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Een beeld van boek en bibliotheek

Dit bundeltje bevat een vijftal
artikelen overgenomen uit het
tijdschrift OPEN (jrg. 16, nr.9
en 10).
De eerste vier artikelen vormen
bewerkingen van lezingen, eerder
dit jaar gehouden in het Studium
Generale programma 'Een beeld
van boek en bibliotheek'. Het
laatste artikel bevat een im-
pressie van een forumdiskussie
die in ditzelfde programma
plaatsvond.
Dit programma werd georganiseerd
ter gelegenheid van het 400-jarig
bestaan van de Universiteits-
bibliotheek Utrecht.
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Een beeld van boek en bibfiotheek

Op t6 februari 1984 is het 4oo-jarig bestaan van
de bibfiotheek van de Rijksuniversiteit to
Utrecht herdacht. Ter gelegenheid van dit vier-
de eeuwfeest heeft het Bureau Studium Gene-
rale van de Rijksuniversiteit i.s.m. de Univer-
siteitsbibliotheek een serie van zes avonden ge-
organiseerd met voordrachten, een forumrlis-
cussie en een demonstratie onder de life] 'Een
beeld van boek en bibliotheek. De rol van boek
en bibliotheek in de ontwikkeling van de we-
tenschap'.*

Tussen 20 februari en 26 maart werden de
volgende thema's behandeld:
- De bibliotheek bedreigd door het boek.

De overgang van de middeleeuwen naar de
nieuwe tijd (door dr. P.F.J. Obbema);

- Van schatkamer naar wetenschappelijk
servicecentrum. De rol van boek en biblio-
theek in de ontwikkeling van de wetenschap
van 16oo tot heden (door raw. drs. J. van
Goinga-van Driel);

- Wetenschappelijke communicatie nu en
in de toekomst (door dr. A.A. Manten);

- Boek en bibliotheek in de hedendaagse
universitaire wetenschapsbeoefening (fo-
rumdiscussie m.m.v. prof. dr. H.A.
Becker, prof. dr. F. van der Blij, prof. dr.
W.P. Gerritsen, prof. dr. D.A.A. Mossel
en drs. J. van Heijst);

- Op de drempel van de informatiemaat-
schappij. Nieuwe media voor het opslaan en
toegankelijk maken van wetenschappelijke
informatie (door dr. V. Stibic);

- De wetenschappelijke bibliotheek van de
toekomst: een visie. Door omstandigheden
was drs. J. van Heijst verhinderd deze voor-
dracht to houden. In plaats daarvan is een
discussie-avond over het thema gehouden,
met korte inleidingen door vier medewer-
kers van bibliotheken van de Rijksuniversi-
teit Utrecht: mw. B.S. Bouwman, drs.
C.T.J. Klijs, drs. A.H.H.M. Mathijsen en
mw. W.J.B.I. Smal-Oostrom.

In dit en het volgende nummer van Open
treft u bewerkingen aan van deze voordrachten
(behalve de laatste) en van de forumdiscussie.

Red.secr.

Het Bureau Studium Generale heeft voor deelne-
mers aan her programma een leesbundel samenge-
steld: 'Een beeld van hoek en bibfiotheek' (192 p.),
met inleidende artikelen ovei het thema. Van deze
bundel zijn nog esemplaren verkrijgbaar: voor f 15,-
bij de un Utrecht of door overmaking van f 17,50
(incl. verzendkosten) op giro 594071 t.n.v. Biblio-
theek der Rijksuniversiteit, Utrecht, onder vermel-
ding van 'Bundel Studium Generale'.
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De bibliotheken door het boek bedreigd

De weerslag van de opkomst van de typografie in de
bibliotheekwereld*

P.F.J. Obbema

De 16e eeuw is in de bibliotheekgeschiedenis een weinig doorploegd gebied.
Dat is begrijpelijk. De ontwikkelingen Iijken door de onrust van de tijd nogal
verward en tegenstrijdig. Lokale factoren bepaalden de plaatselijke ontwikke-
lingen en een globaal beeld valt moeilijk to schetsen. Daar komt bij dat het
perspectief op de ti jd sterk gekleurd wordt door de gerichtheid van de toevalli-
ge onderzoeker. Voor wie de handschriften ter harte gaan, is het een tijd van
ondergang, vaak zelfs van afbraak, niet in het minst omdat heel wat oude bi-
bliotheken als gevolg van de reformatie en het oorlogsgeweld ten gronde gin-
gen. Voor wie het accent legt op het gedrukte boek, is dezelfde periode in dit
kader nog nauwelijks interessant omdat de ontwikkeling van een nieuw biblio-
theekconcept, een enkele uitzondering daargelaten, pas later vaste vormen
aanneemt. Toch is het verhelderend om wat uitvoeriger stil to blijven staan bij
de consequenties van de overgang van het geschreven naar het gedrukte boek.
Het is een aspect dat in de bibliotheekhistorische literatuur, als ik het goed zie,
voor de 16e eeuw nauwelijks besproken is, ondanks het felt dat juist die over-
gang bepalend zou worden voor de visie op de functie van de bibliotheek in
later tijd.

Het geschreven boek
Hoe ingrijpend de veranderingen waren, kunnen wij pas beseffen als wij ons
rekenschap geven van de betekenis van de typografie voor de communicatie.
In het pre-typografische tijdperk, tot ver in de lye eeuw, bleef het nieuws van
elders voor vrijwel iedereen praktisch beperkt tot het vluchtige gesproken
woord, overgebracht door een officiele boodschapper of een reizende, die wist
wat er achter de horizon gebeurde. Het geschreven woord was er aan weinigen
voorbehouden. Zelfs wetenschappelijke stellingen werden vaak allereerst
vanaf de katheder verdedigd. Een uitkristallisering in geschreven vorm volgde
vaak pas later.

Hoe moeten wij ons het wetenschappelijk verkeer in de middeleeuwen
voorstellen? De vraag is herhaaldelijk gesteld, maar pas enkele jaren geleden
verscheen een eerste poging tot een grondige analyse van de implicaties van de

Beknopte bewerking van een voordracht, gehouden op 20 februari 1984 aan de Rijksuniversi-
teit to Utrecht in het kader van het Studium Generale programma'Een beeld van boek en biblio-
theek'.

Open 16(1984)9
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P.F.J. OBBEMA

overgang van schrijven naar drukken onder de titel The Printing Press as an
Agent of Change (1979) van de hand van Elisabeth Eisenstein. Het is een im-
posante en fascinerende studie die al in verschillende artikelen van haar hand
was voorbereid. Zij steunt uitsluitend op secundaire literatuur, die hier en
daar nog slecht verwerkt is ook. De kritiek was dan ook hard, genadeloos
soms. Maar dat verhindert niet dat Eisensteins observaties de voile aandacht
verdienen; haar onderzoek zal de komende generatie zonder twijfel op nieuwe
sporen zetten. Binnen bet hier gekozen perspectief van de bibliotheken moe-
ten vooral twee aspecten centraal worden gesteld, die bij haar in breder kader
behandeld zijn: de bereikbaarheid van de literatuur en de stabiliteit van bet
geschreven boek.

Om met bet laatste to beginnen, de middeleeuwer zelf was zich ervan bewust
dat Been kopie identiek kon zijn met zijn model. Fouten waren onafwendbaar.
De tekstgeschiedenis van de Latijnse bijbel is een eeuwenlange verbitterde
strijd tot behoud van de letterlijke tekst, goeddeels gericht tegen bet falen van
de afschrijvers. Aan de universiteiten was geprobeerd de afstand tussen origi-
neel en kopie to verkleinen door voor to schrijven dat uitsluitend van een
authentiek exemplaar mocht worden afgeschreven (de zgn. pecia-methode).
Maar ook die praktijk bleek een kort leven beschoren, mede vanwege de rigi-
de voorschriften op dit punt. Tekstoverdracht impliceerde corruptie. Bezwe-
ringen, banvloeken en verwensingen aan bet adres van slechte kopiisten kon-
den niets veranderen aan bet feit dat een haastige, slordige kopie goedkoper
was dan een afschrift dat precies volgens de regels van de kunst was vervaar-
digd.

Legde die geringe stabiliteit de wetenschappen al bepetkingen op, ingrij-
pender nog waren de gevolgen die voortvloeiden uit de beperkte bereikbaar-
heid van literatuur. De relatief hoge kosten van een afschrift waren wet de
voornaamste oorzaak dat een wat bredere keuze aan boeken vrijwel alleen
binnen gemeenschappen van clerici, van geschoolden, voorhanden was. De
kloosters gingen daarbij in de tijd voorop, later volgden de kapittels en kapit-
telscholen, sinds de 13e eeuw de universiteiten. De tegen bet einde van de
middeleeuwen opkomende vorstelijke bibliotheken, voorzover dienstig aan
bestuur en administratie, veranderden dit beeld met wezenlijk. Het particulie-
re boekenbezit bleef, een enkele uitzondering daargelaten, van ondergeschikt
belang. Alleen in Italie was bet boek in kringen van juristen en humanisten op
wat bredere schaal verspreid al v66r de typografie tot ontplooiing kwam. Ik
kom daar nog op terug.

Nieuwe intellectuele ontwikkelingen kregen in de middeleeuwen in de peri-
ferie moeilijk vaste vorm. In bet zwaar met tradities beladen monastiek milieu
streefde men veelal meer naar dieper beschouwend inzicht dan feitenkennis.
Het geschreven woord kon, vooral als bet buiten bet onderwijs ontstond,
moeilijk respons krijgen. Het drong vaak amper buiten he( eigen milieu door
en kon aldus eeuwenlang onopgemerkt blijven. Pas systematisch onderzoek
van de handschriftenverzamelingen in bet jongste verleden bracht bet soms
weer aan bet licht. Werk waar geen belangstelling voor was ging toen evenals
nu voor de eigen tijd verloren, de bibliotheken ten spijt. Maar er is een belang-
rijk verschil: de kans op een herleving was aanzienlijk geringer, met alleen als

Open 16(1984)9



DE BIBLIOTHEKEN DOOR HET BOEK BEDREIGD

gevolg van een andere attitude tegenover de literatuur, maar misschien nog
meet vanwege bet geringe aantal exemplaren.

De middeleeuwer zelf wist dat zijn literaire horizon beperkt was. Bibliothe-
ken met enige pretentie beschikten gewoonlijk wel over de Brinkman van die
dagen, de literatuurcatalogus van Hieronymus (De viris illustribus), waarop
talloze vervolgen verschenen, die alle tot doel hadden een overzicht to geven
van de literatuur van bet verleden. Voortzettingen uit de Nederlanden getui-
gen dat dat besef ook bier to lande in de 15e eeuw leefde. Men overzag de
literaire erfenis, maar men wist tegelijkertijd dat ook in de beste bibliotheken
maar een klein gedeelte beschikbaar was.

In die situatie kwam bet particuliere boekenbezit op de tweede plaats.
Goedkope, vluchtig geschreven kopieen op papier, die vanaf de 14e eeuw in
geleerdenkring voor eigen gebruik vervaardigd werden, konden daar weinig
aan verhelpen. De. collectieve bibliotheek was voor vrijwel elke studie een
noodzakelijk instrument, misschien zelfs meer. Men kan zonder overdrijven
stellen dat zij bet hart.van de wetenschapsbeoefening van de communiteit was,
een sacrale plaats die men met eerbied moest betreden, waarbij men dan wel
moet bedenken dat bet begrip studie een heel andere inhoud had dan vandaag.
Het zou to ver voeren daarop hier in to gaan. Maar ik wil hier volstaan met bet
citeren van bet oude Parijse voorschrift dat bet respect voor de bibliotheek
wellicht bet beste illustreert: `een lidmaat van de Sorbonne betreedt de biblio-
theek slechts in vol ornaat, gekleed in toga, met vierkante hoed.'

Het gedrukte boek
De typografie bracht diepgaande veranderingen op alle genoemde punten.
Het maken van boeken werd uitgetild boven bet ambachtelijk bedrijf; bet
werd een kapitalistische onderneming die grote investeringen vergde welke
pas op termijn konden worden terugverdiend. Karakteristiek was dat de aan-
maakkosten per exemplaar daalden bij bet stijgen van de oplage. Terwijl pu-
blikatie in de vorm van een handschrift beperkt kon blijven tot een enkele
kopie en dus nauwelijks kosten met zich meebracht, werd bet bij de toepassing
van de boekdruk een riskante stap. Maar eenmaal uitgegeven was de kans op
.verspreiding praktisch onbegrensd. De lingua franca van de wetenschap, bet
Latijn, verschafte toegang tot heel geletterd Europa, sinds de grote boekhan-
delaren via vaste jaarmarkten hun afzetkanalen hadden ontwikkeld.

Het ijzeren repertoire van de middeleeuwee kloosterbibliotheken, bijbel en
bijbelcommentaren, de werken van de vaders, Bernardus en de Victorijnen,
de bundels preken en exempels, de summae van de scholastiek, de favoriete
stichtelijke werkjes, dat alles was enkele decennia na Gutenberg in overvloed
beschikbaar, naast de grote juridische corpora, de lexica, de schoolmeesters
en filosofen, en tenslotte als vrijwel nieuw element in bet Noorden de Latijnse
literatuur die in humanistische kring gekoesterd werd. He( werd bovendien
gepresenteerd in een tot dan toe ongekend stabiele vorm.

Natuurlijk kende ook in die tijd de markt zijn grenzen. Sommige uitgaven
liepen ook toen door een verkeerd inschatten van de mogelijkheden op een
mislukking uit. Ook toes wisselden goede tijden of met slechte die geken-
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P.F.J. OBBEMA

merkt waren door overproduktie of algemene malaise. Maar in hoofdlijnen
constateren wij een niet aflatende stijging. De voornaamste reden was wel dat
bet boek doordrong in particuliere hand. Die leek onverzadigbaar, as gevolg
van een drastische daling van bet prijspeil aan de ene kant en toeneming van de
geletterdheid aan de andere kant.

Onder die omstandigheden hadden de bibliotheken bet hard to verduren,
vooral de kloosterbibliotheken. Daar droegen ook externe oorzaken toe bij.
Menige communiteit verloor zijn vitaliteit en bet gemeenschapsleven werd er
van binnenuit aangetast. Dat werd nog versterkt door economische teruggang
als gevolg van bet opdrogen van traditionele inkomstenbronnen en in bet alge-
meen een vaak force daling van bet aantal kloosterlingen. Reformatie en oor-
log betekenden voor vele bet einde. Maar de functie van de bibliotheek als
centrum van de gemeenschap in de traditionele zin was binnen en buiten de
kloostermuren ten ondergang gedoemd bij de groei van bet privebezit aan
boeken. Voor veel geleerden betekende de collectieve bibliotheek niet meet
dan een welkome aanvulling op de eigen boekenkast; zij was nauwelijks een
offer waard en werd op zijn best een reservaat voor acme studenten. De kost-
baarste schatten van de bibliotheek, vaak eeuwenlang gekoesterde hand-
schriften waren door gedrukte uitgaven met een betere tekst achterhaald. In
veler ogen konden zij dan ook wel worden opgeruimd. Het is geen wonder dat
menigeen in dat klimaat oordeelde dat de typografie de bibliotheken eigenlijk
overbodig had gemaakt, zoals men in de 16e eeuw wel kan lezen. Zelfs voor de
oudste bibliotheken leek geen toekomst meet weggelegd.

