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V eel beroepsgroepen hebben zo hun eigen attributen

waaraan je ze al van verre kunt herkennen. Biblio-

thecarissen en informatieprofessionals ook. Maar

dan alleen voor hun medevakgenoten, want wie anders

kent de tasjes die elke twee jaar aan deelnemers van de

Online Informatie Konferentie Nederland (OIKN) worden uit-

gereikt. Elke informatiewerker ziet daaraan van verre: daar

staat, zit of loopt er ook weer eentje, op het station, in de

trein, in de Hema. 

Gelukkig maar dat niet iedereen ons daaraan herkent, want

de tasjes munten meestal niet uit door stijl en originaliteit.

Al zijn ze elke keer een beetje anders, het kleurengamma

loopt toch vooral van zwart tot zwart. In de trein merk je

ook dat de meeste lang meegaan, veel langer dan twee jaar. 

Hoe het tasje van de eerste aflevering van de conferentie er

uitzag weet ik niet meer, want het oudste exemplaar bij mij

in de kast vermeldt geen jaartal. Dat is uiteraard wel het

geval met het boek met alle voordrach-

ten uit 1986; bibliothecarissen

weten immers dat je het gedruk-

te woord tot in de eeuwigheid

moet kunnen duiden en her-

kennen.

1986
Dat eerste verslag bevat came-

raklaar aangeleverde teksten in

een grafische mengelmoes, varië-

rend van handgeschreven tabellen tot keurig

tweekoloms uitgevulde Times Roman. Het geheel lijkt

daardoor meer op een gestencild jubileumnummer van de

postduivenvereniging dan op een wetenschappelijke

publicatie. Dat wordt nog versterkt doordat sommige

lezingen – vooral die van de onontkoombare bobo's van

ministerie of Europese Gemeenschap – ook op papier blij-

ken te beginnen en eindigen met ‘Geachte aanwezigen’ en

‘Ik dank u voor uw aandacht’. Die zullen dus ook wel let-

terlijk zo van papier zijn voorgelezen.

De lijst met ruim dertig sprekers doorkijkend, blijkt de

helft daarvan nog altijd in ons vakgebied actief. De

nadruk lag inderdaad nog op online, zoals de congrestitel

suggereerde, maar ook die eerste keer kwamen al

gebruiksvriendelijke interfaces aan de orde en de cd-rom

als mogelijke concurrent voor bepaalde

online toepassingen.

Een VOGIN-projectgroep kwam

met een eerste uit een jarenlan-

ge rij presentaties over verge-

lijken en testen van software-

pakketten, toen nog veel

terminal-emulatie en commu-

nicatie, later steeds meer over

retrieval-software – toen nog

braaf op zijn Nederlands ‘software

voor opslag en ontsluiting van literatuur-

referenties’ genoemd. John Mackenzie Owen – toen nog

bibliothecaris bij Nijenrode – benadrukte dat online infor-

matie bij het bevredigen van de informatiebehoefte van ‘de

manager’ nog nauwelijks een rol speelde.

1988
Het uiterlijk van het boek is nauwelijks veranderd. Met

ongeveer evenveel lezingen is het wel anderhalf keer zo

dik. En dan stond de openingslezing van Elco Brinkman,

toen minister van WVC, er niet eens in. 

De PTT noemde zich ‘de spin in het web’ en peperde ons

in dat we de – toen nog onvoorstelbaar veel hogere – data-

communicatietarieven eigenlijk helemaal niet als kosten-

post moesten zien, omdat hun Datanet-1 toch een ‘value

added network’ was.

Edward Putman sprak over Nedlijn, een initiatief om een

database met literatuur uit Nederlandstalige vakbladen op

te bouwen, via gemeenschappelijke inspanning van docu-

mentatieafdelingen van bedrijven en ministeries. Na nog

jarenlang kwijnend aan het infuus gelegen te hebben, is

dat project uiteindelijk toch overleden, ondanks alle

enthousiasme van Edward en anderen.

