-Unie? 

De uitkomsten tonen aan dat de verschillen over het alge-

meen gering zijn: dienstverlening aan de gebruikers en

bewaren van erfgoed scoorden het hoogst. De studenten

hadden ook oog voor spreiding van informatievaardighe-

den. De respons tijdens de internationale conferentie gaf

aan dat Amerikaanse collega’s wat meer gericht zijn op

dienstverlening en intellectuele vrijheid, terwijl anderen

meer aandacht hebben voor de waarde van verspreiding

van geletterdheid en informatievaardigheden. 

Samenvattend worden als belangrijkste waarden gezien:

dienstverlening aan gebruikers, intellectuele vrijheid,

bewaren van erfgoed, gelijke toegang en spreiding van

informatievaardigheden.16

Het onderzoek werd door Dole cs. in 1999 nog een keer uit-

gevoerd, maar nu gericht op typen bibliotheekfuncties.

Daarbij werd de vragenlijst via e-mail aan collega’s wereld-

wijd verspreid. Ook nu werd weer geconstateerd dat het

het ‘gifkastje’ in Duitse bibliotheken en naar een bedrijfsco-

de van een Consultancy Bureau. Ook de verwijzing naar een

Vlaamse code kon niemand verleiden tot een reactie.15

De conclusie moet wel luiden dat er, buiten de discussie en

twee documenten (van NBLC en NVB) uit de jaren negen-

tig en de korte opleving in 2000, tot nu toe weinig aan-

dacht voor ethische kwesties en waarden is geweest in de

Nederlandse bibliotheekpraktijk.

Internationaal onderzoek 
Terugkerend naar het vraagstuk van de professionele waar-

den: hoewel er her en der belangrijke professionele waar-

den geformuleerd zijn, is er toch relatief weinig onderzoek

gedaan naar de waarden die bibliothecarissen belangrijk

vinden bij de uitoefening van hun beroep. De beroepsco-

des die door FAIFE worden verzameld betreffen de tekst

en geven geen achtergrond of historische informatie. Daar-

in wordt wel voorzien in eerdergenoemde IFLA-publicatie,

die ook rapportages bevat van landen die geen beroepscode

kennen, maar uiteraard wel over ethische dilemma’s en

ethiek kunnen meepraten.

Het weinige onderzoek dat gedaan is betreft bijvoorbeeld

‘Values for librarians in the Information Age’ waarbij in

verschillende settings eenzelfde vragenmodel is gehan-

teerd. Het vragenmodel bevat een overzicht van elf – later

vijftien – waarden die onderling verband houden maar

onderscheiden kunnen worden en in willekeurige volgorde

zijn gepresenteerd. De respondenten wordt gevraagd hun

topdrie in deze beroepswaarden aan te geven. 

Er kon telkens geen wetenschappelijk verantwoorde steek-

proef getrokken worden; maar de uitkomsten leverden wel

enkele interessante gegevens op. Het eerste onderzoek, uit-

Alle bibliothecarissen/respondenten
Waarden in het bibliotheekberoep Geselecteerd als Geselecteerd als Geselecteerd als Geselecteerd als Niet geselecteerd als

1,2 of 3 in % eerst keuze, in % tweede keuze, in % derde keuze, in % in de topdrie, in %

bewaren en conserveren van erfgoed 13,73 2,61 1,96 9,15 86,27
aan boeken
vrije toegang tot materialen 71,90 50,98 11,76 9,15 28,10
en informatie 
bieden van dienstverlening 58,82 20,26 25,49 13,07 41,18
aan gebruikers
spreiden van geletterdheid (literacy) 5,88 1,31 3,27 1,31 94,12
spreiden van informatievaardigheden 35,95 3,92 16,34 15,69 64,05
(information literacy)
creëren van een leescultuur 15,69 2,61 3,92 9,15 84,31
bieden van gelijke toegang 9,80 1,96 2,61 5,23 90,20
bevorderen van  4,58 1,31 1,31 1,96 95,42
culturele verscheidenheid
bevorderen van en voorzien 20,26 2,61 11,76 5,88 79,74
in levenslang leren
creëren van kwaliteitsbibliografische 1,31 0,00 0,65 0,65 98,69
beschrijvingen
respecteren van auteursrecht 0,65 0,00 0,00 0,65 99,35
selectie van kwaliteitsinformatie 27,45 7,19 12,42 7,84 72,55
en collectievorming
efficiency in management 9,15 1,96 1,96 5,23 90,85
en organisatie
bescherming van privacy 1,96 0,00 0,65 1,31 98,04
van de gebruikers
professionele neutraliteit 15,69 1,31 3,92 10,46 84,31
en objectiviteit

Tabel 1. Topwaarden in FOBID-onderzoek
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onderzoek ‘small, unscientific and informal’ was. Niettemin

oefent het een enorme aantrekkingskracht uit om betere

gegevens te verzamelen, zodat enige verschillen die gecon-

stateerd worden, ook een plausibele verklaring krijgen. 