Humanistisch bibliotheekideaal
De grote wetenschappelijke bewaarbibliotheken, zoals wij die nu kennen,
zouden er dan ook heel anders hebben uitgezien als met tezelfder tijd vanuit
humanistenkring een heel andere visie op de culturele erfenis ontwikkeld was
en daarmee samenhangend een nieuw concept van bibliotheek. In de Neder-
landen kreeg dat tegen bet einde van de 16e eeuw voor bet eerst gestalte aan de
Leidse universiteit. Het toeval wil dat ook bet beeld ervan vereeuwigd is door
de overbekende gravure van Woudanus uit 16io. Minder bekend is bet bij-
schrift dat Heinsius erbij dichtte en dat in een paar regels bet ideaal van die
dagen in de kern raakte en dat ik daarom nog maar eens volledig in vertaling
citeer:

'Al wat Italie, Al wat Griekenland aan geleerdheid kende,
Dat vindt men hier bijeen'.
De bibliotheek is niet meet allereerst een werkinstrument, maar een gewij-

de plaats, waar men zich omgeven wist door bet beste dat de menselijke geest
had voortgebracht. Het was er aanwezig in zeldzame en kostbare edities die
particulieren zich niet konden veroorloven, of liever nog in de oudste hand-
schriften. Dat was de ideale bibliotheca publica, de openbare bibliotheek van
de Nieuwe Tijd, een archief van bet menselijk vernuft, waar bet goed toeven
was.

De gedachte van een openbare bibliotheek was al eerder onder woorden
gebracht. In 1362 had niemand minder dan Petrarca zijn bibliotheek aan de

Open r6(z984)9
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DE BIBLIOTHEKEN DOOR HET BOEK BEDREIOD
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stad Veneti: aangeboden. Bewust als hij zich was van de onbetrouwbaarheid
van de handschriftelijke overlevering speelde bij hem ongetwijfeld de gedach-
te mee dat atleen door de stichting van zo'n persoontijk archief zijn tevenswerk
ten dienste van de studie van de Oudheid behouden kon blijven. Maar tegelij-
kertijd kon de bibtiotheek particulieren van dienst zijn. Petrarca had daarbij
zijn humanistische vrienden voor ogen, die evenals hijzelf at voordat de typo-
grafie daartoe de mogelijkheden bond, soms imposante cotlecties voor eigen
studie hadden aangelegd.

Ofschoon de transactie met Venetie om onbekende redenen met doorging,
raakten zijn plannen wet bekend. Verschillende humanistisch gezinde vorsten
richtten evenals de paus bibliotheken in, die de nieuwe studies een steun moes-
ten zijn. De vroege datum maakt het moeilijk hun houding ten opzichte van
het gedrukte boek altijd goed to beoordelen. De opvatting dat zulke boeken
zich iedereen wet kon permitteren, lijkt vrij algemeen en het besef dat ook een
druk ooit een gezocht object zou kunnen zijn, leefde niet. Tekenend voor deze
opvatting is dat de Franse koninklijke bibliotheek bij de dood van de door het
Italiaanse voorbeeld ge5nspireerde Frans I in 1540 nog maar een Zoo drukken
bevatte tegen bijna 3 ooo handschriften. Eerst middenin de 17e eeuw kregen
de gedrukte boeken er numeriek de overhand.

Utrechtse bibliotheek

[let is passend om bij deze gelegenheid ook in dit perspectief nog eens stil to
staan bij de opening van de Utrechtse bibliotheek in de Janskerk voor vierhon-
derd jaar op initiatief van de plaatselijke magistraat. De eerste inbreng had
een uitgesproken middeleeuwse signatuur, samengestetd als die was uit de bi-
bliotheken van enkele lokale kloosters voorzover die aan plundering en ge-
weld waren ontsnapt. De toelevering kwam vooral van de Kartuizers en Regu-
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P.F.J. OBBEMA

lieren, twee kloosters die in de ogen van de stad ongetwijfeld een zekere faam
van vroegere geleerdheid hadden. Voor de onderzoeker van, vandaag is bet
een in Nederland niet geevenaarde bron voor handschriftkundige studie op
twee gesloten fondsen. Maar wat betekende het toen?

Al eerder had men ook elders, met name hier en daar in Duitsland, dezelfde
weg bewandeld om tot een nieuwe bibliotheek to komen. Aldus handelde men
bovendien in harmonic met de bestaande juridische opvatting dat geconfis-
keerd kloostergoed voor vrome doeleinden moest worden bestemd. Biblio-
theken werden expresses verbis daartoe gerekend.

Verklaren doet dat weinig. Wie maar enigszins vertrouwd was in de litera-
tuur, wist dat voor de meeste handschriften betere drukken beschikbaar waren
en de handschriften zelf vanwege hun ouderdom Been respect afdwongen.
Ook kon men geen warme belangstelling verwachten voor bet typisch roomse
erfgoed daaronder. Wellicht speelde geldgebrek een rol en achtte men een
bibliotheek in een stad als Utrecht met zijn rijke culturele traditie noodzake-
lijk, maar ontbraken tegelijkertijd de middelen voor de inrichting. Is dat juist
dan kan men de kloosterbuit voor een passende en goedkope stoffering heb-
ben gehouden. Maar dan moet het Utrechtse initiatief worden los gezien van
het eerder geschetste bibliotheekideaal. Een andeie verklaring zou zijn dat
liefde voor het plaatselijk erfdeel de doorslag gaf. Dat lijkt minder waarschijn-
lijk omdat dat besef pas veel later lijkt door to breken.

Zo eindigt deze eerste beschouwing in een reeks rondom het vierde eeuw-
feest van de Utrechtse bibliotheek met open vragen aan bet adres van de ge-
huldigde. Want het antwoord crop zal vooral van Utrechtse historici moeten
komen.
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Van schatkamer naar wetenschappelijk
service-centrum*

J. van Goinga-van Driel

Welding
In de loop van bun ruim 3 5oo-jarig bestaan heeft men bibliotheken steeds be-
schouwd als schatkamers waar de rijkdommen van de menselijke geest wor-
den bewaard. Geleidelijk ontstaat de overtuiging dat bibliotheken tevens tot
taak hebben deze rijkdommen ter beschikking to stellen van ieder die dit
wenst. Deze ontwikkeling zet in tijdens de Renaissance met bet herleven van
bet antieke ideaal van de openbare bibliotheek en versnelt zich vanaf ± 1850.
De wetenschappelijke bibliotheek (we) - en dan gaat bet in dit artikel voorna-
melijk om de universiteitsbibliotheek (us) - ontwikkelt zich `van een enigs-
zins eigenstandig wetenschappelijk instituut met een wat statisch en passief
karakter meer en meer tot een wetenschappelijk service-centrum'(I). De na-
druk komt meer to liggen op bet ontsluiten, bet geven van informatie en bet ter
beschikking stellen en minder op bet selectief aanschaffen en geordend bewa-
ren. In dit artikel wordt ingegaan op een aantal factoren die bi j deze accentver-
schuiving een rot bebben gespeeld.

we en gebruiker omstreeks 16oo
Omstreeks 16oo ontstaan er een aantal wetenschappelijke bibliotheken die
zich presenteren als openbare, d.w.z. voor iedereen toegankelijke bibliothe-
ken. Wat hield deze openbaarheid toen werkelijk in?

In 1598 schonk Sir Thomas Bodley de universiteit van Oxford een nieuwe
centrale uB, die was opgezet als een `Publick library'. In de Statutes voor de
bibliotheek heeft Bodley dit `publick' nader uitgewerkt(2). Toegang hebben in
eerste instantie doctores en licentiaten van de hogere faculteiten (theologi-
sche, juridische en medische faculteit). Verder een bepaalde groep candida-
ten, leden van de hogere adel, donors en any other Person, for the Furtheran-
ce of his Study in whatsoever Science'. Bodley verklaart zich uitdrukkelijk te-
gen de opvatting dat iedereen toegang gegund moet worden. Hierdoor zou
the tender Care that must be taken, of the endless Preservation of such a Cabi-

net of the Muses' in bet gedrang komen. In onze ogen is Bodley's openbaar
zeer beperkt. Wat echter de openbaarheid van de Bodleian (zoals de uB van
Oxford genoemd wordt) in de ogen van tijdgenoten zo bijzonder maakt is dat

" Bewerking van een voordracht, gehouden op 27 fehruari 1984 aan de Rijksuniversiteit to
Utrecht in hct kader van bet Studium Generale programma'Een beeld van boek en bibliotheek'.
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degenen, die volgens de Statutes in aanmerking komen om to worden toegela-
ten tot de bibliotheek, hierop aanspraak kunnen maken als een recht.

Ook de samenstelling van de collectie wijst op een beperkte gebruikers-
groep. Deze droeg een sterk Protestants-humanistisch stempel en bevatte in
hoofdzaak werken in bet Latijn, met daarnaast werken in bet Grieks, He-
breeuws en in Oosterse talen. De natuurwetenschappen waxen slecht verte-
genwoordigd.

De Bodleian was, zoals vrijwel alle bibliotheken tot ver in de ige eeuw, een
presentiebibliotheek: men kan de boeken ter plekke raadplegen maar er
wordt niet uitgeleend. De openingstijden van de Bodleian zijn voor die dagen
zeer liberaal: dagelijks 6 uur. Tot ver in de 19e eeuw is bet voor UE's gebruike-
lijk slechts I of 2 maal per week voor i of 2 uur geopend to zijn.

De gebruikersgroep van de `Bibliotheca Publica' van een andere vermaarde
universiteit in deze dagen, Leiden, is net als in Oxford in feite beperkt tot ge-
leerden(3). Hier gold aanvankelijk bet sleutelrecht, d.w.z. een beperkt aantal
mensen kreeg een sleutel van de bibliotheek. Dit zijn in de eerste plaats de
professoren en curatoren van de universiteit. Professoren kunnen hun studen-
ten meenemen naar de bibliotheek maar molten hen daar niet alleen laten. In
Leiden kunnen de studenten niet, zoals hun collegae in Oxford, gebruikmaken
van de bibliotheken van colleges en in 1598 leiden hun protesten tot de beperk-
te (2 maal per week 2 uur) openstelling van de bibliotheek.

Ook in Leiden vormen theologie en filologie de zwaartepunten in de collec-
tie. Omstreden werken die nieuwe ideeen presenteren worden er weinig aan-
getroffen. De bibliotheek deelt evenmin in de vondsten van de professoren in
bet anatomisch theater. Hoewel in 1600 op initiatief van Prins Maurits een in-
genieursschool in Leiden was opgericht treffen we in de collectie van de biblio-
theek weinig natuurwetenschappelijke en technische literatuur aan.

De openbaarheid voor iedereen, waarvan noch in Oxford, noch in Leiden
sprake is, wordt vurig voorgestaan en gerealiseerd door de Franse arts en ge-
leerde Gabriel Naude. Deze bracht in opdracht van kardinaal Mazarin een
bibliotheek bijeen, die in 1643 werd geopend en waar ook `de nedrigsten, als
zij meenden er beter van to kunnen worden' toegelaten worden. Zijn opvattin-
gen over de openbaarheid zijn hem ongetwijfeld ingegeven door de ervarin-
gen, die hij als rondreizend geleerde in een aantal Europese bibliotheken had
opgedaan. Voor de toegang tot vele bibliotheken was de geleerde afhankelijk
van de willekeur van vorst of bibliothecaris. Twee bibliotheken: de Bodleian
en de Ambrosiana in Milaan (1609), dienden Nan& als voorbeeld'. De Am-
brosiana, gesticht door kardinaal Borromeo, is een onderzoeksbibliotheek,
waaraan een college van geleerden is verbonden voor wie zij in de eerste plaats
is bedoeld. Daarnaast echter kunnen bezoekers hier op alle uren van de dag
terecht.

Dit zijn de bibliotheken die in de bibliotheekgeschiedenis, met nog enkele
hier niet genoemde, de meeste aandacht krijgen. Maar juist deze bibliotheken
vormen de uitzonderingen.
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Universiteit en us: statisch
De algemene situatie van de universiteiten en hun bibliotheken toont een an-
der beeld. De humanistische literatuur en de nieuwe opvattingen over bet on-
derwijs dringen wel langzaam aan de universiteit door, maar wat het onderwijs
betreft is dit vaak meer naar vorm dan naar inhoud(4). Veel van het weten-
schappelijk onderzoek gaat buiten de universiteit om. De geleerde werkt pri-
ve, al dan niet gesteund door een maecenas. Hij vormt zijn eigen boekencol-
lectie, vaak gecombineerd met een collectie van studieobjecten: het `raritei-
tenkabinet'(5). Deze priv@bibliotheken zijn de laboratoria der geleerden, zo-
wel voor de humanist als de natuurwetenschappelijke onderzoeker. In de i e,
maar vooral in de i8e en eerste helft van de ige eeuw behoren deze geleerde
privebibliotheken, met hun weliswaar persoonlijk getinte maar op onderzoek
gerichte boekenverzamelingen, tot de belangrijkste wetenschappelijke biblio-
theken. Het ideaal van openbaarheid, althans tegenover de geleerde wereld,
werkt ook in de privesfeer en dit type bibliotheken is minder besloten dan men
op het eerste gezicht vermoedt. Geleerde bezoekers en, in het geval van pro-
fessoren ook studenten, worden vaak ruimschoots in de gelegenheid gesteld
de collectie to benutten. Veel van deze priv6collecties vinden, vooral in de 18e
en Ige eeuw, via gift of aankoop hun weg naar grote wetenschappelijke biblio-
theken en vormen daar belangrijke kernen van de collectie.

De universiteit wordt langzaam een plaats waar kennis wordt doorgegeven
en niet een plaats waar naar nieuwe kennis wordt gezocht. Dit hangt ten dele
samen met de opkomst van de absolutistische, gecentraliseerde staat, die voor
haar bareaucratisch apparaat steeds meer academisch (juridisch) gevormd
personeel nodig heeft. De universitaire opleiding wordt, ook voor theologen
en artsen, een beroepsopleiding. Een andere factor is dat de godsdienstige
krakelen de theologische faculteiten, daarbij gesteund door vorst of kerk, aan
vele universiteiten een machtige, soms oppermachtige, positie bezorgen,
waardoor zij in feite bepalen wat er aan de universiteit gedoceerd wordt. Oor-
logshandelingen, zoals in Duitsland in de periode van 1618 tot 1648, berokke-
nen de universiteiten en hun bibliotheken vaak veel schade. Het is tegen deze
achtergrond dat men voor de universiteiten en hun bibliotheken in de tweede
helft van de l 7e en de 18e eeuw het gebruik van termen als `verstarring' van het
wetenschappelijk onderwijs en `diepgezonken' universiteitsbibliotheken moet
begrijpen (6). Over het geheel genomen makers de universiteiten een statische
indruk en dat geldt ook voor hun bibliotheken.

`Statisch' is een relatief begrip. Er zijn, naast de privebibliotheken, in deze
periode andere bibliotheken, die wet groei vertonen: de hofbibliotheken, en in
mindere mate, de stadsbibliotheken(7).

Ontwikkelingen in de wetenschap en aan de universiteit van Gottingen
Intussen zijn er sinds de zestiende eeuw een groot aantal vernieuwingen in de
wetenschap opgetreden, waarvan speciaal die in de natuurwetenschappen ons
opvallen. Gallilei, Francis Bacon en Descartes leggen de basis voor nieuwe
wetenschappelijke methoden die uitgaan van waarneming en experiment, ra-
tio en mathematica. In de laatste decennia van de t7e eeuw is er in Europa een
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wetenschapsbeweging to zien die de intellectuele denkvormen en methodie-
ken beslissend veranderd. Hoewel bet zwaartepunt van deze beweging in En-
geland en Frankrijk ligt treffen wij ook in andere landen grote vertegenwoor-
digers van deze nieuwe wijze van wetenschapsbeoefening aan, met name in
Italie en de Republiek. Ongetwijfeld is een van de grootsten onder hen de
Duitser Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). Leibniz, wiskundige en filo-
soof, jurist, historicus en bibliothecaris, is een typisch voorbeeld van een poly-
histor, de niet-gespecialiseerde geleerde, zoals die van de 16e tot in de 18e
eeuw veel voorkomt. In het denken in deze periode wordt geen scheiding van
de wetenschappen onderkend. De wereld, en daarmee ook de kennis daarvan,
wordt beschouwd als een gesloten systeem(8). Wet maakt de wetenschap zich
los van de theologie, waarin zij tot nu toe verankerd was. Er ontstaat een dyna-
mische opvatting van de wetenschap, waarbij niet meet het zoeken naar de
waarheid voorop staat, maar waarbij gestreefd wordt naar voortdurende ver-
nieuwing van kennis. Een van de kenmerken van de nieuwe wijze van weten-
schapsbeoefening is de systematische aanpak: men bouwt voort op reeds ver-
worven kennis. Verworven kennis, die voor een groot gedeelte is vastgelegd in
publikaties. Men wordt zich duidelijker bewust dat literatuurstudie moet lig-
gen aan de basis van alle wetenschappelijk onderzoek. Niemand heeft dit be-
ter beseft en geformuleerd dan Leibniz.