1988 was ook het jaar waarin het spraakmakende rapport

van Mackenzie Owen en Van Halm over de ‘Effecten van

technologie op de informatieketen’ uitkwam. Uiteraard

werd daar op het congres ruim aandacht aan besteed. Ver-

der zagen we meer bijdragen over informatieloketten, over
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Tiende editie
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Sinds twee decennia is de Online Informatie Konferentie Nederland, later omgedoopt tot

Online Conferentie Nederland, een van de hoogtepunten in het congresleven van de
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vergeelde thema’s en zwarte tasjes.
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projecten voor de gewone burger (die nog geen internet

had) en voor OB’s. Verder was informatie op cd-rom duide-

lijk doorgebroken, want in minstens vijf lezingen werden

ervaringen met allerlei toepassingen gerapporteerd.

1990
Het is duidelijk merkbaar dat de sprekers op hun werk

betere printers beginnen te krijgen, want de cameraklare

kopij ziet er een stuk netter uit. Er zijn vier sprekers die tot

dan toe alle keren aan het woord zijn

geweest: Jac Boumans (dit keer

bij uitzondering eens niet

over cd-roms, maar over

Intelligente Interfaces),

Edward Putman, John
Mackenzie Owen en ikzelf.

Uiteindelijk is deze duur-

proef met vlag en wimpel

door John gewonnen, want

pas in 1998 liet hij voor het

eerst verstek gaan – maar intussen

was hij toen ook al hoogleraar geworden.

John Mackenzie Owen – die het falen van de informatie-

marketing besprak – en ikzelf waren de enige twee spre-

kers die dat jaar hadden geweigerd om het maken van dia’s

bij onze lezingen volgens standaard OIKN-opmaak aan

de congresorganisatie over te laten. Wij hadden

gewoon een overhead-projector weten te versie-

ren, waardoor onze presentaties als twee van

de weinige wel te lezen waren. De zeer breed-

sprakige titel waaronder ik de nieuwste

resultaten van het VOGIN software-evalu-

atieproject rapporteerde – Nieuwe microcom-
putersoftware voor conversie, opslag en ontsluiting

van gedownloade tekstgericht informatie – was dat

jaar nog net niet de langste. Ger Spikman had zijn

lezing namelijk als titel meegegeven: Organisatie en
levering van machineleesbare literatuurinformatie aan eindge-
bruikers en begeleiding bij databaseopbouw en -beheer.

Arie Noordzij bracht voor het eerst

in deze pre-webtijden het ver-

schijnsel hypertext onder de

aandacht van bibliothecaris-

sen. Ook in de VOGIN soft-

ware-evaluatie bleek hyperlin-

king toen trouwens voor het

eerst aan de orde te komen.

1992
Voor het eerst verscheen het congresverslag in standaard-

opmaak, omdat de sprekers hun tekst digitaal moesten

aanleveren. Enige uitzondering was de PTT, waarvan de

bijdrage in goede oude Courier-opmaak op het laatste

moment achter de rest geplakt was. De bijdrage over ISDN

als online toegang was ook meteen de laatste keer dat de

PTT nog een rol speelde in het programma. Internet kwam

er immers aan.

Vanaf dat jaar liepen er ook beesten op OIKN rond, in

1992 een Giraffe en het jaar daarop een Cobra. De Giraffe

van Albert Boekhorst en Tineke Groot was een expert-achtig

systeem om bibliografisch te leren zoeken (General infor-

mation retrieval all faculties for bibliographic education).

Het tasje van dat jaar was zwart.

1994
Ook dit jaar weer ongeveer dertig lezingen, maar wel

steeds minder over online databases en het online zoeken

zelf. De rol van de informatiespecialist, ergonomie, organi-

satorische zaken, kwaliteitszorg en

samenwerkingsprojecten kregen

steeds meer aandacht.