In dit wereldwijde onderzoek bleek dat er globale overeen-

stemming is over basiswaarden: dienstverlening aan

gebruikers, gelijke toegang verschaffen en intellectuele

vrijheid. Wel bleken er enige verschillen als men een

onderscheid maakte tussen de westerse wereld (meer aan-

dacht voor het bewaren van erfgoed) en de derde wereld

(spreiding van geletterdheid en informatievaardigheden

scoorden als waarden hier hoger). De reden kan zijn dat

bibliothecarissen in deze laatste landen een wat andere

functie vervullen, vanwege een andere sociaal-economische

ontwikkeling. Waar een groot deel van de bevolking nog

ongeletterd is, voelen bibliothecarissen het eerder als een

morele plicht om te zorgen dat iedereen kan lezen en met

informatiebronnen kan omgaan.17

En Nederland?
Hoe staat het met het ethisch gehalte van de Nederlandse

beroepsgroep? Zouden de voorkeuren in waarden van de

Nederlandse collega’s anno 2003 veel verschillen?

Bij gebreke van academische bibliotheek- en informatie-

opleidingen is ook het vakonderzoek in Nederland gering.

Een van de mogelijkheden om toch iets te realiseren is aan-

sluiting te zoeken bij internationaal onderzoek. Die kans

deed zich voor toen Aleksandra Horvat, docent aan de Uni-

versiteit van Zagreb, tevens betrokken bij de Kroatische

bibliotheekvereniging en lid van de FAIFE-commissie, het

plan opperde het eerder genoemde Amerikaanse onder-

zoeksmodel met dezelfde vragenlijst voor te leggen aan

Kroatische en Nederlandse collega’s. In een iets later stadi-

um voegde Robert Vaagan, van de Universiteit in Oslo,

zich daarbij om in aansluiting op het overzichtswerk over

ethische kwesties en codes vergelijkbaar onderzoek naar

professionele waarden in Noorwegen te doen. De eerste

nationale resultaten zijn inmiddels bekend.18

Het voornemen is de resultaten in een gezamenlijk artikel te

presenteren in bijvoorbeeld IFLA Journal, indien tot interes-

sante vergelijkingen kan worden gekomen. Hier al vast een

toelichting en uitwerking van het onderzoek in Nederland. 

FOBID-onderzoek in Nederland
Aangezien het om een onderzoek onder collega’s van ver-

schillende bibliotheektypen gaat, lag het voor de hand dit

onder de vlag van FOBID uit te voeren. De vragenlijst werd

in het Nederlands vertaald en verspreid via de FOBID-web-

site, NBLC-website, NEDBIB-L en bijeenkomsten van de

participerende instellingen in FOBID. 

Het onderzoek vond plaats in januari 2003. Er werden 178

reacties ontvangen, waarvan helaas 25 ongeldig bleken: in

plaats van een rangorde van de drie hoogste waarden –

zoals het internationale model voorschreef – aan te geven,

werden alle waarden aangekruist. Goed lezen is kennelijk

moeilijk en om echt, door het model geforceerd, tussen de

voorgestelde vijftien waarden te kiezen is geen eenvoudige

opgave. Gezien de beperkte tijdsperiode is de respons

zeker positief te noemen. 

Respons
De 153 deelnemende respondenten kwamen uit alle typen

bibliotheken, waarvan bijna 59 procent openbare en 35 pro-

cent wetenschappelijke en speciale bibliotheken. De vrouw-

manverhouding van de respondenten is, zoals te verwach-

ten valt, 83 tegenover 17 procent. 

Waarden in % OB School UB SB AWB Alle
bewaren en conserveren 15,56 0 17,65 11,54 25 13,73
van erfgoed aan boeken
vrije toegang tot materialen 70,00 100 64,71 84,62 58,33 71,90
en informatie
bieden van dienstverlening 56,67 75 58,82 53,85 66,67 58,82
aan gebruikers
spreiden van geletterdheid 6,67 0 11,76 7,69 0 5,88
(literacy)
spreiden van informatievaardigheden 41,11 25 41,18 23,08 33,33 35,95
(Information literacy)
creëren van een leescultuur 15,56 25 11,76 19,23 16,67 15,69
bieden van gelijke toegang 7,78 0 11,76 23,08 8,33 9,80
bevorderen van culturele  3,33 0 11,76 7,69 0 4,58
verscheidenheid
bevorderen van en 20,00 75 23,53 15,38 16,67 20,26
voorzien in levenslang leren
creëren van kwaliteitsbiblio- 1,11 0 5,88 0 0 1,31
grafische beschrijvingen
respecteren van auteursrecht 1,11 0 0 0 0 0,65
selectie van kwaliteitsinformatie 26,67 0 17,65 26,92 41,67 27,45
en collectievorming
efficiency in management 11,11 0 17,65 3,85 16,67 9,15
en organisatie
bescherming van privacy 0 0 17,65 19,23 0 1,96
van de gebruikers
professionele neutraliteit 17,78 0 5,88 0 8,33 15,96
en objectiviteit