Het wetenschappelijk onderzoek moest, naar zijn overtuiging, een plaats
vinden aan de universiteit. Niet alleen het onderzoek zelf, ook de opleiding tot
wetenschappelijk onderzoeker moot tot haar taak behoren. Uitgaande van de-
ze doelstellingen voor het universitair onderwijs formuleerde Leibniz theo-
rieen voor de wetenschappelijke bibliotheken. Haar collectie diende univer-
seel to zijn, dat wil zeggen de beste werken op alle gebieden van wetenschap to
bezitten, oud maar vooral nieuw. Regelmatige en systematische aanschaf is
nodig om de collectie op pelt to houden en dit vereist een vast jaarlijks budget.
De nadruk moet liggen op bet gebruik. Goede gebruiksmogelijkheden wor-
den in de eerste plaats geschapen door een goede ontsluiting. Hij stelt voor dat
de bibliotheek zorgdraagt voor meerdere catalogi: een alfabetische hoofd-
woordencatalogus, een systematische catalogus en een trefwoordencatalogus
zodat bet bezit op verschillende manieren toegankelijk wordt gemaakt. In de
tweede plaats worden goede gebruiksmogelijkheden gecreeerd door liberate
opening, door voorzieningen voor licht en warmte, en tenslotte door een libe-
rale uitleenpolitiek.

Deze ideeen van Leibniz worden verwezenlijkt in Gottingen waar in 1737
een nieuwe universiteit geopend wordt. Symbolisch voor het belang dat de op-
richters van deze universiteit aan de bibliotheek hechten, en daarmee aan het
literatuuronderzoek, is de opening van de uB twee jaar v66r die van de univer-
siteit (1735)(9). Er ontstaat in Gottingen een zekere samenwerking in de col-
lectievorming tussen de ua, die de grotere en kostbare werken aanschaft, en de
professoren die privecollecties op hun vakgebied aanleggen(io). In zekere zin
zijn deze privBbibliotheken to beschouwen als voortopers van de latere insti-
tuutsbibliotheken.
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Nieuwe communicatie- en publikatievormen in de wetenschap
In Gottingen heeft de nieuwe wetenschapsbeoefening geleid tot bet ontstaan
van de eerste en voorlopig enige moderne wetenschappelijke gebruiksbiblio-
theek met een sterk accent op nieuwe literatuur en goede gebruiksmogelijkhe-
den. Hoe lossen wetenschappers elders bet probleem op om aan informatie
over recente resultaten van wetenschappelijk onderzoek to komen?

Het zal duidelijk zijn geworden dat de UB's deze onderzoekers weinig to
bieden hadden. Men zocht nieuwe wegen. Er groeit in de loop van de 17e eeuw
een drukke en soms georganiseerde correspondentie tussen de wetenschap-
pers van heel Europa: er ontstaat een 'R6pubiique des lettres'.

Natuurlijk blijft de traditionele methode om wetenschappelijke ontdekkin-
gen via monografie, of sneller, via pamflet (bijvoorbeeld Harvey over de
bloedsomloop in 1628) wereldkundig to maken, bestaan. De monografie is
voor vele wetenschappers een niet zo bevredigende vorm van publikatie: men
moet wachten tot men voldoende materiaal heeft om een heel boek to kunnen
vullen. Juist de nadruk op waarneming en experiment geven echter aanleiding
tot korte verhandelingen. Ook de uitwisseling van ervaringen via bet systeem
van correspondentie is omslachtig. Er is behoefte aan verbetering van de we-
tenschappelijke communicatie. En zo ontstaan ongeveer gelijktijdig in Enge-
land en Frankrijk de eerste natuurwetenschappelijke genootschappen: de
Royal Society (Rs) in Louden (1662) en de Acad6mie des Sciences in Parijs
(1665)(II).

In de doelstellingen van de Rs komt een nieuw aspect van de wetenschap in
de 17e eeuw naar voren: bet streven om de wetenschap in dienst van de maat-
schappelijke vooruitgang to stellen. Dit houdt verband met de beiangrijke rot
die burgers in deze wetenschapsbeweging spelen. Deze zijn ingesteld op pro-
duktie en nut en gaan gebruikmaken van de ontdekkingen van de natuurwe-
tenschappen voor allerlei praktische (technische) toepassingen. De RS wil haar
doelstellingen reaiiseren door voor haar leden mogelijkheden voor weten-
schappelijk onderzoek to scheppen en door de communicatie tussen de leden
onderling, maar ook met buitenstaanders to verbeteren. Aanvankelijk trad
Henry Oldenburg, de eerste secretaris van de Rs, op als centrale figuur en zorg-
de voor vermenigvuldiging van de correspondentie en de verspreiding daar-
van: een tijdrovende bezigheid. Hij komt spoedig op bet idee deze correspon-
dentie to laten drukken en periodiek to verspreiden. En zo verschijnen vanaf
april 1665, aanvankelijk door Oldenburg zelf bekostigd, de Philosophical
Transactions. De periodieke pubhkatievorm is Oldenburg ongetwijfeld inge-
geven door bet voorbeeld van de krant. Het eerste wetenschappelijke tijd-
schrift, bet werkpaard van de wetenschappelijke communicatie, met zijn na-
druk op al wat nieuw is in de wereld van de wetenschap, is hiermee geboren.
Nog fang behouden de bijdragen hierin her karakter van brieven: bet artikel
zoals wij dat kennen ontstaat pas later onder invioed van de prijsvragen die in
de 18e eeuw worden uitgeschreven.

In Parijs associeert de Acad6mie des Sciences zich spoedig met een weten-
schappelijk tijdschrift: bet in januari 1665 gestarte Journal des Scavans. Ook
aan dit tijdschrift ligt de behoefte aan verbetering van de wetenschappelijke
communicatie ten grondslag. In dit geval probeert men echter een oplossing to
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geven voor de beheersing van de Iiteratuurstroom: bet bevat, naast weten-
schappelijk nieuws, een groot aantal boekbesprekingen. Met wordt daarom
vaak beschouwd als het eerste referaattijdschrift.

Deze beide tijdschriften worden alras elders in Europa nagevolgd. Soms
zelfstandig, soms onder auspicien van een wetenschappelijk genootschap. Zij
bevatten, in varii rende verhoudingen, `artikelen', wetenschappelijk nieuws
en besprekingen van nieuwe literatuur. In sommige krijgen de boekbesprekin-
gen meer nadruk, in andere het wetenschappelijk nieuws. Hoewel de natuur-
wetenschappen meestal vrij sterk vertegenwoordigd zijn, wordt toch ook
nieuws uit andere gebieden van wetenschap gegeven. Deze eerste weten-
schappelijke tijdschriften zijn universeel van karakter.

Van nu of is de periodiek, het tijdschrift in opmars. Van of het midden van
de 18e eeuw neemt bet aantal snel toe. Naast bet wetenschappelijk tijdschrift
verschijnen nu ook de moraliserende tijdschriften, die zedelijke en morele
verbetering en popularisering van kennis beogen. Met wetenschappelijke vak-
tijdschrift verschijnt ten tonele en tegen bet eind van de eeuw ook de eerste
vak-referaattijdschriften: de exponentiele groei van de periodieken is ingezet.
Deze nieuwe periodieke literatuurvormen blijven vrijwel buiten de bibliothe-
ken. De enige periodieke literatuur die zijn weg vindt naar de wetenschappe-
lijke bibliotheken zijn de, voor de wetenschap zeer belangrijke, verhandelin-
gen van de wetenschappelijke genootschappen die in de loop van de 18e eeuw
beginnen to verschijnen.

19e eeuw: stimulans vanuit Duitsland
Hoewel de universiteiten en hun bibliotheken in de i8e eeuw enige groei en
vernieuwing to zien hebben gegeven, is aan het begin van de 19e eeuw de te-
vredenheid met groot. Met wetenschappelijk onderzoek gaat nog steeds bui-
ten de universiteit om. Vrijwel nergens komt een samenwerking tot stand tus-
sen een wetenschappelijk genootschap en een universiteit (behalve in Gottin-
gen). De collectievorming in de UB is in het algemeen zonder lijn. Er wordt
over heslist door bibliotheekcommissies waarin professoren-vertegenwoordi-
gers van de verschillende faculteiten zitting hebben. Onderlinge rivaliteit,
stokpaardjes, gebrek aan belangstelling en het ontbreken van een vast budget
liggen hieraan ten grondslag. In Frankrijk functioneren in de eerste 75 jaar na
de Franse Revolutie de uB's buiten Pari js vaak met of nauwelijks meer als ge-
volg van herhaalde onderwijshervormingen (12). In het begin van de i 9e eeuw
vindt in Duitsland een reorganisatie van de universiteiten plaats. Met weten-
schappelijk onderzoek, ook in de natuurwetenschappen, wordt aan de univer-
siteit geincorporeerd,voor het eerst in Berlijn, 1810. Met universitaire onder-
wijs in Duitsland ontplooit zich snel en krijgt een internationale reputatie. Met
gaat als voorbeeld dienen voor hervormingen elders in Europa en de Ver-
enigde Staten. Met is in het bijzonder Gottingen dat als het grote voorbeeld
wordt beschouwd.

De us's passen zich langzaam aan. In de dertiger jaren wordt de opvatting,
geinitieerd met de Franse Revolutie, dat de zorg voor bibliotheken een over-
heidstaak is meer consequent aanvaard en doorgevoerd. Dit heeft tot resultaat
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dat de us's kunnen gaan beschikken over een vast jaarlijks budget: en hiermee
zijn de mogelijkheden gegeven tot verbetering. Binnen de universiteiten ont-
staat aandrang om to komen tot een beter beheer van de us's. Als een van de
oorzaken voor het onvoldoende functioneren van de bibliotheken zien velen
het ontbreken van een beroepsbibliothecaris. Tot nog toe is het algemeen ge-
bruikelijk dat een us wordt beheerd door een der professoren, die dit meestal
niet royaal betaalde baantje als nevenambt vervuldt. Nog steeds is het gebrui-
kelijk dat de us slechts Ben of enkele malen per week voor enige uren geopend
is. Geen wonder dat vele professoren ontevreden zijn, niet in het minst ook
omdat een steeds grocer aantal studenten een beroep doet op hun priv6biblio-
theek. Het kost strijd, maar in de zeventiger jaren is het pleit beslecht ten gun-
ste van de beroepsbibliothecarissen. Deze beroepsbibliothecarissen dragen
een filologisch-historische signatuur.

Het ontstaan van een a- en (i-informatiecircuit
Van de wetenschappen wordt steeds meer nut en praktische toepassing ver-
langd. In de natuurwetenschappen leidt dit tot specialisaties en verbijzonde-
ring van methoden. Het grote materiele succes van de natuurwetenschappen
leidt tot pogingen om de methoden van de natuurwetenschappen ook voor de
geesteswetenschappen toepasbaar to maken. Dit loopt stuk op het eigen ka-
rakter van de geesteswetenschappen en in de tweede helft van de s9e eeuw
zien we een aantal pogingen om voor de geesteswetenschappen een eigen me-
thodologie to ontwikkelen die uitgaat van het object van onderzoek, to weten
cultuurprocessen en. geestelijke ontwikkelingen. Voor de verklaring van dit
object zijn, steeds wisselende, waardeoordelen nodig. De methodiek van de
geesteswetenschappen ligt, zoals o. a. W. Dilthey (1833-1911) het formuleer-
de, in `Verstehen, Erleben and Intuition'. Het onderzoek richt zich op het ver-
klaren van tekst en van de visies die daarin opgesloten liggen. Het interprete-
ren van een tekst kan steeds herhaald worden en dit verklaart het belang van
oude(re) literatuur in de geesteswetenschappen. De monografie blijft de be-
langrijkste formele communicatievorm.

In de 17e eeuw kon er nog een R6publiyue des lettres bestaan, waarvan de
leden evenzeer in staat waren tot filologisch onderzoek als tot natuurweten-
schappelijk onderzoek. In de 19e eeuw zijn de geesteswetenschappen en de
natuurwetenschappen uit elkaar gegroeid.

De natuurwetenschapper komt uit de sfeer van het amateurisme en de be-
roepsonderzoeker doet zijn intree. Aan het eind van de 19e eeuw verschijnt
bovendien naast de oude geleerde/uitvinder de wetenschappelijke onderzoe-
ker in het bedrijfslaboratorium. De aard van het wetenschappelijk onderzoek
wijzigt zich. De research wordt systematisch aangepakt en kenmerkt zich
doordat zij zich richt op het bereiken van bepaalde resultaten, de ontdekkin-
gen vormen een logische keten en zijn vaak voorspelbaar. Er wordt gewerkt in
teamverband en de commercialisering verlangt snelle resultaten. Men noemt
dit wel de tweede industriele revolutie, of ook wel wetenschapsrevolutie.

Sinds de 17e eeuw heeft de opvatting dat bibliografisch onderzoek aan de
basis moet liggen van elk wetenschappelijk onderzoek algemeen ingang ge-
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vonden. De wetenschappelijke bibliotheken gorden zich aan om hun achter-
stand op het gebied van de natuurwetenschappen in to halen. Zij blijken ech-
ter aan de eisen die de natuurwetenschappers aan de bibliotheek stellen moei-
lijk to kunnen voldoen. Deze willen nieuwe literatuur, zij willen die snel en zij
willen zo min mogelijk zoekwerk hoeven to verrichten. Het wetenschappelijk
tijdschrift, met zijn primaire artikelen, steeds meer bedoeld om de aanspraken
op een ontdekking vast to leggen, gaat, door zijn snelheid van publikatie en
grote circulatie een steeds overheersender positie in het informatiecircuit in de
betawetenschappen innemen.

De traditionele filologisch-historische gerichtheid, zowel van de collectie als
van het personeel, vormt een mogelijke verklaring voor het achterblijven van
de WB. De betagebruikers vinden het elders: in de bibliotheken van de weten-
schappelijke genootschappen en in die van de vele nieuwe onderzoeksinstitu-
ten en hogescholen. In de sfeer van bet bedrijfsleven ontstaan de speciale bi-
bliotheek en de documentatie, die zich richten op de behoeften van een be-
perkte groep gebruikers, met meestal overeenkomstige belangen. In de collec-
tievorming beperken zij zich niet tot de traditionele inform atiedragers, boek
en tijdschrift, maar nemen ook allerlei andere documentvormen op: octrooi-
schriften, rapporten, foto's, films, geluidsbanden etc. Het meest kenmerken-
de van de documentatie, die gezien moet worden als een bepaalde werkwijze
waarvoor zich een aantal technieken hebben ontwikkeld, is het verfijnd ont-
sluiten van literatuur. Zij leveren niet alleen literatuur over een bepaald on-
derwerp, maar ook informatie uit de literatuur en beperken zich daarbij niet
tot datgene wat in de eigen collectie aanwezig is. Er wordt naar gestreefd de
klant 'informatie op maat' to leveren.

Dit soort dienstverlening kan de wetenschappelijke bibliotheek met geven
en - wat wel eens to weinig wordt benadrukt - behoeft zij voor een groot
gedeelte van haar gebruikers ook niet to leveren. Nog altijd vormen de gees-
teswetenschappers een.grote groep van intensieve bibliotheekgebruikers. En
deze zi jn er, zoals recente onderzoekingen nog weer eens hebben aangetoond,
niet op gesteld dat anderen voor hen uit de literatuur halen wat zij nodig heb-
ben(13). De wetenschappelijke bibliotheken, de nationale bibliotheken daar-
bij voorop, hebben zich in hun streven naar verbetering van de dienstverlening
gericht op deze groep gebruikers.