De zojuist al genoemde

Cobra was een expertsys-

teem van Fred Bosman uit

Groningen dat een gebrui-

kersadvies voor bibliografisch

zoeken genereerde. Leo Waaij-

VAN OIKN TOT OCN

Aanleiding voor het organiseren van de eerste Online Informatie

Konferentie Nederland in 1986, was het bieden van een alternatief

voor de tamelijk dure internationale conferentie die al sinds 1977 elk

jaar begin december in Londen gehouden werd. Niet iedereen uit

het snel groeiende wereldje van de online zoekers kon zich die reis

en het hoge inschrijfgeld veroorloven. Beroepsverenigingen 

– VOGIN en NVB, later ook NBLC – kunnen voor die wereld veel

goedkoper een dergelijk (Nederlands) congres organiseren. 

Om een voldoende grote doelgroep aan te spreken werd het thema

meteen breder gehouden dan het pure online zoeken. Alles wat te

maken had met geautomatiseerde informatievoorziening viel er al

onder – ook bibliotheekcatalogi die niet veel verder dan 100 meter

vanaf de centrale server online te raadplegen waren. 

Omdat binnen een klein taalgebied als het Nederlandse niet genoeg

nieuws te melden valt om elk jaar een interessant congres te kunnen

vullen, wordt het om het jaar gehouden. Tot en met 2002 vond elke

aflevering plaats in De Doelen in Rotterdam. Al vanaf de eerste keer

duurt het congres twee dagen. Het inschrijfgeld voor twee dagen is

van 175 gulden  in 1990 opgelopen tot 235 euro voor het komende

congres.

Ondanks de steeds verdere verspreiding van ‘online’, ook in de

wereld van Openbare Bibliotheken en archieven, zijn de aantallen

bezoekers in de loop der jaren niet heel sterk toegenomen. Bij de

tweede aflevering in 1988 waren er al bijna 1200 bezoekers, in 2002

werden er de twee dagen samen circa 1450 geteld (710 waren een

van beide dagen aanwezig, 370 beide dagen). De omvang van de bij-

behorende tentoonstelling is in de loop der jaren wel sterk gegroeid. 

Sinds 1998 is de naam van het congres gewijzigd in Online Conferen-

tie Nederland (met een C en zonder ‘Informatie’). Sinds 2000 is ook

Informatie Professional bij de organisatie van het congres betrokken.
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2000
Thema van deze aflevering: Informatieanarchie. Die anar-

chie uitte zich kennelijk ook in de beslissing geen gedrukte

‘proceedings’ meer uit te geven. We gingen geheel digitaal,

alles op het web. Wilt u toch nog eens kijken wat er zoal

verteld werd? Op de site van OIKN wordt nu – uiteraard –

het congres van 2004 aangekondigd. Maar 2000? Nooit

van gehoord. Zoek eens in Google: niente. 

Gelukkig is er een Wayback-machine op internet

(web.archive.org) die de inhoud van het web regelmatig

archiveert. Daar kun je inderdaad ook oude versies van de

OIKN-site vinden. Op de gearchiveerde versie uit 2002 –

inclusief de inleidende Flash-animatie – blijkt dat de OIKN

op dat moment zelf voor oude bijdragen al naar de way-

back-machine verwees, maar die link werkt nu niet meer. 

Verder bladerend kwam ik meestal uit bij meldingen als

‘Not in archive’ en toen ik uiteindelijk toch nog individuele

bijdragen op het spoor kwam, bleken die zich te beperken

tot de korte samenvattingen die in het congresprogramma

gepubliceerd waren. Toch waren de volledige teksten ooit

wel degelijk aanwezig geweest. Gelukkig heb ik de tekst

van mijn eigen lezing zelf nog wel op mijn eigen website

staan, maar verder heeft deze informatieanarchie dus voor-

al tot informatieverlies geleid. Opnieuw een bewijs dat de

moderne digitale informatie een stuk vergankelijker blijkt

dan die stoffige papieren congresverslagen die nog gewoon

in de bibliotheek staan – en soms nog bij mij thuis in de

kast.