Tabel 2. Vergelijking tussen respondenten, ingedeeld naar bibliotheektype,
bij de keuze van waarde als eerste, tweede of derde prioriteit
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Kijkt men naar mogelijke verschillen in waardering tussen

collega’s uit verschillende werksoorten, dan is er weinig

verschil tussen alle bibliotheken waar het gaat om dienst-

verlening aan gebruikers: van 53 (Speciale Bibliotheken) tot

66 procent (Algemene wetenschappelijke bibliotheken).

(De categorie schoolbibliotheken is eigenlijk te gering om

apart mee te tellen.) 

Meer bandbreedte (58-84 procent) is er rond vrije toegang

tot informatie als waarde, met openbare en universiteitsbi-

bliotheken in het midden, en meer genoemd door collega’s

van speciale bibliotheken en minder door de algemene

wetenschappelijke bibliotheken. 

Overigens zou men ook kunnen denken dat hoe groter de

groep respondenten uit een bepaald type bibliotheek is,

hoe groter de variëteit aan gescoorde topwaarden. Open-

bare en universiteitsbibliotheken gaan ook gelijk op bij de

spreiding van informatievaardigheden en de waardering

voor levenslang leren, doelstellingen die nauw met elkaar

in verband worden gebracht. 

Collega’s uit algemene wetenschappelijke bibliotheken

springen eruit met aandacht voor conservering van het erf-

goed en voor selectie en collectievorming. Privacy is alleen

bij de universiteits- en speciale bibliotheken genoemd in de

topdrie, terwijl collega’s in openbare bibliotheken meer

gestemd hebben voor professionele neutraliteit. De organi-

satie van de dienstverlening wordt wat nadrukkelijker

genoemd bij de universiteits- en algemene bibliotheken.

Tabel 2 geeft een overzicht van de keuzen voor de waarden

in de topdrie, waarbij de respondenten zijn gerangschikt

naar bibliotheektype waar zij werkzaam zijn. De laatste

kolom geeft het gemiddelde van alle respondenten voor de

genoemde waarde aan.

De opgave over de functie die de

respondenten bekleden geeft een enor-

me variëteit in benamingen te zien.

Deze is, in overeenstemming met het

internationale model, teruggebracht tot

een aantal categorieën. Een groot deel

van de deelnemers is inlichtingenfunc-

tionaris (40) of bibliothecaris (40).

Degenen die zich met catalogiseren (5),

acquisitie (10), of ondersteuning (17)

bezighouden, vormen een minderheid

in de totale responsgroep, waarvan 32

personen een leidinggevende functie

opgeven. 

De meeste respondenten beschikken

over een diploma van de bibliotheekop-

leiding, maar ook hier was de variatie in

benamingen zeer groot. Zo’n 15 procent

heeft geen (bibliotheek?)diploma. Ook

bleek dat het merendeel van de beroeps-

bevolking over zeer vele jaren ervaring

beschikt: ruim de helft heeft 16 jaar of

meer ervaring, slechts 12,7 procent

werkt 5 jaar of korter in het vak.

Welke keuzen in de beroepswaarden

maakten al deze respondenten? 

Het hoogst scoorde de waarde van het verschaffen van vrije

toegang tot informatie. Dit werd door bijna 72 procent van

de respondenten als eerste geselecteerd. Daarop volgt de

zorg voor de dienstverlening aan gebruikers met 58,8 pro-

cent en spreiding van informatievaardigheden met 35,9

procent. Ook de zorg voor kwaliteitsinformatie en collectie-

vorming krijgt nog behoorlijk waardering: 27,4 procent.

Minimale aandacht qua topwaarde krijgen het respecteren

van auteursrecht, de zorg voor kwaliteitsbibliografische

beschrijvingen, bescherming van privacy, bevorderen van

culturele verscheidenheid en zelfs de spreiding van gelet-

terdheid – alle minder dan 6 procent. Dat wil zeggen, dat

zij minder als collectieve waarden door het gehele biblio-

theekvak worden ervaren. 

Er was één respondent die nog een extra waarde wilde toe-

voegen, namelijk ondersteuning aan wetenschap en onder-

wijs door collectievorming, ontsluiting en beschikbaarstel-

ling. Uit zo’n formulering zou men de sterke nadruk op

het dienstverlenende – of secundaire, instrumentele –

karakter van bibliotheken kunnen afleiden. 