Na de eerste wereldoorlog heeft zich de documentatie geinstitutionaliseerd.
De documentatiebeweging ziet invoering van haar methoden en technieken
als noodzakelijk voor alle gebruikers van literatuur. De wetenschappetijke bi-
bliotheken willen daar niet aan en in de dertiger jaren manifesteren zich scher-
pe tegenstellingen tussen we en documentatie.

Recente ontwikkelingen
Na de tweede wereldoorlog treedt een aantal ontwikkelingen aan het licht, die
het proces van de wetenschappetijke communicatie sterk beinvloeden. Ik be-
perk mij tot het noemen van twee daarvan. In de eerste plaats de opkomst van
het rekentuig, waardoor het mogelijk wordt tot nu toe ongekende hoeveelhe-
den gegevens op to slaan, to ordenen en verfijnd to ontsluiten. In de vijftiger
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jaren vindt bet gebruik van de computer voor bet beheersen en ontsluiten van
wat men langzamerhand gaat ervaren als de 9iteratuurlawine', ingang. De in-
gewikkeldheid van de computersystemen en de kosten daarvan maken bet op-
treden van een intermediair tussen gebruiker en systeem noodzakelijk. Een
taak die door documentalisten, literatuur(onder)zoekers en bibliothecarissen
wordt vervuld.

De tweede ontwikkeling is de opkomst van de gedragswetenschappen en
communicatiewetenschappen. Men gaat zich steeds meer richten op bet on-
derzoek van bet informatiecircuit: de information science, of zoals dat in Ne-
derland wordt genoemd de documentaire informatie, ontstaat. Deze nieuwe
wetenschap richt zich op kennis van systemen en van bet gebruikersgedrag.
Alle sectoren van de informatievoorziening, waartoe ook de bibliotheken be-
horen, richten zich steeds meer op de behoeften van de gebruiker.

Deze orientatie op de gebruiker en de praktische problemen, die de beheer-
sing van de literatuurstroom met zich meebrengen, doen bibliotheek en docu-
mentatie naar elkaar toe grocien. Aan de orientatie op de gebruiker ligt een
ontwikkeling van fundamentele aard ten grondsiag: de groeiende afhankelijk-
heid van informatie van onze maatschappij gecombineerd met de, uit de de-
mocratische beginselen voortspruitende opvatting dat ieder recht heeft op in-
formatie.

Ik heb geprobeerd een aantal ontwikkelingen to schetsen die hebben geleid
tot de accentverschuiving in de wB van document gerichtheid naar een meer
dienstverlenende gerichtheid. Het is to hopen dat bet een accentverschuiving
zal blijven en dat niet in de toekomst de wB haar `schatkamerfunctie' uit bet
oog zal verliezen door zich al to zeer to richten op de behoeften van de gebrui-
kers nu.

Geraadpleegde literatuur
(hiernaar wordt met expliciet verwezen)

Hessel, A. - A history of libraries. - Translated with supplementary material by Reu-
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Reichert, 1976.

Jackson, S.L. - Libraries and librarianship in the West : a brief history. - New York
McGraw-Hill, 1974.

Schneiders, P. - De bibliotheek- en documentatiebeweging 1880-1914: bibliografische
ondernemingen rond 19oo. - Amsterdam, 1982. - Proefschrift Universiteit van
Amsterdam, 1982.

Thompson, J. - A history of the principles of librarianship. - London : Bingley &
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Hamburg : Hauswedell, 1980. - (Wolfenbiitteler Schriften zur Geschichte des
Buchwesens ; Bd. 7)

Weirnann, Karl-Heinz. - Bibliotheksgeschichte. - Mdnchen : Verlag Dokumenta-
tion, 1975.

Open 16(1984)9
-19-



J. VAN GOINGA-VAN DRIEL

Geciteerde literatuur
t. Commissie Algemene Vraagstukken Universitair Bibliotheekwezen. Doelstel-

lingen universitairbibliotheekwezen. - Z.pl. : [Academische Raad], 1976. - p. 13.
2. Literature of libraries in the seventeenth and eighteenth centuries / ed. by John

Cotton Dana and Henry W. Kent. - Chicago : McClurg, 1906-1907. - Reprint:
Metuchen : Scarecrow Press, 1967.

3. Hulshoff Pol, E. - The Library. - In: Leiden University in the seventeenth
century : an exchange of learning / ed. Th. H. Lunsingh Scheurleer and G.H.M.
Posthumus Meyjes. - Leiden : Brill, 1975. - P. 394-460. Speciaal p. 407-413 en
noot 94. Dibon, P. - L'Universit6 de Leyde et la Rdpublique des lettres au 17e
siecle. - In: Quaerendo 5(1975)1, P. 4-38.

4. Ridder-Symoens, H. de. - Adel en universiteiten in de zestiende eeuw: Huma-
nistisch ideaal of bittere noodzaak. - In: Tijdschrift voor geschiedenis 93(1980)3,
P. 410-432.

5. Fechner, J.-U. - Die Einheit von Bibliothek and Kunstkammer im 17. and t8.
Jahrhundert. - In: Offentliche and Private Bibliotheken im 17. and 18. Jahrhun-
dert / hrsg. von Paul Raabe. - Bremen [usw] : Jacobi 5977. - p. 11-32.
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Pladoyer fur eine neue Bibliotheksgeschichte. - In: Offentliche and Private Bi-
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and the humanities', 29 September - i October 1982 Royal Library-The Hague.
Weintraub, K.I. - The humanistic scholar and the library. - In: Library Quarterly
50(1980)1, p. 22-39.
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Wetenschappelijke communicatie in verleden,
heden en toekomst*

Arie A. Manten

Geschiedenis
In grote trekken kunnen we de gevestigde media voor de overdracht van we-
tenschappelijke informatie onderverdelen in boeken, tijdschriften, monogra-
fieen, referaattijdschriften, en congresverhandelingen.

Boeken
Bijna vanaf de tijd dat de drukpers met verzetbare delen ingang vond zijn er in
Nederland wetenschappelijke boeken gedrukt.

Het begon heel simpel. In de lye eeuw waren de auteurs van wetenschappe-
lijke geschriften vaak zelf tevens de drukkers en verhandelaars van hun wer-
ken. Universiteiten verleenden daarbij soms diensten, bijvoorbeeld door bet
inrichten van een centrale drukkerij. In Engeland ging men nog verder; daar
kwam reeds in 1478 Oxford University Press tot stand, in 1534 gevolgd door
Cambridge University Press.

In de 16e eeuw names ook op bet Europese vasteland specialisten voor een
deel de taak van bet drukken en verspreiden van wetenschappelijke boeken
over. Met een collectie eigen drukwerk reisden ze Europa door. Onderweg
verwierven ze door koop of ruil diverse uitgaven van collega's, welke ze ver-
volgens op hun thuismarkt weer konden afzetten. Een bekende naam uit die
tijd is die van de Antwerpse drukker en uitgever Plantijn, bekend om zijn
mooie en nauwkeurig uitgevoerde werken. Lodewijk Elsevier, een ander
voorbeeld van een bereisde uitgever/boekhandelaar, vestigde zich in 1580 in
Leiden. Hij had een zeer goede neus voor wat hij aan zijn Leidse clientele kon
slijten. Van collega's overgenomen boeken werden gewoonlijk ongebonden,
dus in losse vellen, aangeleverd. Grotere hoeveelheden drukvellen werden
vaak verpakt in tonnetjes. Het binden gebeurde ter plaatse. Een zoon van Lo-
dewijk, Joost Elsevier, werd boekhandelaar in Utrecht.

Aan bet instituut van een soort wetenschappelijke pers ontstond geleidelijk
aan ook in Nederland meer behoefte. Het kreeg echter een eigen vorm: de
universiteit kreeg de gewenste best issingsbevoegdheden, maar in de uitvoe-
ring werd ruimte gelaten voor particulier ondernemerschap. In 1620 werd
Isaac Elsevier, kleinzoon van Lodewijk, in Leiden tot Academiedrukker be-
noemd. In die functie moest hij alle geschriften van de hoogleraren uitgeven,

Bewerking van een voordracht, gehouden op 5 maart 1984 aan de Rijksuniversiteit to Utrecht in
her kader van het Studium Generale programma 'Een beeld van boek en bibliotheek'.
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waarvan de senaat vond dat ze gepubliceerd moesten worden. Ook drukte hij
de proefschriften van de studenten.

De Nederlandse boekproduktie in die tijd was verhoudingsgewijs enorm.
Tussen 1540 en 18oo werden hier ruim driehonderdduizend boeken gedrukt.
In de 17e eeuw was de Nederlandse produktie de belangrijkste ter wereld. Het
is niet nauwkeurig to zeggen welk gedeelte daarvan de kwalificatie weten-
schappelijk verdient, maar het was wel een belangrijk gedeelte en de export
van boeken was zeer omvangrijk.

Tijdschriften
Rond het begin van de 17e eeuw deden nieuwsbladen in Europa hun intrede.
De krant ontstond. De Nederlanders deden voortvarend mee. De eerste echte
krant in het Engels was een vertaling van een Nederlandse.

Mogelijk geinspireerd door het succes van de kranten, begon in 1665 de ge-
schiedenis van het wetenschappelijk tijdschrift. Op 5 januari 1665 verscheen in
Frankrijk het eerste nummer van `Le Journal des Scavans', gevolgd op 6 mei
van datzelfde jaar door de eerste aflevering van de Engelse `Philosophical
Transactions'. Daniel Elsevier nit Amsterdam speelde een rol mee in de ver-
spreiding, en toen de voorraad van `Le Journal des Scavans' op was, verzorgde
hij al spoedig een herdruk.

Het wetenschappelijk tijdschrift werd snel een doorslaand succes. De eerste
tijdschriften hadden een zeer gevarieerde inhoud. Nog voor het eind van de
17e eeuw verschenen er echter reeds tijdschriften die zich op een wetenschaps-
gebied specialiseerden, het eerst in de geneeskunde. Tegen het eind van de 18e
eeuw was het aantal tijdschrifttitels al gestegen tot ruim 750. Verreweg de
meeste daarvan verschenen in Duitsland. Nederland bezette op de wereld-
ranglijst toen een trotse vierde positie.

In de ige eeuw trad een profession alisering van het wetenschappelijk onder-
zoek op. Ook werd de invloed van staat en bedrijfsleven op het onderzoek
sterker. Grote en rijke landen konden zich het meest veroorloven. Daar ont-
wikkelden zich ook zwaartepunten in het wetenschappelijk publiceren:
Frankrijk, Duitsland, Engeland, Verenigde Staten van Amerika, Sovjet-
Unie, in deze historische volgorde.

Eeuwenlang werden de wetenschappelijke tijdschriften vooral gekocht
door particulieren, leeskringen en bibliotheken van wetenschappelijke ge-
nootschappen. Over het algemeen bleven de universiteitsbibliotheken priori-
teit geven aan het aanschaffen van boeken. Eerst in onze eeuw begonnen de
bibliotheken van universiteiten en instituten echt omvangrijke tijdschriften-
collecties aan to leggen. Gelijkopgaand daarmee werden commerciele uitge-
vers steeds actiever op de marks voor wetenschappelijke tijdschriften. Deze
richtten zich vooral op nieuwe onderzoeksgebieden en specialismen, zonder
daarbij to letten op nationale grenzen. Was Nederland, als produktieland van
wetenschappelijke publikaties, geleidelijk verder naar de achtergrond ge-
raakt, in deze nieuwe ontwikkeling kreeg en nam het zijn kans om zich weer
meer to doen gelden.
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Monografieen
In de oudste wetenschappelijke boeken Iiepen de bestaande kennis van bet
behandelde onderwerp en datgene wat de auteur er door eigen studie aan toe
had weten to voegen meestal sterk dooreen. Bronvermelding was niet zo be-
langrijk.

Geleidelijk ontstond er echter een groeiend aantal boekwerken waarin bet
accent sterk lag op de resultaten van eigen onderzoek van de schrijver. In de
18e eeuw vormden ze de hoofdmoot van de geproduceerde wetenschappelijke
literatuur. Inmiddels was men veel meer waarde gaan hechten aan bet claimen
van prioriteit op een bepaalde ontdekking. Het tijdstip waarop iets nieuws in
druk wereldkundig werd gemaakt was daarbij een beslissend moment. Om
een claim vast to leggen was de monografie in feite een to langzaam medium.
Met een artikel in een tijdschrift bereikte men bet doel sneller. Dit laatste had
daarentegen aanvankelijk minder status. Bijgevolg werden gedurende gerui-
me tijd tijdschriftenbijdragen vaak nog gevolgd door een uitgebreider rappor-
tage in monografievorm, totdat men geleidelijk de noodzaak van bet gebruik
van twee verschillende media niet meer zo zag.

In de natuurwetenschappen heeft met name daardoor bet tijdschriftartikel
de monografie verdrongen, zonder deze overigens geheel van de markt to ver-
drijven. In de alfa-wetenschappen, waar de auteurs meestal meer papier nodig
hadden en bet gevaar kleiner was dat iemand anders hen de loef afstak, bleef
de monografie een intensiever gebruikt medium.

Referaattijdschriften
Een belangrijk onderdeel.van de inhoud van de meeste vroege wetenschappe-
lijke tijdschriften werd gevormd door de boekbesprekingen. Sommige van die
besprekingen bevatten een kritische beoordeling, veel hadden meer bet ka-
rakter van samenvattingen of referaten. In een tijd waarin de wetenschappeli j-
ke literatuur door bet boek, en met name de monografie, werd gedomineerd
was dat niet zo verwonderlijk.

In bet begin van de 18e eeuw deden de echte referaattijdschriften hun intre-
de. Deze richtten zich vooral op bet kort samenvatten van de inhoud van tijd-
schriften, maar gingen zeker in bet begin ook aan de boeken niet voorbij. Een
eeuw later was de betekenis van deze zgn. secundaire publikaties reeds groot.
Nederland nam toen met bijna 20% van de wereldproduktie aan referaattijd-
schriften een tweede plaats in.

Congresverhandelingen
In de tijdschriften uit de begintijd stonden ook erg veel teksten van weten-
schappelijke lezingen. Bijeenkomsten van wetenschappelijke genootschap-
pen waren toentertijd een voor de hand liggende bron waaruit tijdschriftbij-
dragen waren to putten.

Geleidelijk aan werd dat minder. Onderzoekers raakten gewend aan bet
bestaan van tijdschriften en gingen er toe over de resultaten van hun werk me-
teen uit to werken in de vorm van een tijdschriftartikel.

Toen in de ige en toe eeuw de verkeersverbindingen sneller werden en bet
aantal wetenschapsmensen groter werd, steeg ook bet aantal wetenschappelij-
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ke bijeenkomsten. De gehouden voordrachten werden steeds vaker gepubli-
ceerd, nu met name in boekvorm: de congresverhandelingen.

Naarmate het aanbod aan andere wetenschappelijke literatuur groter werd,
raakten de congresboeken in de verdrukking. Ze verloren sneller hun actuali-
teit dan een 'echt' boek; ze bevatten een samenraapseltje aan artikelen en niet
een samenhangende en doorwrochte behandeling van een bepaald thema; van
diverse zaken die op het congres behandeld waxen had de lezer at kennis kun-
nen nemen via wetenschappelijke tijdschriften nog voor het congresboek was
verschenen. Als gevolg van dit alles liepen de verkoopbare oplagen van veel
congresboeken in de jaren zestig sterk terug. En wat gebeurde: veel congresle-
zingen gingen weer verschijnen in tijdschriften, vaak in de vorm van thema-
nummers. Ook in de uitgeverswereld zien we de cirkelgang van de geschiede-
nis.

