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ZENODOTUS EN JANE: twee informatieprofessionals waar

vele millennia tussen liggen; twee informatieprofessio-

nals die in een zo verschillende omgeving hun ‘vak’ uitoe-

fenden, onder zulke extreem andere omstandigheden dat

zij beiden niet zouden kunnen of willen leven in de schoe-

nen van de ander. Letterlijk en figuurlijk. Maar toch beide

exponenten van het ‘vak’ en wel van respectievelijk het ver-

leden en de toekomst.

Ik gebruik de aanhalingstekens overigens niet voor niets.

Het ‘vak’ is voor mij een toch wat abstract begrip. Ik kom

niet uit het ‘vak’; heb geen opleiding gehad in het ‘vak’.

Maar ik ben per ongeluk voor een tijdje in een wereld

gerold waar ik het genoegen heb gehad met vele vakbroe-

ders en -zusters samen te werken. Mijn visie op verleden

en toekomst is die van een relatieve buitenstaander die van

gepaste afstand met de nodige verwondering, maar ook

bewondering, kijkt naar de wereld van de informatieprofes-

sional. Want laten we wel wezen: het vak an sich is al eeu-

wenoud en door het getoonde aanpassingsvermogen om

met de ontwikkelingen in de maatschappij mee te gaan,

nog steeds ‘alive and kicking’. 

De inventiviteit van het vak
Voor mij start het verleden en dus van het ‘vak’ met de

bibliotheek van Alexandrië. Op school leerde je daarover,

zat je gefascineerd naar de plaatjes van de immense brand

te kijken, en later heb ik er nog wat meer over gelezen. Het

is natuurlijk volkomen discutabel waarom dát de start zou

zijn, maar het spreekt mij aan omdat het daar ging om het

bewust aanleggen van een collectie die alle wereldliteratuur

zou moeten omvatten. 

Dat collectioneren ging schijnbaar erg rigoureus: elk schip

dat de haven van Alexandrië aandeed, en dat waren er wat

omdat het een handelscentrum was, werd uitgekamd en de

gevonden boekrollen werden gekopieerd. De originelen

bleven in de bibliotheek en de waarschijnlijk nietsvermoe-

dende eigenaren kregen een kopie retour. Deze truc werd

overigens ook uitgehaald met de collecties die ze in bruik-

leen kregen van de diverse machthebbers. 

Kijk, die inventiviteit van de mensen in het ‘vak’ en de

manier waarop ze voor de zaak gingen, dat spreekt mij aan.

En die kopieertruc en verdonkeremaanpraktijken uit de

oudheid, daar valt het hele gedoe heden ten dage over

reprorecht toch bij in het niet. 

De bibliotheek van Alexandrië bracht in enkele eeuwen de

kennis uit vele verschillende culturen samen op één fysie-

ke plaats. De verzamelde werken werden vaak ook nog ver-

taald in één taal, de lingua franca van die tijd, het Grieks.

Dit heeft de wetenschap een enorme push gegeven: een

aantal nieuwe wetenschappelijke richtingen is hieruit

voortgekomen, zoals wiskunde. Kortom, het fenomeen

‘Alexandrië’, dat als basis en prototype voor de latere kloos-

terbibliotheken en universiteitsbibliotheken kan worden

gezien, had in de beginperiode bibliothecarissen die bij

naam en faam bekend waren. De eerste van hen wiens

naam aan ons is overgeleverd, was Zenodotus. Een man

met hart voor het vak en gelijk zijn voorgangers en opvol-

gers lak hebbend aan auteursrechten.

The Digitale Library is here to stay
Sinds die tijd van Zenodotus hebben bibliotheken en daar-

mee het vak zich geëvolueerd in rustige tijden en in zeer

woelige tijden. Veranderingen in maatschappij en/of tech-

nologie hebben hun sporen achtergelaten in de functie en

positie van de bibliotheek. De boekdrukkunst is een school-

voorbeeld van zo’n technologische verandering met een

impact die decennia, zo niet eeuwen, heeft doorgedreund.

Velen van u weten van de ins-en-outs meer dan ik, want u

heeft ongetwijfeld voor het ‘vak’ doorgeleerd. 

De entree van de computer en de zich ontwikkelende net-

werkmaatschappij brengt ook weer zo’n verandering met

zich mee. We zitten er middenin en proberen grip te krij-
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Allereerst kom ik terecht bij Isaac Asimov (‘Azmof’ op zijn

Amerikaans). Een professor in de biochemie, thuis in rede-

lijk wat wetenschappelijke velden en schrijver van zo’n vier-

honderd fiction en non-fiction boeken, waaronder enkele

echte SF-klassiekers als de Foundation-serie en de Robot-

boeken. Asimov heeft in de Foundation-serie een prominen-

te plaats ingeruimd voor de bibliotheek. Vooral in de twee

‘sleutelboeken’ van de serie is de Galactic Library een impo-

sante locatie: de mensheid is uitgezwermd over het heelal en

op de planeet Trantor, het middelpunt van het hele keizer-

rijk, ligt deze bibliotheek die samen met de universiteit en

het paleis 250 km2 beslaat. Voorwaar geen kattenpis. 

De Galactic Library is de digitale bibliotheek en de fysieke

bewaarplaats van alle literatuur ineen. Het is de virtuele

bibliotheek waar de lokale, planeetgebonden bibliotheken

op terugvallen en de imponerende en inspirerende omge-

ving waar wetenschappers, onderzoekers en avonturiers uit-

eindelijk toch terechtkomen, onder een groot dak. Eigenlijk

beschrijft hij de bibliotheek van Alexandrië, maar met de

netwerktechnologie daarin geïncorporeerd. De Foundation-

serie is gestart in 1951 en vlak voor de dood van Asimov in

1992 afgesloten. Over toekomstvisie gesproken!