Tabel 1 (zie p. 21) geeft een overzicht van de gescoorde

topdrie van waarden door alle respondenten tezamen. Ook

is de differentiatie opgenomen van waarden als ze als eer-

ste, tweede of derde keuze zijn genoemd. Bijvoorbeeld:

dienstverlening aan gebruikers wordt meer gespreid over

eerste, tweede of derde prioriteit genoemd. Sommige

waarden doen het juist sterk als tweede of derde keuze:

bijvoorbeeld spreiden van informatievaardigheden en ook

levenslang leren en collectievorming. Het bewaren van

erfgoed en professionele neutraliteit zijn waarden die

opvallend als derde optie van topwaarden worden

genoemd. –>
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Over het algemeen verschillen vrouwen en mannen niet in

hun keuzen, maar er zijn nuances: de eerste, grote, groep

waardeert ook de collectievorming en conservering van erf-

goed, terwijl de mannengroep daar minder op scoort, maar

wel sterker spreiding van informatievaardigheden als pro-

fessionele waarde aangeeft. 

Ten aanzien van levenslang leren zijn de scores nagenoeg

gelijk (20 procent als eerste, tweede of derde keuze). Wat is

de verklaring? Het aantal respondenten dat expliciet ‘col-

lectievormer‘ als functie opgeeft is gering (8). 

Steeds moeten we echter bedenken, dat het in het onder-

zoek om selectie van topwaarden ging; dat wil niet zeggen

dat aan andere waarden helemaal geen aandacht wordt

besteed. Ze kunnen evenzeer belangrijk geacht worden,

maar zijn kennelijk minder algemeen geldend.

Perspectief
Over het geheel genomen moeten we constateren dat er

een redelijke overeenstemming onder alle vakgenoten is

over de topwaarden: vrije toegang tot informatie, dienstver-

lening aan gebruikers en spreiden van informatievaardig-

heden. De vermeende verschillen tussen bibliothecarissen

en informatiespecialisten werkzaam in openbare, weten-

schappelijke of speciale bibliotheken blijken als het er echt

op aan komt, niet zo groot. Daaruit zou positieve energie,

ook door bijvoorbeeld de NVB, kunnen worden geput.

Bekijken we de uitkomsten in het licht van de NVB-code

voor OB-bibliothecarissen, dan valt op dat een aantal waar-

den, genoemd in de code, weinig aandacht als topwaarde

krijgt bij de betreffende collega’s. Wijst dat op een discrepan-

tie tussen belofte en werkelijk commitment in de praktijk? 

Meest dramatisch lijkt dat voor de bescherming van de pri-

vacy van de gebruikers, een waarde die niemand in deze

groep selecteerde als behorend tot de topdrie. Ook bescher-

ming van auteursrecht en bevorderen van culturele ver-

scheidenheid staan onderaan, evenals spreiden van gelet-

terdheid en gelijke toegang tot informatie bieden. 

Zegt dat iets over de (geringere of afwezigheid van) betrok-

kenheid bij maatschappelijke opgaven als sociale integratie,

aandacht voor vormen van (functioneel) analfabetisme en de

multiculturele samenleving? Of moeten we constateren dat

dit geen universele waarden zijn, of wellicht slechts vermomd

in modieus beleidsjargon en daarom minder herkenbaar?

Vergeleken met de eerder aangehaalde Amerikaanse onder-

zoeken, waarin dienstverlening als meest universele waarde

voor allerlei typen bibliothecarissen naar voren kwam, lijkt er

iets meer aandacht voor de principiële, juridische kant van

het vak te komen in de zin van vrijheid van meningsuiting

en vrije toegang tot informatie. Voor echte harde uitspraken

zijn echter meer gegevens en gevalideerd onderzoek nodig.

Het zijn dit type uitkomsten dat ook andere onderzoekers

intrigeerde, en aanzette tot de constatering dat het onder-

zoek weliswaar geen representatieve steekproef vormt,

maar wel aanzet tot discussie. Die discussie zou ook in

Nederland gevoerd moeten worden over waar we als

beroepsgroep staan en wat we nu werkelijk met ons werk

beogen, wat we daarin waarderen, maar ook daadwerkelijk

in de praktijk doen. 

Het onderzoekje geeft een prima aanleiding voor het aan-

kaarten van die discrepantie tussen belijden en bedrijven. 

En is het niet zo dat nota bene de harde sector, inclusief

multinationals, ethische bedrijfskwesties (discriminatie,

milieuverontreiniging, mensenrechtenschending) allang

niet meer uit de weg gaat, maar met betrokkenen, deskun-

digen en belangenorganisaties rond de tafel zit? Zijn wij

als ideële sector, die waarden als direct doel hebben, niet

verplicht om daar meer expliciet werk van te maken? 
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