Positie van Nederland
Dat Nederland in de 16e tot 18e eeuw zo'n belangrijke plaats kon innemen op
het gebied van de wetenschappelijke literatuur kwam door een samenspel van
een groot aantal factoren. Dat Nederlanders bet koopmanschap beheersten,
geld hadden om to investeren, ondernemersrisico durfden to [open en de inter-
nationale handelsroutes kenden heeft een belangrijke rot meegespeeld. West-
Europa huisvestte voldoende mensen die geld voor boeken over hadden. De
drukpers was in Nederland at snel wijd verbreid geraakt en veel mensen be-
schikten over het vakmanschap om ze to gebruiken. Nederlanders waren ook
toen at bekend om hun talenkennis. Er bestond in ons land een verhoudingsge-
wijs hoge mate aan verdraagzaamheid, waardoor zowel de auteur als zijn ma-
nuscript hier minder gevaren liepen dan elders. In Nederland woonden relatief
veel wetenschapsmensen, voor een deel afkomstig uit de eigen bevolking,
voor een ander deel nit andere landen naar hier uitgeweken. De politieke sta-
biliteit van ons land was redelijk groot.

Een nieuw boek stimuleert tot nieuw onderzoek
Voor een deel vervulden en vervullen de wetenschappelijke uitgeverijen de
volgende rot: het aanbieden van media en produkten waaraan wetenschappe-
lijke onderzoekers behoefte hebben.

Het uitgeven van wetenschappelijke boeken heeft ook een actieve invloed
op de ontwikkeling van de wetenschap. Hoe groter de hoeveelheid artikelen
en andere publikaties over een bepaald specialisme is, des to moeilijker is het
om de algehele stand van zaken nog to kunnen overzien. Als gevolg van zo'n
situatie zien we vaak bet tempo van ontwikkeling in dat specialisme vertragen.
Het verschijnen van een samenvattend boek heft die oorzaak van stagnatie op
en veroorzaakt meestal weer een versnelling in het onderzoek.

De positie van de wetenschappelijke uitgevers
Het initiatief tot het maken van een wetenschappelijk handboek of naslagwerk
ligt sinds verscheidene decennia meestal bij een wetenschappelijke uitgeverij:
De wetenschapsmensen zelf richten zich vooral op het produceren van versla-
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gen van onderzoek. Er is vaak een initiatief van elders nodig om ze over de
drempel to helpen een belangrijke hoeveelheid tijd of to zonderen voor bet
schrijven van een boek. Ook veel wetenschappelijke tijdschriften ontstaan
door initiatieven van wetenschappelijke uitgeverijen.

De activiteiten van commerciele uitgevers hebben daarbij tevens een ac-
centverlegging in bet wetenschappelijk publiceren met zich gebracht. Publika-
ties die verzorgd worden door een wetenschappelijke vereniging of door een
instituut komen in de regel tot stand omdat de auteurs een manier zoeken om
hun bijdragen gedrukt to krijgen. Een uitgever zal Been risicodragend kapitaal
investeren in nieuwe uitgaven als hij niet een redelijke mate van zekerheid
heeft dat er een marks voor bestaat, dat er lezers en kopers zijn die voor bet
produkt voldoende belangsteiling hebben. Uitgaven van uitgevers zijn daar-
door veel meer gebruikersgericht.

Wetenschappelijke vooruitgang vereist overdracht van kennis
De voortgang van de fundamentele en de toegepaste wetenschap wordt niet
bepaald door bet vastleggen van informatie, maar door de overdracht ervan.
Daarin ligt de grootste bijdrage die de wetenschappelijke uitgeverij levert tot
de ontwikkeling van de menselijke kennis.

Een wijd verbreid misverstand bij wetenschapsmensen is dat een werk ge-
publiceerd is wanneer bet in druk is verschenen. In werkelijkheid is er veel
meer voor nodig. Uet doel van bet publiceren is pas bereikt wanneer de infor-
matieboodschap die men heeft is overgekomen op diegenen die er belang bij
hebben en er iets mee kunnen doen. Publiceren vraagt daarom een goede ken-
nis van zaken zoals de doelgroepen van wetenschappelijke informatie, com-
municatietechniek en marketing. Van wetenschapsmensen mag niet worden
verwacht, dat zij daarin deskundig zijn. Daarvoor zijn er de uitgeverijen,
waarbij ik nu even in bet midden laat of bet een commerciele uitgeverij is of
een uitgeverij zonder winstoogmerk (bijv. een universitaire pers).

Een wetenschappelijke redacteur of uitgever kan een auteur, congrescomi-
te of wetenschappelijke organisatie met publikatieplannen veel nuttige infor-
matie bieden. De samenwerking die tot stand komt kan bet verschil uitmaken
tussen bet slagen of falen in de gestelde opdracht, tussen bet wel of niet berei-
ken van kennisoverdracht, tussen bet verder helpen van de wetenschap of bet
als wetenschappers verrichten van een vruchteloze inspanning.

Relatie tussen wetenschappelijke uitgevers en bibliothecarissen
Ook bibliothecarissen werken er aan om de overdracht van informatie zo goed
mogelijk to laten verlopen. Toch is bet in bet verleden moeilijk gebleken om
de organisaties van wetenschappelijke uitgevers en die van bibliothecarissen
van wetenschappelijke en speciale bibliotheken tot meer dan incidentele sa-
menwerking to bewegen.

Die situatie is thans aan bet veranderen. De veel,moeilijker economische
omstandigheden hebben bet besef versterkt dat zonder de aanwezigheid van
professionele leveranciers van wetenschappelijke informatie de bibliotheken
bet heel wat moeilijker zouden krijgen en dat zonder bibliotheken de marks
waarvan de wetenschappelijke uitgevers bestaan to klein wordt om zich nog to
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kunnen handhaven. De bemoeienissen van de overheid met de wetenschappe-
lijke en technische informatievoorziening nemen toe, hetgeen vraagt om
standpuntbepalingen in de maatschappelijke sectoren die bij de informatie-
voorziening betrokken zijn - als zij daarin een verdeel- en heerssituatie laten
ontstaan is dat ten nadele van zowel uitgevers als bibliothecarissen. De op-
komst van nieuwe media noopt tot meer onderlinge contacten. De toegeno-
men maatschappelijke relevantie van wetenschappelijke en technische infor-
matie heeft zijn weerslag op bet functioneren van beide groeperingen.

Op Europees niveau nam de Commissie van de Europese Gemeenschappen
in 1981 een initiatief door aan de wetenschappelijke uitgevers en bibliotheca-
rissen to vragen to bekijken in hoeverre men samen tot bepaalde afstemmin-
gen kan komen die passen binnen een Europees informatiebeleid. Sinds 1982
vinden regelmatig ontmoetingen plaats van de International Federation of Li-
brary Associations (IFLA) en de Europese uitgeversfederatie CELC (troupe des
Editeurs de Livres dans la Communaute europeenne, waarin ook de weten-
schappelijke tijdschriftuitgevers hun plaats hebben gevonden).

Wat Nederland betreft werd in 1983 vanuit de Wetenschappelijke Redac-
teurenkring bet initiatief ontwikkeld tot een 'verticaal' overleg op bet gebied
van de wetenschappelijke en technische informatievoorziening. Sindsdien is
er periodiek contact tussen de organisaties van wetenschappelijke redacteu-
ren, uitgevers, boekverkopers, bibliothecarissen, literatuuronderzoekers en
on-line informatiegebruikers.

Nieuwe media
Na een betrekkelijk langzame aanloop in de voorafgaande decennia beleven
we in de jaren tachtig een forse uitbreiding van nieuwe wetenschappelijke
communicatiemedia, zowel naar omvang als verscheidenheid. Aan de hand
van een aantal voorbeelden is die ontwikkeling in grote lijnen to schetsen.

Databases en databanken
Wie thans in instellingen voor wetenschappelijk onderzoek door een biblio-
theek of langs de werkkamers loopt, ziet overal de beeldschermapparatuur
staan. Ze dient uiteenlopende doeleinden, waaronder de overdracht van we-
tenschappelijke informatie die door verzamelaars/uitgevers van deze informa-
tie en door distributeurs ('vendors') in grote computergeheugens is opgesla-
gen.

Het begon met de automatisering van de bibliografieen en de referaattijd-
schriften en bet on-line beschikbaar maken van de daarvoor bijeen gebrachte
informatie. Bij deze bibliografische databases voegden zich de feitelijke data-
banken waarin concrete gegevens to vinden zijn.

De groei van bet aantal databases en databanken gaat in hoog tempo door.
Vergelijkt men de 'Directory of Online Databases' van Cuadra Associates,
Inc., gepubliceerd in november 1983 met de editie van mei 1983 dan ziet men
over een periode van slechts 6 maanden een toeneming met 18%. Overheden
stimuleren deze ontwikkeling. Nederland kreeg eind 1983 een Subsidierege-
ling Databank-uitgeven, die meteen al een groot aantal aanvragen losmaakte.
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Het gebruik van databases en databanken stijgt vrij regelmatig met ca. 23%
per jaar.

Elektronische tijdschriften
In het verlengde van elektronische gegevensbestanden Iiggen de bestanden
waarin de volledige teksten van artikelen worden opgeslagen, de zogenoemde
elektronische tijdschriften. Er zijn er al verscheidene van. Ten dele zijn ze vol-
ledig operationeel. Andere verkeren nog in een experimentele fase.

Elektronische tijdschriften hebben een aantal voordelen. Het transport van
de informatie van de uitgever naar de eindgebruiker kan zeer snel plaats vin-
den. Als de auteur bij het vervaardigen van een bijdrage gebruik maakt van
moderne technische hulpmiddelen, en dat ook geldt voor de manuscriptbeoor-
deling en het redigeren, kan de tijdsduur tussen maken en uitgeven eveneens
worden verkort. Elektronische media bieden de eindgebruiker meet moge-
lijkheden om to selecteren uit bet zeer omvangrijke informatie-aanbod. Infor-
matie hoeft niet meet in gebundelde vorm to worden aangeschaft - bijvoor-
beeld als tijdschriftdelen waarin ook verscheidene bijdragen staan waar de
ontvanger weinig of niets mee doet - maar men kan alleen die afzonderlijke
documenten afnemen welke men als eindgebruiker echt wil hebben.

Elektronische tijdschriften roepen ook nieuwe vraagstukken op. Ik noem er
een paar. In elektronische vorm overgedragen informatie is een vluchtig pro-
dukt. Wat op papier gedrukt staat ligt vast. De geschiedenis van een stukje
wetenschappelijke ontwikkeling is aan de hand van papieren documenten al-
tijd weer na to gaan. Maar elektronische inform atieprodukten zijn gemakke-
lijk aan to passen of to actualiseren. De archieffunctie van het wetenschappe-
lijk publiceren kan daarbij in bet gedrang komen.

De elektronische informatievoorziening kan ook leiden tot concentratie van
kennis. De toegang tot elektronische media is niet gelijkmatig verdeeld. Dat
geldt al binnen een en hetzelfde land. Zo heb ik eens Schotten horen klagen
dat ze achterblijven bij hun collega's in Engeland. Nog meet is dit het geval
voor de Derde Wereld in vergelijking met de technologisch hoog-ontwikkelde
naties.

Software
Toepassingsprogrammatuur voor computers is eveneens een vorm geworden
waarin wetenschappelijke onderzoekers kennis zijn gaan vastleggen, in het
bijzonder methodische kennis. In 1983 is een versnelde ontwikkeling op gang
gekomen om deze software to gaan publiceren, zoals dat ook gebeurt met op
andere manieren vastgelegde informatie. De motieven zijn vergelijkbaar: an-
dere wetenschappers mee to laten delen in verworven kennis, dubbel werk
waar mogelijk to helpen vermijden, auteursrechten vast to leggen, een biblio-
grafie op to bouwen op grond waarvan men beoordeeld kan worden en een
carriere kan maken.

Wetenschappelijke redacteuren en uitgevers zijn zich eveneens in snel tem-
po op het verwerken en verspreiden van toepassingsprogrammatuur gaan rich-
ten. Voor het beoordelen van de kwaliteit van software die voor publikatie
wordt aangeboden worden procedures ontwikkeld, vergelijkbaar met die wel-
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ke kwaliteitstijdschriften reeds lang kennen voor de beoordeling van manu-
scripten. Er wordt geexperimenteerd om to komen tot de meest doelmatige
combinatie van een gedrukte handleiding en een op schijf of cassette vastge-
legd programma.

Teleconferenties
Het traditionele wetenschappelijke congres heeft er een heleboel familie bij
gekregen, zoals:
- audio teleconferenties, waarbij alleen het gesproken woord wordt over-

gedragen; het telefonisch vergaderen is hiervan een reeds vrij algemeen ge-
worden vorm; er kan ook gebruik worden gemaakt van radioverbindingen,
al of met via een satelliet;

- computer teleconferenties, kortweg computerconferenties, waarbij met
behulp van telecommunicatie tekst en andere statische vormen van infor-
matie (bijv. grafieken, afbeeldingen) worden overgebracht tussen twee of
meer terminals;

- 'slow-scan' video teleconferenties, waarbij zowel geluid als vergader-
beelden worden overgedragen, deze laatste in een snelle opeenvolging van
ieder voor zich stilstaande opnamen (in een snel systeem tot ongeveer acht
beelden per seconde); deze methode is in wezen een goedkopere variant
van

- video teleconferenties met lopend beeld, populair gezegd vergaderen

via televisie.

Deze laatste vorm van teleconfereren is de meest spectaculaire. Tot dusver
is het een dure vorm van vergaderen, maar de kosten ervan nemen snel af.
Telecommunicatie wordt goedkoper en data-compressie technieken dringen
het aantal over to brengen signalers aanzienlijk terug. Mobiele studio's gaan
het mogelijk maken desgewenst vanuit het eigen laboratorium of kantoorge-
bouw to confereren.

Het is nog met erg duidelijk hoe informatie die in een teleconferentie wordt
gepresenteerd en resultaten die door middel van een teleconferentie worden
geboekt het best kunnen worden vastgelegd. We kennen al wel het congres-
verslag op videoband, maar dat is geen erg bevredigend middel. Een verslag in
woorden op papier of in een elektronisch tijdschrift kan wel afdoende zijn in
geval van een audio teleconferentie of compute rconferentie, maar is van be-
paalde soorten video teleconferenties slechts een mager aftreksel.

De toekomst
Wat zal de introductie van nieuwe media voor de overdracht van de weten-
schappelijke informatie voor gevolgen hebben voor de reeds lang bestaande
media? Gaan we een toekomst tegemoet waarin het gedrukte tijdschrift -
thans nog het belangrijkste middel om wetenschappelijke informatie open-
baar to maken - in een langzaam of sneller tempo zal afsterven als gevolg van
concurrentie door bet elektronische tijdschrift? Zullen wetenschappelijke
congressen worden vervangen door te leconferen ties?
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Vervanging of aanvulling?
De eerste gedachte bij de verschijning van nieuwe media is vaak dat deze on-
geveer hetzelfde zullen doen als reeds bestaande media, maar sneller of effi-
cienter.

Zo is er geruime tijd ook aangekeken tegen bet elektronische wetenschap-
pelijke tijdschrift. Velen gingen er van nit dat bet net zo iets zou zijn als het op
papier gedrukte wetenschappelijke tijdschrift, maar dan op een beeldscherm.

In de praktijk tekent zich reeds of dat bet gebruik van gedrukte tijdschriften
en hun jongere elektronische zuster verschilt. Mensen die toegang hebben tot
beide, gebruiken ze ook allebei. De keus van bet medium hangt samen met,
bijvoorbeeld, welke informatie men zoekt, hoe actueel die moet zijn, op welke
plek men die nodig heeft of welke zoekprocedures beschikbaar zijn.

Op bet gebied van de teleconferenties tekent zich ook reeds bet patroon of
van aanvulling eerder dan vervanging. In de USA vinden videoconferenties toe-
nemende toepassing in bet post-academisch onderwijs en voor doeleinden
waarbij relatief kortstondig contact (een of meer uren in plaats van een of
meer dagen) gewenst is voor overleg over concrete vraagstellingen.

Onderzoek wees er op dat van de video teleconferenties die tot bet midden
van 1983 in de USA gehouden zijn niet meer dan omstreeks to% in de plaats
kwam van traditionele conferenties. De overige go% van de conferenties zou
zonder de hulp van.de moderne technologic met gehouden zijn of beperkt zijn
gebleven tot raadplegingen tussen een zeer beperkt aantal personen.