2002 
De congresbijdragen ook dat jaar weer alleen digitaal. Ik

heb daar niet verder naar gezocht, want dit was nog pas zo

kort geleden. En zulke recente herinneringen zijn meestal

nog niet smakelijk genoeg geworden, om ze hier al op te

dissen. Ik weet wel nog dat de tasjes ook dat jaar zwart

waren.

2004
Benieuwd welke kleur de tasjes deze tiende keer in 2004

zijn? Ik eigenlijk niet zo. Ik hoop vooral dat de inhoud van

het congres weer net zo veel interessante krenten bevat als

er elk van die voorgaande jaren toch wel degelijk bleken te

zijn – ondanks terechte kritiek zo nu en dan. En dit keer

misschien nog wel meer krenten nu het congres voor het

eerst in Amsterdam wordt gehouden.

Dr. E.G. Sieverts is werkzaam op de Hogeschool van Amsterdam en bij
de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Hij is redacteur van Informatie
Professional.

ers was present met een lezing ‘Het copyright voorbij’. In

een fraaie beeldspraak ging hij toen al de strijd aan met de

commerciële uitgevers: ‘Copyrights zijn de stadswallen gewor-
den waarachter de uitgevers zich verschansen, maar het bus-
kruit – lees Internet – is inmiddels uitgevonden’. 

Tien jaar geleden zag hij internet al als het medium waar-

mee in het publieke domein buiten de uitgevers om

(wetenschappelijke) informatie uitgewisseld kon worden:

‘De bressen in de stadsmuren nemen toe in tal en omvang;
steeds grotere stromen informatie gaan buiten de traditionele
kanalen om. ...... Enerzijds worden [bibliotheken] gegijzeld door
de uitgevers via prijsopdrijving, kopieerrecht en leenrecht,
anderzijds lonkt de public domain wereld van file transfer, bul-
letin boards, Archie en Veronica.’
Het tasje van dat jaar was zwart.

1996
Merkwaardigerwijze een heel dun en klein boekje met maar

vijftien teksten. Of er inderdaad zo weinig lezingen waren,

weet ik niet. Ondanks de digitale aanlevering moesten de

teksten al zo vroeg worden ingestuurd, dat in mijn tekst

over web-zoekmachines AltaVista ontbrak. Twee weken na

het inleveren van mijn tekst – maar wel vier maanden voor

het congres – verscheen AltaVista plotseling op het web als

dé nieuwe zoekmachine. In mijn tekst ook een fraai plaatje

van de Lycos-site, dat laat zien dat Lycos maar liefst 7,5 van

de 8 miljoen bestaande webpagina’s doorzoekt.

Voor het eerst kwam in OIKN-verband, in een lezing van

Arjen Loeffen, SGML aan de orde. Op XML zouden we nog

een aantal jaren moeten wachten – als zo’n als erg ‘tech-

nisch’ beschouwd onderwerp tenminste nog een kans

maakt op een allengs minder technologisch wordend con-

gres. Bij de sprekers ook een intussen vooral uit het nieuws

bekende naam: B.J.A.M. Welten – toen nog chef Dienst

Centrale Recherche regio Amsterdam-Amstelland – sprak

over de informatievoorziening bij de Nederlandse politie.

Het tasje van dat jaar was zwart, met als nieuwigheid een

magnetische sluiting.

1998
Voor het eerst had het congres een thema: ‘Van draad tot

boodschap’. In Informatie Professional liet ik met veel mis-

baar weten dat ik dat jaar niet naar de Online Conferentie

zou gaan, omdat ik het te duur vond en er te weinig nieuws

verteld werd. Dat het duur is vind ik nog altijd. Of er inder-

daad zo weinig nieuws verteld werd, kan ik thuis niet meer

nagaan, want het lezingenboekje heb ik dus niet. In meni-

ge bibliotheek is het echter nog keurig te vinden.
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