Het beeld dat de wetenschappelijke communicatie laat zien is dus niet we-
zenlijk anders dan wat eerder werd vertoond in de massacommunicatie: nieu-
we media verdrijven niet de oudere. De radio maakte geen eind aan bet dag-
blad en de televisie niet aan de radio. Maar de radioprogramma's van nu en de
huidige rol van de kranf verschillen in meerdere opzichten van die van vroe-
ger.

De verklaring is dat ieder medium sterke en zwakke kanten heeft en meer
dan een functie heeft to vervullen.

Ik kan dat bet best illustreren met enkele voorbeelden ontleend aan het
boek. Enkele sterke kanten van bet boek zijn:
- bet bevat een grote hoeveelheid informatie en, ten opzichte van de tijd-

schriftliteratuur over datzelfde onderwerp, een hoge toegevoegde intellec-
tuele waarde; de informatie in een boek is reeds systematisch geordend en
vaak van een multidisciplinaire aard;

- de inhoud van een boek is gemakkelijk en op veel manieren toeganke-
lijk: via een inhoudsopgave, via registers, door bladeren en terugbladeren,
door aaneensluitend lezen;

- een boek is gemakkelijk overal mee been to nemen, men heeft geen
apparatuur nodig om van de informatie in een boek kennis to nemen; ver-
scheidene boeken kunnen ook eenvoudig naast elkaar worden geraad-
pleegd.
Voorbeelden van zwakke kanten van het boek zijn:

- als een boek eenmaal gedrukt is ligt de informatie vast; het actualiseren
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van de verzamelde kennis kan alleen wanneer tegen verhoudingsgewijs ho-
ge kosten een nieuwe editie van het hele boek wordt gedrukt en verspreid;

- een boek vergt in de regel een lange produktietijd en de kosten van
distributie zijn relatief hoog;

- voor een gebruiker die slechts een of enkele gegevens nodig heeft is
een boek een dure manier om aan, gegevens to komen want men betaalt
voor bet totale pakket aan informatie dat in het boek gebundeld is.
Voorbeelden van gebruik van een boek zijn:

- algemene orientatie in een gebied van wetenschap;
- handleiding bij onderwijs of onderzoek;
- opzoeken van bepaalde gegevens die men nodig heeft;
- historisch onderzoek.

De conclusie die nit deze voorbeelden to trekken valt is dat bij bepaalde
vormen van gebruik van een boek vooral de sterke kanten op de voorgrond
treden. Een boek is als handleiding bij laboratoriumwerk of als bron voor een
wetenschaps-historische studie nauwelijks door een ander medium to vervan-
gen. In andere vormen van gebruik doen echter vooral de zwakke kanten van
het medium boek zich gelden: als iemand snel enkele zo actueel mogelijke ge-
gevens nodig heeft is een databank meestal een geschikter bron om to raadple-
gen.

Een bijkomend punt is dat door het wegvallen van bepaalde vormen van
gebruik het mogelijk wordt zich nog beter dan voorheen to richten op de we-
zenlijke functies. Daardoor kan de positie van een bestaand medium nog extra
veilig worden gesteld.

Wat voor bet boek geldt, gaat ook op voor andere gevestigde wetenschappe-
lijke media. Oude en nieuwe media vullen elkaaraan en met elkaar hebben ze
de informatiegebruikers meer to bieden dan voorheen mogelijk was.

Informatiesystemen
Zoals ik het zie, zijn de computer, de on-line toegankelijke gegevensbanken
en de elektronische tijdschriften nog maar het begin van een nieuwe situatie.

De ontwikkelingen in de informatietechnologie staan allesbehalve stil. De
maatschappelijke behoeften aan informatie groeien snel, niet in het minst die
aan wetenschappelijke en technische informatie. Daarbij gaat bet vooral om
het op het juiste moment beschikbaar kunnen krijgen van de meest gewenste
informatie in de meest doelmatige vorm. Ik denk daarbij niet slechts aan de
universiteiten en andere instellingen van wetenschappelijk onderwijs en on-
derzoek, maar ook aan de overheid en het bedrijfsleven. In de hoogontwikkel-
de landen wordt de sociaal-economische situatie meer en meer bepaald door
de kwaliteit en geavanceerdheid van de wetenschappelijke en technische in-
format ievoorziening. Wit over de beste en meest actuele kennis beschikt heeft
een wetenschappelijke of commerciele voorsprong.

Het wetenschappelijk onderzoek, het kennis-intensieve bedrijfsleven en de
overheid hebben elkaar steeds meer nodig. Om op alle fronten steeds optimaal
geinformeerd to zijn komen we er niet meer door toegang to hebben tot een
bibliotheek met goede bibliografische bronnen en een royaal aantal abonne-
menten en tot voldoende terminals om allerlei moderne media to kunnen raad-
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plegen. Het geheel zal in elkaar moeten worden gepast tot geintegreerde infor-
matiesystemen waarin men zeer eenvoudig alle kanten op kan. En ook die
geintegreerde informatiesystemen zullen weer koppelbaar moeten zijn, zodat
men bijvoorbeeld eenvoudig van een informatiesysteem voor het bedrijfsle-
ven kan overstappen naar een wetenschappelijk inform atiesysteem en omge-
keerd.

De technologische kennis gaat zover dat men daaraan kan werken. Eenvou-
dige aanzetten zijn er reeds.

Of een universiteit, een onderneming of een nationale economie zal kunnen
blijven concurreren, zal zeker voor wat de sleutelgebieden betreft in de toe-
komst in sterke mate afhangen van de kwaliteit van de inform atie-infrastruc-
tuur waarover men kan beschikken.

Het is voor een land als Nederland van bet uiterste belang in die ontwikke-
ling in de voorste gelederen mee to kunnen komen. lk ben me er van bewust
dat de vraagstukken die we op de weg naar geintegreerde informatiesystemen
zullen tegenkomen veel en ingewikkeld zijn. Ik pleit daarom waar ik daartoe
de gelegenheid krijg voor een speerpuntbenadering, voor bet opzetten van
een of enkele proefprojecten.

Futurologisch voorbeeld

De ervaring heeft me.geleerd dat het moeilijk is een boodschap duidelijk over-
gebracht to krijgen als je praat over iets dat er nog met is. Dat geldt ook voor
bet onderwerp geintegreerde informatiesystemen. Ik wil daarom mijn toe-
vlucht zoeken bij een voorbeeld en vraag u om uzelf met mij in gedachten to
verplaatsen naar bet jaar 1990.

In dat jaar 199o staat een enzymoloog aan bet begin van een nieuw onder-
zoekproject. Hij weet uit de opdracht die hij gekregen heeft wel zo ongeveer
waarop het onderzoek betrekking moet hebben, maar moet dit nu nader gaan
concretiseren. Aangekomen in zijn onderzoekcentrum spoedt hij zich met
naar de bibliotheek, maar zet hij zich in een gemakkelijke stoel achter zijn
toetsenbord en beeldscherm. Hij begint met bet raadplegen van een geinte-
greerd informatiesysteem voor bet biotechnologische bedrijfsleven. Daaruit
leert hij dat een Nederlands produkt dat een aantal jaren succesvol op de we-
reldmarkt kon worden verhandeld inderdaad to maken heeft gekregen met
teruglopende omzetten. Een concurrerend Japans produkt dringt sterk op.
Hij roept de technische gegevens van bet Nederlandse produkt op zijn beeld-
scherm op en haalt vervolgens uit hetzelfde informatiesysteem de resultaten
van gebruikersonderzoeken. Daarna bekijkt hij wat bekend is van het concur-
rerende Japanse produkt. Een aantal gegevens lijkt interessant genoeg om de-
ze door downloading op to slaan in het geheugen van zijn eigen computer.
Vervolgens schakelt hij op zijn beeldscherm over naar een geintegreerd we-
tenschappelijk enzymologisch informatiesysteem. Hij roept op wat er de laat-
ste paar jaar aan artikelen is gepubliceerd over onderzoek dat relevant kan zijn
met betrekking tot de wetenschappelijke basis van dat Japanse produkt. Van
enkele tientallen verhalen bekijkt hij op zijn scherm ook bet referaat en twee
zijn zo interessant dat hij de volledige tekst over zijn beeldscherm laat passe-
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ren. Dat brengt hem op enkele gedachten die hem doen besluiten nog weer
even terug to schakelen naar bet geintegreerde inform atiesysteem voor bet
biotech nologische bedrijfsleven. Opnieuw tapt hij daaruit wat stukken infor-
matie of naar zijn eigen computer, om ze vervolgens samen met iets wat hij
daarin al opgeslagen had op papier to laten afdrukken. De aandacht verlegt
zich nu weer naar bet wetenschappelijke systeem. Weer zoekt hij daarin enke-
le publikaties op. Van enkele tapt hij de probleemstelling en conclusies of en
van een paar ook de passages die handelen over de in bet onderzoek toegepas-
te methodiek en laat ze afdrukken. Een van de artikelen bevat veel illustratie-
materiaal dat van belang lijkt to zijn; door de vereiste toetsen in to drukken
laat hij daarvan via een facsimile-proced de volledige inhoud overbrengen.
Met de vellen papier die hij tot dan heeft verzameld neemt hij achter zijn bu-
reau plaats om eerst wat verder to gaan nadenken.

Tot zover dit stukje toekomstkijkerij. Enkele belangrijke punten waarin de
geschetste situatie verschilt van die van nu zijn: i. In bet wetenschappelijke
informatiesysteem zijn allerlei vormen van informatieverschaffing samenge-
bracht en geheel op elkaar afgestemd: bibliografische informatie, referaten,
volledige teksten on-line, verstrekking van afzonderlijke documenten, moge-
lijkheden tot herverpakking van stukjes informatie uit diverse bronnen, enz.
2. Er zijn ook informatiesystemen voor bet bedrijfsleven, die een grote ver-
scheidenheid aan informatie bevatten, waartoe eveneens op velerlei manieren
toegang to krijgen valt. 3. De geintegreerde wetenschappelijke informatiesys-
temen en de geintegreerde systemen voor bet bedrijfsleven zijn volledig com-
patibel en naar believen snel en afwisselend vanuit een en hetzelfde eindsta-
tion toegankelijk.

Proefprojecten
Zulke geintegreerde informatiesystemen kunnen worden gemaakt en zullen
we moeten gaan maken om in de in forma tiemaatschappij in de voorste gelede-
ren mee to kunnen komen. Waar ik voor pleit is dat proefprojecten worden
opgezet waarmee in die richting snel ervaring kan worden opgedaan. Daartoe
zou bet volgende kunnen worden gedaan:
a. selectie van prioriteitsgebieden die door bedrijfsleven en overheid so-

ciaal-economisch belangrijk worden gevonden;
b. verdieping van bet inzicht in vraag en aanbod op die geselecteerde ge-

bieden;
c. bet in kaart brengen van de bestaande en noodzakelijke verbanden tus-

sen de verschillende informatiesoorten en het gebruik daarvan;
d. bet opstellen van een samenhangend eisenpakket voor een evenwichtig

geintegreerd informatiesysteem voor ieder geselecteerd gebie i;
e. per gebied ontwikkelen van functionele en samenhangende informatie-

systemen, to gebruiken voor beleidsbeslissingen inzake onderzoek en ont-
wikkeling, toepassing, opleiding e.d. en voor de uitbreiding en uitbating
van dat gebied in de praktijk.

Universiteiten, bedrijfsleven en overheid zouden elkaar in deze ontwikke-
lingsgang moeten vinden. De wetenschappelijke uitgeverij wil er graag de
schouders onder zetten.
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Op de drempel van de informatiemaatschappij*

V. Stibic

Integratie van technologieen

De tegenwoordige snelle technische ontwikkeling beinvloedt steeds meer de
methoden en stijl van communicatie. De computers worden steeds sneller,
kleiner en goedkoper en de relatie tussen prestatie en prijs verbetert iedere
drie of vier jaar met factor twee. Naast de ontwikkeling van computers en
randapparatuur is tevens de integratie van verschillende eenheden en techno-
logieen essentieel. Tientallen jaren bestonden naast elkaar vier basistechnie-
ken: de telefoon, de schrijfmachine, de televisie en de computer. Deze techni-
sche middelen voor transmissie, verwerken en opbergen van informatie in de
vorm van tekst, geluid, beeld en gegevens waren van elkaar geisoleerd. Toch
begon de integratie van deze technieken reeds in de dertiger jaren: het resul-
taat van integratie van de schrijfmachine en van het telefoonnetwerk was toen
de telex. Later kwam de videotelefoon als integratie van de telefoon en de
technologie, en de terminal en beeldschermeenheid. Viewdata ontstond door
een slimme integratie van drie oudere technologieen: telefoon, -rv en compu-
ter. De tekstverwerker en teletex zijn eveneens produkten van integratie.

Naar multifunctionele eenheden
Aan het einde van deze integratie staat het universele persoonlijke werksta-
tion: een multifunctionele eenheid die gebruikt kan worden als persoonlijke
computer, als terminal van een centrale computer, als tekstverwerker, als
communicatiemiddel, als terminal van het viewdata-systeem en van de grote
on-line inform atiesystemen of zelfs als een tekengereedschap. De ontwikke-
ling gaat in de richting van zulke multifunctionele eenheden.

Een voorbeeld, hoe de tamelijk beperkte functies van een viewdata-systeem
ontwikkeld kunnen worden, biedt bet Oostenrijkse multifunctionele MUptD-
systeem (3) ontworpen door een team van de universiteit to Graz. De Oosten-
rijkse trrr verhuurt een eenvoudige MUFID-terminal voor een buitengewoon la-
ge huurprijs (ca. f 40 per maand); deze terminal dient niet alleen als een view-
datastation, maar ook als een station van de elektronische post en als terminal
van de err-computer; de gebruiker kan achter het scherm programmeren en

* Bewerking van een voordracht, gehouden op 19 maart 1984 aan de Rijksuniversiteit to Utrecht
in her kader van Studium Generate programma Ten beeld van boek en bibliotheek'.
Zie voor een overzicht van dat programma Open 16 (1984) 9, p. 374.
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zijn programma's op afstand in zijn priv@ gegevensverzameling opbergen, ver-
der kan hij programma's gebruiken uit een programmabibliotheek op afstand
en deze programma's voor eigen berekeningen toepassen. Hij kan teksten
schrijven en op bet scherm corrigeren en redigeren en als hij geen printer
heeft, dan last hij zijn tekst op afstand afdrukken en krijgt hem de volgende
dag met de post. Hij kan zelfs dia's achter bet scherm ontwerpen die weer met
de post in drie dagen worden bezorgd. Via de terminal is bet mogelijk to be-
stellen of betalen en de kinderen kunnen bet systeem voor spelletjes of quizzen
gebruiken. Het MUPID-systeem is nog met bet ideale werkstation met al haar
functies en kwaliteit, maar bet gaat in de juiste richting en is bovendien goed-
koop en toegankelijk voor iedereen.

Belangrijk in verband met de integratie is de trend naar digitalisering van
informatie: bet opbergen, de transmissie en bet verwerken van informatie in
digitale vorm. Dit biedt de kans om tekst, gegevens, geluid en beeld in dezelf-
de vorm en in dezelfde media op to bergen en to verwerken en door dezelfde
kanalen to transmitteren. Daardoor krijgen onze informatiesystemen nieuwe
dimensies en onze stijl van communicatie kan revolutionair veranderen.

Een rooskleurig toekomstbeeld
Een perfect werkstation dat voor alle mogelijke activiteiten kan worden toege-
past en waarmee men o.a. toegang kan krijgen tot grote on-line databases en
zelfs tot complete teksten met gegevens, geluid en beeld, is een mooi toe-
komstbeeld. Bovendien is bet Been science fiction. Alle nodige technische ele-
menten zijn aanwezig en in de praktijk getoetst, ofschoon sommige ervan nog
verbeterd moeten worden en de prijs van sommige eenheden moet dalen. Dan
is bet met moeilijk meer met de kennis van de stand der techniek aan de ene
kant en een dosis fantasie aan de andere kant een prachtig beeld van de toe-
komstige papierloze communicatie to schilderen. Er zijn veel futurologen die
zich met zulke, meestal rooskleurige, toekomstbeelden bezighouden. Laten
we echter bet probleem omdraaien en de volgende vraag stellen: Wat ont-
breekt er om zo'n algemeen, massaal gebruikt systeem der toekomst to verwe-
zenlijken? Wat zijn de barrieres die moeten verdwijnen?

De infrastructuur
Ten eerste ontbreekt bet aan de nodige infrastructuur. Nog to weinig mensen
hebben een werkstation. Zeker, in 1984 zullen wereldwijd ongeveer 3 miljoen
persoonlijke computers verkocht worden, maar wat voor microcomputers zijn
dat en waarvoor worden ze overwegend gebruikt? Een configuratie van vol-
doende capaciteit en kwaliteit kost tegenwoordig minstens f 20 000 (zonder
software). Slechts weinig mensen kopen zoiets: met alleen om de prijs, maar
ook omdat ze weten, dat ze hetzelfde over twee of drie jaar voor de helft kun-
nen krijgen. De meeste goedkopere microcomputers zijn met multifunctio-
neel; ze zijn in hun mogelijkheden beperkt en daardoor minder effectief toe-
pasbaar.

Er ontbreekt verder een krachtig computer- en communicatienetwerk. Ze-
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ker, er bestaat bijv. het Europese Euronet-DIANE-systeem dat toegang biedt
tot ca. 6o miljoen referenties op allerlei gebieden. Het wordt rntensief gebruikt
- er komen rond 200 on-line vragen per werkdag alleen nit Nederland. Maar
hoe groot is het aantal potentiele gebruikers? Als we aan de wetenschappers,
onderzoekers, ontwikkelaars, docenten, hoogleraren etc. denken, dan komen
we op het gebied van de beta-wetenschappen tot ruwweg 50 000 mensen, op
het aifa-gebied ruwweg tot 40 ooo; en dan moeten we een paar tienduizend
managers, overheidspersoneel, schrijvers en redacteuren en mensen van ver-
schillende vrije beroepen toevoegen. Tenslotte komen we tot de conclusie, dat
de 200 vragen per dag gemiddeld een vraag per drie jaar per potentiele gebrui-
ker betekenen. Een groeifactor ioo in het geval van algemeen, regelmatig ge-
bruik van on-line systemen lijkt dan realistisch. Als we bovendien rekening
houden met het felt dat de huidige systemen slechts korte referaten op het
scherm leveren en dat we in de toekomst complete teksten via de on-line syste-
men willen krijgen, dan betekent het nog een factor van minstens 1o. Wanneer
we dan tot de conclusie komen dat een algemeen, massaal gebruikt (maar we
zijn in onze ruwe schattingen tot slechts ca. I% van de bevolking gekomen!)
full-text systeem een factor I 000 groter wordt dan de huidige on-line syste-
men, lijkt het onrealistisch, maar dat kan een grove onderschatting zijn.

Ook de transmissie van informatie wordt een flessehals. Ze is tegenwoordig
voldoende snel om korte teksten effectief door to geven, maar voor zeer lange
teksten, bijv. voor hele boeken, zijn de huidige systemen nog langzaam en
duur.

Nieuwe generatie software is nodig
Op het gebied van programmatuur is veel gedaan in de afgelopen jaren en veel
is gerealiseerd in kleinere, progressieve in forma tiesystemen, maar de grote
on-line systemen blijven tamelijk primitief. Ze zijn de dinosaurussen van onze
tijd, die veel weerstand bieden aan hun eigen ontwikkeling. Toch is dit Been
verwijt: bijna alle grote on-line informatiesystemen zijn tien of meer jaar gele-
den gesticht, sommige bevatten miljoenen referenties die snel en effectief te-
rugvindbaar moeten zijn door middel van relatief eenvoudige, snelle zoekme-
thoden. Veel algoritmen die nu bekend zijn in de theorie en getoetst op kleine-
re schaal zijn gewoon nog to langzaam en duur om in grote systemen gebruikt
to worden. Bovendien is herindexering van een databasis van een of meer mil-
joen documenten onbetaalbaar.

Van de ruwe, tamelijk primitieve algoritmen die ingebouwd zijn in de huidi-
ge grote on-line systemen, gaat de ontwikkeling in de richting van fijnere in-
dexering- en zoekmethoden, in het bijzonder met behulp van de natuurlijke
taal; de problemen ervan worden stap voor stap opgelost. Koppeling van syno-
niemen met behulp van een in het systeem ingebouwde woordenlijst wordt
praktisch toegepast in sommige systemen; herkenning van homoniemen, ge-
baseerd op woord-associaties, lukt met. redelijke precisie in enkele systemen;
methoden van automatische herkenning van spellingsvarianten zijn wel be-
kend, maar in de praktijk nauwelijks gebruikt. Een groot, nog met opgelost
probleem blijft de syntaxis. Er worden algemeen primitieve methoden van iso-
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latie van woorden of eenvoudige woordverbindingen uit de context toegepast,
met groot verlies van informatie en enorm gevaar van ruis. Veel moet er nog
gebeuren om de computers to leren meer dan geisoleerde woorden to herken-
nen. Vooruitgang op bet gebied van syntactische analyse, van de cognitieve
wetenschap en kunstmatige intelligentie aan de ene kant en snellere compu-
ters aan de andere kant zijn nodig om deze problemen bet hoofd to bieden.

Gebruikersvriendelijke systemen
Ook op dit terrein is veel bekend en weinig gerealiseerd. De meeste informa-
tiesystemen zijn onvriendelijk. Ze eisen strikt geformaliseerde commando's
en precieze invoergegevens; maakt de gebruiker een klein foutje of afwijking,
dan gaat bet mis - of meteen, of later tijdens de sortering of retrieval. Een
vriendelijk systeem laat verschillende afwijkende vormen van commando's en
gegevens toe en zorgt zelf voor precieze formalisatie ervan. Bij voorbeeld, da-
tum, namen van auteurs of uitgevers etc. kunnen op verschillende wijzen wor-
den ingevoerd.

In de invoerprocedure van een vriendelijk systeem is tevens automatische
screening - formele en logische controle van gegevens - aanwezig. Boven-
dien helpt zo'n systeem de gebruiker door automatische `prompting' - voor-
zeggen, souffleren. Het zegt welke gegevens ingevoerd moeten worden en in
welke volgorde. Een intelligent systeem vraagt selectief: wordt publikatie-
type 'HOEK' ingevoerd, dan vraagt bet systeem de uitgever, jaar van uitgave,
bet ISBN-nummer etc., words ocraool' ingevoerd, dan vraagt bet systeem bet
land, octrooinummer, uitvinder, IPc-nummer etc.

Dit zijn slechts eenvoudige voorbeelden. Een vriendelijk systeem moet veel
meer doen. Het moet ook additionele vragen stellen als de commando's of
gegevens dubieus of dubbelzinnig zijn, bet moet op ieder moment in staat zijn
to helpen als de gebruiker om hulp vraagt, als hij een foul heeft gemaakt of als
hij blijkbaar met weet wat verder to doen. In plaats van strikt geformaliseerde
commando's die de gebruiker uit bet hoofd moet weten presenteert een yrien-
delijk systeem een menu waaruit de gebruiker kan kiezen (4, 5, 6).

In de bedrijfstoepassingen is de doorbraak in de richting van hoge gebrui-
kersvriendelijkheid tot stand gekomen dank zij Xerox en zijn Palo Alto labo-
ratorium. De ontwikkelde stijl van conversatie is vervolgens door veel andere
producenten overgenomen of nagebootst (7). Zo'n dramatische verbetering
van de gebruikersvriendelijkheid moet nu ook op bet gebied van de documen-
tatie- en inform atiesystemen komen. Dit is hard nodig gezien de ontwikkeling
naar zelfbediening. Dan komen immers niet alleen speciaal getraindc operato-
ren en intermediairs, maar brede kringen van eindgebruikers met on-line sys-
temen in contact.

Opbouw van grote full-text on-line databases
Thans zijn over de hele wereld meer dan loo miljoen referenties on-line toe-
gankelijk die meestal bibliografische gegevens en korte samenvattingen bevat-
ten. De omvang van de overeenkomstige literatuur is (zelfs wanneer we de
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overlappingen van systemen aftrekken) zo groot, dat volledige full-text data-
bases niet in afzienbare tijd opgebouwd kunnen worden. Een stapsgewijze
ontwikkeling is to verwachten (8, 9, io). Bij voorbeeld, op juridisch gebied be-
staan reeds nu full-text databases die intensief worden gebruikt door advoca-
ten, notarissen, rechters, overheidspersoneel etc. Geschikt voor full-text op-
bergen en retrieval zijn reeds nu ook grote encyclopedieen, gidsen, handboe-
ken - kortom databases die uit kleinere, zelfstandige en apart terugzoekbare
brokjes informatie bestaan. Later kunnen ook speciale publikaties op snel
groeiende progressieve gebieden van wetenschap en techniek volgen.

Aversie tegen veranderingen
De techniek verandert snel, de methoden langzaam, de werkstijl en de ge-
woonten van mensen nog langzamer. De geschiedenis der techniek leert ons in
talloze voorbeelden dat het lang duurt voordat een nieuwe techniek niet alleen
gebruikt, maar ook effectief gebruikt wordt. Te vaak wordt een nieuwe tech-
niek eerst als surrogaat van de oude technieken toegepast en vindt ze pas later
en langzaam haar eigen vorm, stijl en toepassing. Bet gedrukte schrift had
eerst de vorm van handgeschreven letters. De eerste auto's hadden de vorm
van een koets. Veel tekstverwerkers worden gebruikt (misbruikt!) als schrijf-
machines met gemakkelijke correctiemogelijkheid. De uitvoer op het scherm
is veelal een stomme nabootsing van een gedrukt formulier.

Inderdaad, de nieuwe techniek gaat vaak eerst door een fase van imitatie
van de oude techniek en pas later komt de fase van innovatie. Bet gebied van
documentatie en bibliotheek is geen uitzondering. Denk bij voorbeeld aan de
gecomputeriseerde catalogi op microfiches of in on-line vorm. Ze zijn meestal
niets meer dan de oude kaartenbakken in gecomputeriseerde vorm! Ze maken
de literatuur toegankelijk via de auteur, de classificatie en trefwoorden - pre-
cies zoals de oude kartotheek. Wanneer de gegevens eenmaal in het computer-
geheugen zitten (de invoer is de duurste procedure) dan kan men er voor wei-
nig additionele kosten veel meer uit krijgen. De Kwuc-index (KeyWord and
uDC) van de universiteitsbibliotheek in Antwerpen is een voorbeeld van zo een
nieuwe additionele vorm van output (i i). En wat to zeggen over een titelindex
op microfiches die de titels alleen volgens het eerste titelwoord terugvindbaar
maakt? Men vindt vijftien boeken onder TOWARD en nog eens twintig onder
TOWARDS maar geen van deze titels vindt men onder andere, meer significance
titelwoorden. Dit is echt een gemotoriseerde koets. De moderne informatie-
systemen kunnen en moeten multistrategisch zijn: ze moeten meer toegangen
tot een document bieden dan de ouderwetse kartotheek.

Dit zijn verbeteringen die met de huidige technieken en methoden gemak-
kelijk realiseerbaar zijn en die toch vaak op realisatie wachten.

Nieuwe publikatievormen
Er komen totaal nieuwe, tot nu toe onbekende problemen in verband met de
full-text methoden. Bet is een naieve voorstelling dat in de toekomst de boe-
ken, artikelen en andere literatuur gewoon in de huidige vorm in het compu-
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tergeheugen zullen worden opgenomen. Dat zou weer een imitatie van de
oude methoden betekenen. Zo iets gebeurt misschien met de oudere literatuur
die toegankelijk wordt gemaakt via de nieuwe media, maar teksten die be-
doeld zijn voor elektronische publikatie zullen hun eigen vorm ontwikkelen.
In het bijzonder moeten de teksten van de toekomsl beter gestructureerd wor-
den dan we gewend zijn. Zeker, reeds de huidige publikaties zijn gestructu-
reerd: een boek bestaat uit hoofdstukken, secties en alinea's en zelfs de artike-
len worden meestal gesplitst in kleinere onderdelen. In de huidige systemen
zijn deze documenten echter slechts als hele eenheden terugvindbaar, terwijl
in de toekomstige systemen de mogelijkheid meet bestaan de kleinere onder-
delen van publikaties als aparte eenheden terug to vinden; zelfs de afbeeldin-
gen, tabellen, referenties en andere onderdelen worden als terugvindbare
bouwsteentjes beschouwd.

De tekst van de toekomst wordt waarschijnlijk op meer dan een niveau lees-
baar. De Iezer krijgt de mogelijkheid to kiezen tussen de samenvatting, de ba-
sistekst, of de complete tekst met alle details. De basistekst bevat dan slechts
de hoofdzaken, belangrijkste ideeen en feiten in beknopte vorm, maar de Ie-
zer kan op elk moment naar gedetailleerde toelichting overschakelen: naar
uitleg, voorbeelden, bewijzen, berekeningen, definities, citaten. Dit is ook
niet nieuw: denk aan de voetnoten, randopmerkingen of alinea's in kleine let-
tertjes. Toch kan deze oude techniek in de elektronische publikatie systema-
tisch toegepast worden en het gebruik ervan efficienter maken.

De ontwikkeling gaat in de richting van een hypertekst. In zo'n tekst worden
de eenheden van informatie kriskras met elkaar verbonden zodat de lezer de
kans krijgt volgens zijn eigen wens van een onderwerp naar verwante onder-
werpen over to gaan. Bet lezen kan dan volgens een eigen patroon verlopen:
van de hoofdtekst kun je altijd naar meer gedetailleerde tekst overstappen,
wanneer je een onbekende term ontmoet dan kun je meteen een definitie er-
van op het scherm oproepen, zo nodig ook verder commentaar; vind je een
citaat, dan kun je de geciteerde tekst of het hele document terugvinden en dan
weer naar de originele tekst terugkeren; vind je een vreemd woord, dan roep
je het woordenboek op, etc. De lezer kan zich dan in de literatuur als een vis in
het water bewegen. Een Amerikaans project Xanadu (12) is een voorbeeld
van een experimentele toepassing van zo een toekomstmethode.

Hoe zal de uiteindelijke vorm van de toekomstige teksten eruit zien? Dat
weten we nog niet. Het komt met meteen, het zal stap voor stap, door `trial and
error' tot stand komen. Een ding is echter zeker: de elektronische publikatie
van de toekomst zal niet de huidige vormen nabootsen.

Dat veroorzaakt ook de radicale verandering van de Stijl van communicatie
tussen de mensen. Elektronische post en computer conferencing zijn twee
technieken die reeds nu praktisch gebruikt beginnen to worden. Ze verande-
ren de stijl van de traditionele mondelinge en schriftelijke communicatie. Het
komt tevens tot een essentiele verandering van het contact tussen de auteur en
de lezer. In de toekomst kan de auteur zijn publikatie in een on-line systeem
rechtstreeks doorgeven; deze wordt voor de lezer meteen via zijn werkstation
toegankelijk. Dat betekent versnelling van publikatie, snelle SDI (Selective
Dissemination of Information) dienst, gemakkelijke terugvindbaar,heid, maar
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tevens radicale verandering van bet contact tussen de lezers en auteurs. In
plaats van de huidige, relatief weinig gebruikte `letter to the editor' die met
vertraging van maanden wordt gepubliceerd, kan de lezer zijn op- en aanmer-
kingen, kritiek, eigen ervaring en toevoegingen op het moment van lezen te-
rugzenden, zodat de auteur de reacties van zijn lezers ook meteen kan ontvan-
gen. Er kan een hele discussie ontstaan wanneer de opmerkingen van lezers en
antwoorden van de auteur voor andere lezers toegankelijk worden gemaakt.
Het huidige esoterische `invisible college' kan dan tot een veel breder en popu-
lairder 'elektronisch college' uitgebreid worden.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van diepgaande veranderingen die niet zo
snel en niet gemakkelijk worden geaccepteerd.
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De rol van boek en bibliotheek in de
wetenschapsbeoefening
Impressie van een discussie-avond*

Kees Klijs en Eric Sieverts

Binnen dit Studium Generale paste bet ook een belangrijke groep gebruikers,
de wetenschapsbeoefenaren, hun beeld van boek en bibliotheek to laten ge-
ven. Hiertoe was een discussie-avond georganiseerd met vier hoogleraren uit
verschillende disciplines: prof.dr. H.A. Becker (sociologie), prof.dr. F. van
der Blij (wiskunde), prof.dr. W.P. Gerritsen (Nederlandse letterkunde) en
prof.dr. D.A.A. Mossel (microbiologie van levensmiddelen). Zij wares ge-
vraagd een korte inleiding to houden waarin zaken als: informatiebehoeften,
persoonlijke informatiekanalen, de rol van publikaties in de wetenschappelij-
ke communicatie, bet boek als object van studie, de rol van de bibliotheek en
de toekomst van bet gedrukte boek zouden worden behandeld. Daarna volgde
een discussie met de zaal, die geleid werd door drs. J.C.A. Weerdenburg van
bet Studium Generale, en tenslotte een kort commentaar van drs. J. van
Heijst, bibliothecaris van de Rijksuniversiteit Utrecht.

Het boek als persoonlijke kennis
Hoewel bet woord boek in de titel staat voor het.gehele scala van
vormen, kreeg bet boek in strikte zin meet aandacht dan bijvoorbeeld tijd-
schriftartikelen. Uit alle voordrachten sprak een grote affiniteit tot bet bock
en een boekloze toekomst werd niet waarschijnlijk en zeker niet gewenst ge-
acht. Het boek is als een persoonlijke kennis die steeds geduldig to wachten
staat om teruggevonden to worden. Van der Blij wilde de parabel van de 99
schapen en het ene schaap veranderen in die van de 99 boeken en bet ene
boek. Boeken dienen om verzameld to worden (met een hamsterwoede) en
eventueel om gelezen to worden. Eens op een dag begin je eraan en dan laat
bet je met meer los. Hoe de liefde voor bet boek samen kan gaan met andere
geneugten illustreert bet verhaal van Becker:

Als ik een boek tegenkorn waarvan ik denk dat het de moeite waard is en ik
heb het gekocht - bij voorkeur dan een rnooi boek - en er is eenrustige zondag-
middag of een rustig moment in een vliegtuig naar een conferentie, dan ga ik het
in alle rust en kalmte lezen, bij voorkeur met een glas rode wijn erbij. En als dan
het boek echt is wat ik gehoopt had dat het zou zijn en die wijn is de moeite

` Gehouden op 12 maart 1984 aan de Rijksuniversiteit to Utrecht in her kader van het Studium
Generale programma'Een beeld van boek en bibliotheek'. Zie voor een overzicht van dat pro-
gramma Open 16 (1984) 9, p. 374.

Open 16(1984)10



ROL BOEK EN BIBLIOTHEEK IN WETENSCHAPSBEOEFENING

waard; dan gnat er een druppel wijn op de achterste bladzijde van dat boek en ik
schrijf erbij war voor soort wijn het geweest is, welkjaar, wanneer ik het gedron-
ken heb en dus ook dat boek heb gelezen. Als ik de fles van iemand plezierig
gekregen heb, dan gaat dat er ook bij, waardoor ik boeken die ik de moeite
waard vind mede kan herkennen op basis van hetfeit dat ik een bepaald boek het
eerst gelezen heb bijvoorbeeld in het vliegtuig naar Joegoslavie op weg naar een
conferentie daar. En dan zit er ook een druppel rode Joegoslavische wijn in. Ik
denk dat dat soort manieren van omgaan met boeken veel zal blijven voorko-
men en ik kan me niet voorstellen dat ik ooit een druppel wijn zal plengen op een
beeldscherm.

Als een lichtpen tangs de boekenkast
Een belangrijk bindend element tussen de sprekers vormde de vraag hoe ma-
teriaal - publikaties, gegevens, of meer algemeen informatie - verkregen kan
worden. Een belangrijk verschil is er in de rol die publikaties spelen. Voor
onderzoekers in de sociale wetenschappen en de natuurwetenschappen zijn
het in eerste instantie informatiedragers, die vertellen wat bekend is. Voor
Gerritsen zijn de teksten evenwel vaak ook zelf object van onderzoek. Hij be-
studeert boeken en de bibliotheek is voor hem het laboratorium. Informatie
moet - daar was men het over eens - komen nit een combinatie van systema-
tisch zoeken metgedrukte of gecomputetiseerde bibliografische naslagwerken
en ongeordend grasduinen in de literatuur die min of meet toevallig gekozen
wordt. Becker omschreef zijn manier van zoeken als volgt:

Ik doe het op een dubbele manier, de manier waarop Napoleon uiteindelijk
zijn legers lief functioneren: aan de ene kant de gesloten oprnarcherende syste-
matische stukjes leger. Maar hij had er tirailleurs voor, losse lieden die er tussen-
door rommelden, en dat bleek goed to werken. Voor mij is de literatuuronder-
zoeker iemand die me kan zeggen welk net hij gehaald heeft door dat meer van
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die literatuur. Ik wit met alleen de resultaten, ook hoe hij het gedaan heeft. Dal
raar daar tussendoorfietsen om to kijken of er ergens nog lets vergeten is, doe ik
zelf.

Diezelfde twee aspecten - systeem en persoonlijke associatie - zijn er ook
als men iets bepaalds terug wil vinden, zoals uit een anekdote van Van der Blij
blijkt:

In de bibliotheek klampte iemand mij aan en die zei: `Er is een boek met alle-
maal rijtjes getallen en dan staan er opmerkingen aver die rijtjes. Waar staat dat?
Kent u het?' Ja, ... dat heb ik een keer gezien; ja, dat was leak. Was het met van
Halberstam? Onze bibliotheek van het Mathematisch Instituut staat op alfabet.
Dal is dus heerlijk. Ik holde naar H-A-: H. Halberstam - Sequences.

Dal was goed, maar de inhoud met. Het ging ook wet over rijtjes getallen,
maar helernaal met over wat de bedoeling was. Wat een ellende. Maar we heb-
ben net wat nieuws. In een hoekje staat een terminal. Dus: v-a-k-g-e-b-i-e-d
-w-i-s-k-u-n-d-e;-s-u-b-v-a-k-g-e-b-i-e-d-s-e-q-u-e-n-c-a-s...: Halberstam - Se-
quences kwam op het beeldscherm to staan. Ja dat weet ik ook! Heb je nog meer
over sequences? Ja, heel beleefd antwoordde hij, rijen met sequences. Maar dat
waren allemaal psychopathische afwijkingen in rijtjes en zo, en geen gezonde
wiskunde. De terminal hielp dus ook met. Jammer, we moeten het maar opge-
ven. Maar, ... een ogenblik later, toen de persoon die het me vroeg weg was, ben
ik met een rotgang langs de rijen gaan !open: Zo ongeveer als een lichtpen dat
doet langs die streepjescodes, zoef, zoef, at die rijen langs. `Sloan, Integral Se-
quences', dat wat het. Een bruine band.

Voor bepaalde soorten informatie is bet persoonlijk contact met collega's
een belangrijker bron dan de bibliotheek. Voor de echte nieuwtjes zijn zulke
persoonlijke kanalen in sommige vakken zelfs bet belangrijkst. Van der Blij
schetste bet als volgt:

Boeken als een middel voor nieuwtjes zie ik vanuit mijn vak niet zo erg, maar
dat ligt ook wet een beetje aan mij. In de wiskunde bevat een boek zelden een
nieuwtje. Het nieuwtje gaat van mond tot mond. Via conferenties springt het zo
van GenPve naar Lausanne, van Lausanne naar Rome, van Rome naar Tokio,
van Tokio naar Los Angeles, en dan hoar je het van iemand in ... misschien in
Zeist of zo. En als her met via mond tot mond reclame komt, dan komt het in die
geweldige stroom van offset pre-prints die de bibliotheek overstromen, die nau-
welijks to catalogiseren zijn. Maar iedere universiteit die zichzelf respecteert,
geeft zo'n aantal dingen uit om ze uit to delen in de hoop ze ook zelf weer terug to
krijgen. En daar zitten nieuwtjes in. Later vind je iets ook nog we] eens in een
tijdschrift, maar je bent eigenlijk met bij de tijd als je het uit een tijdschrift moest
halen. En veel later verschijnt het in een monografie.

Voor bet verzamelen van de informatiebronnen, door Mossel de'
,

levensslag-
ader' van zijn vak genoemd, zijn hi} en Becker graag bereid bet systematische
opzoeken aan deskundige bibliotheekmedewerkers of documentalisten over
to laten. En dat is beslist geen uiting van informatie-analfabetisme zoals Man-
ten in een interview in bet Utrechts Universiteitsblad gesuggereerd had. Om
met to verdrinken in de publikatiestroom achten zij geautomatiseerd litera-
tuurzoeken onontbeerlijk.

Voor onderzoek van de bronnen zelf zoals dat van Gerritsen, wordt delege-
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ren, zelfs van de voorselectie van het materiaal, nauwelijks mogelijk geacht.
Voor het leggen van nieuwe verbanden tussen de aangedragen gegevens moet
elke wetenschapper uiteraard op eigen kompas varen en is delegeren uitgeslo-
ten.

De rol van de bibliotheek
De betekenis van bibliotheken werd door de vier inleiders hoog aangeslagen.
Naast he( belang van een goede collectie werd vooral de toegankelijkheid van
het materiaal, zowel systematisch als voor grasduinen genoemd. Voor syste-
matisch literatuuronderzoek dienen goede catalogi en bibliografische hulp-
middelen, ook information retrieval systemen, voorhanden to zijn. De hulp
van deskundig bibliotheekpersoneel is daarbij z6dr gewenst.

Met name in de sociale wetenschappen en de natuurwetenschappen is men
zeer geneigd het systematisch literatuur zoeken to delegeren aan deskundige
intermediairs. Goede instructie in het gebruik van literatuur en bibliotheken
wordt door allen van groot belang geacht.

Gerritsen gaf een impressie van de bibliotheek van Princeton, die voor hem
het dichtst de ideate bibliotheek benaderde:

De bibliotheek van Princeton heb ik bezocht om drie uur 's nachts, na afloop
van een diner met collega's. De deur was tot mijn verbazing open en in de
schaars verlichte hal zaten twee beamblen to kaarten. Is de bibliotheek open?'
vroeg ik. 'Natuurlijk, we never close down; you're welcome, go ahead'. Om drie
uur 's nachts! Ik begon een dwaaltocht door eindeloze gangen tussen boeken-
kasten. Een vernuftig systeem van pijlen op de grond wees me de weg. In elke
boekengang die ik insloegfloepte automatisch het licht aan. Her was doodstil en
aanvankelijk dacht ik dat ik helemaal alleen was, maar daar vergiste ik mij in.
Overal in dit labyrinth zag je kleine lichtjes pinken achter rijen boeken, aan het
eind van gangen, in.uitgespaarde nissen tussen de kasten. Daar zat dan iemand
to werken aan een tafel vol boeken, in een kring lamplicht, als een das in zijn hot.
Van tijd tot tijdpasseerde ik een leunstoel met een leeslamp. Die stonden daar. In
een daarvan zat een bejaarde geleerde klaarwakker in een deel van de Patrologia
Graeca to turen. Honderd meter verderop trof ik een van mijn collega's, organi-
sator van het congres, die in een dergelijke leunstoel de slaap der rechtvaardigen
sliep, met een opengeslagen boek als een veel to klein dekentje op zijn buik. Op
een tweesprong tussen Antieke Cultuur en Wetenschapsgeschiedenis vond ik een
lege leunstoel. Ik knipte de lump aan en ging voorzichtig zitten. Misschien was
dit wel de favoriete stoel geweest van Einstein of van Panofsky: Beide hadden in
Princeton gewerkt. En ze waren hierheen gekomen toen in Europa boeken ver-
brand werden. Ik heb in die stoel lang zitten peinzen. Een gedachte die telkens
terug kwam, was deze: als ik nu op dit moment Borges' verhaal 'De bibliotheek
van Babel' zou willen lezen, of Leopold's 'Cheops', beide zeer toepasselijk in
die situatie, dan zou ik die zo uit de kast kunnen zoeken en meenemen naar deze
stoel, om drie uur's nachts in de bibliotheek van Princeton. Wateen weelde.

Gerritsen sprak zijn waardering uit voor het functioneren van de Universi-
teitsbibliotheek, maar aangezien hij voor zijn onderzoek veel - vaak oude -
boeken gedurende langere tijd nodig heeft, had hij ook nog wensen:
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Dertig geleende boeken staat de bibliothecaris mij toe, bij uitzondering, maar
dat is voor mijn type onderzoek nu eenmaal veel to weinig. Op het pasje van mijn
vrouw weet ik soms ook nog twintig boeken to lenen. Nood breekt wet. En ook
mijn assistente helps mij wel eens uit de brand. Als ik gelukkig ben, heb ik negen-
tig geleende boeken in huffs, maar dat is to weinig. En als ik er eindelijk in ge-
slaagd ben ze bijeen to brengen, dan beginnen de brieven van de bibliothecaris
binnen to komen; eerst nog tamelijk hoffelijk, verlenging lijkt mogelijk maar
dan steeds grimmiger. 'Leentermijn met meer to verlengen; boek dringend nodig
voor een andere lener.' Soms denk ik wel eens: Zou die robot van de ua die zo
precies in de gaten houdi wbt ik lees en hoeveel en hoe snel, zou die eigenlijk ook
mijn onderzoek met kunnen overnemen? De us heeft rich de laatste jaren hoe
larger hoe meer ontwikkeld tot een geautomatiseerde boekenleenfabriek. De
boeken zelf zijn ontoegankelijk geworden, het aantal studieplaatsen is vergroot,
maar het aantal plaatsen waar men zich geconcentreerd aan onderzoek kan wij-
den, met de nodige boeken om zich heen is sterk gekrompen.

De rustige studieplaatsen, de open opstelling en de langere openingstijden
staan ook op het verlanglijstje van Van Heijst, zoals hij in zijn commentaar
zei. Hij verkiaarde met nadruk dat de wetenschapsbeoefening niet in gevaar
mag komen. De zinspreuk van een bibliotheek client to zijn: 'Opdat ik voor zo
velen als mogelijk tot voordeel mag strekken.' Het grote aantal en de vele
soorten bibliotheekgebruikers kunnen evenwel spanningen oproepen tussen
het efficient functioneren en het verlenen van individuele diensten of privile-
ges.

Genereren van nieuwe ideeen
Voor wetenschappelijk onderzoek is zoals Mossel het stelde een identificatie
met en een affectie tot het door anderen gepubliceerde nodig, echter met een
zeer kritische instelling. Hoe onduidelijk soms ook to traceren, de literatuur
heeft een zeer belangrijke functie bij het genereren van nieuwe ideeen. Van
der Biij deed een geslaagde poging dit to omschrijven:

Als ik op laag niveau rondloop met een ongeboren idee, dan helpt her wel wat
ik vroeger deed met mijn zoon die acht maanden oud was en altijd brulde: zo
langs de boekenkast lopen. En dan overal even die verschillende kleurtjes bekij-
ken en dan zeggen: ja dit. Al die ruggen associeren iets. In bepaalde gevallen
krijg je zelfs met alleen maar dat visuele contact met die rug, maar zelfs het toch
wel erg intieme contact met het doorbladeren. En in heel enkele gevallen krijg je
- eigenlijk is het met netjes er over to praten - het zo intieme contact dat je een
stuk gaat lezen. En als je dat gedaan hebt, dan moet je zeggen: zowel her zien, als
het doorbladeren, als het lezen, dat zijn eigenlijk allemaal geboorteversnellende
medicijnen bij hel brengen van nieuwe ideeen. De inspiratie uit het gedrukte,
overgeleverde, geeft steun aan de vormgeving van het zogenaamd nieuwe:
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