De beoefenaars van het ‘vak’, de bibliothecarissen, komen

er echter niet zo goed af: Asimov beschrijft een wat starre

en dichtgetimmerde groep mensen die groot belang hech-

ten aan rang, status en kledingcode. Ze vinden immers dat

ze een eerzaam ‘vak’ uitoefenen (en dat al millennia lang).

Ze zijn immers professionals en dat moet voor de omge-

ving duidelijk waarneembaar zijn. Misschien wel als over-

compensatie als je bedenkt dat in de virtuele wereld uiterlijk

en persoonlijkheid met een muisklik te modificeren zijn.

Wellicht iets om in de komende tijd in de eigen omgeving

eens in de gaten te houden?! Ontwikkelt er zich een uiterlij-

ke identificatie van de vakgenoten als groep? En dan heb ik

het niet over de linnen tasjes van de NVB, of de enveloppen-

tassen van een aanbieder van bibliotheeksystemen.

De ultieme personal agent
Zoals gezegd, de situatie die ik zojuist beschreef, is een pro-

jectie uit de afgelopen vijftig jaar (!) naar millennia in de

toekomst: het is eigenlijk Alexandrië en Zenodotus vertaald

naar Trantor en Zenow (de naam van de laatste bekende

bibliothecaris). Mooi beschreven en al knap bedacht in een

tijdperk dat de pc nog uitgevonden moest worden. Zwaaien

met Asimov snijdt natuurlijk geen hout in een wetenschap-

pelijke discussie over het ‘vak’, maar in het verkennen van

de toekomst heeft elke projectie haar intrinsieke waarde.

gen op wat deze ontwikkelingen het vak brengen. Het is

een boeiende tijd die ons dwingt om na te denken hoe daar

op in te spelen. Opleidingen worden opgeschud, nieuwe

functies worden geboren, oude verdwijnen. Bibliotheken,

documentatiecentra, archieven, alles en iedereen is de

nieuwe mogelijkheden aan het incorporeren. 

De overall conclusie is dat ‘The Digitale Library is here to

stay’ en de ‘Bibliotheek als bewaarplaats van cultuur en his-

torie’ ook. Daar lijkt men het wel over eens. De komende

eeuw lijkt dan ook een redelijk te overzien pad… toch?

Hmmm, misschien niet helemaal. Als we een dergelijke

keur aan sprekers een eeuw geleden aan het woord hadden

gehoord over de toekomst, zou er een heel ander beeld zijn

geschetst van de situatie waar wij nu in zitten. Dat geeft de

relativiteit altijd zo fijntjes aan. 

Galactic Library
Aan start van het nieuwe millennium – alweer zo’n twee

jaar geleden – is er redelijk wat gefilosofeerd over hoe het er

over duizend jaar uit zou zien in de maatschappij, hoe ons

uiterlijk, onze levensverwachting en de voortplanting veran-

derd zou zijn. Kortom, het ondenkbare gedacht. Een exerci-

tie in luchtfietsen, maar wel een leuke. Dus, zo net over de

drempel van het nieuwe millennium wil ik met u iets ver-

der in de toekomst gluren naar de ontwikkeling van het vak.

Niet naar de komende decennia maar nog verder de mist in.

Laten we niet kijken op een eeuwtje of wat.

Voor inspiratie voor een toekomstbeeld en een kijk op het

vak ‘fiets’ ik twee kanten uit: een stuk achteruit en een eind

vooruit.

Ten eerste terug naar Nostradamus. Sedert de millennium-

wisseling – en zeker op dit moment – staat deze man weer

erg in de belangstelling als het om het voorspellen van de

toekomst gaat. Of liever gezegd, om het achteraf verklaren

van wat er gebeurd is. Nostradamus deed zijn voorspellin-

gen in twaalf hoofdstukken, de twaalf Eeuwen genoemd.

Ter voorbereiding van deze lezing heb ik me door al zijn

Eeuwen heen geworsteld; maar niet in de oorspronkelijke

Franse versie, zo kan ik u verzekeren. 

Per eeuw beschreef Nostradamus tientallen cryptische kwa-

trijnen, vierregelige verzen, vol met doemdenken, verraad,

bloed, vernieling en teloorgang van steden, maatschappijen

en personen. En dus al met al erg weinig positiefs. Opge-

lucht kon ik na deze exercitie constateren dat er geen voor-

spellingen zijn die de bibliotheken, of de informatievoorzie-

ning, of het ‘vak’ in de verste verte raken. Als Nostradamus,

die zich echt drie slagen in de rondte heeft voorspeld, geen

rampspoed voor de bibliotheek voorziet, dan houd ik het

erop dat voorspoed de Sector ten deel zal vallen.

Ten tweede blik ik vooruit en wel via de Science Fiction-

literatuur. Ik heb mijn redelijk gevulde thuisbibliotheek

geraadpleegd om te zien, hoe bibliotheken of informatie-

professionals in de SF ten tonele gevoerd worden door

schrijvers die er hun beroep van hebben gemaakt om de

toekomst te doorgronden en die zo reëel mogelijk aan ons,

de lezer, te presenteren. SF-schrijvers, althans de goede,

zijn gepokt en gemazeld in het vertalen van sociale, econo-

mische en/of technologische concepten naar een punt in

de verre of nabije toekomst. [Ik beland nu op het terrein

van een van mijn hobby’s, dus heb wat coulance voor deze

uitwijding.] 

‘Als Nostradamus geen rampspoed voor

de bibliotheek voorziet, dan houd ik het

erop dat voorspoed de sector ten deel zal

vallen’
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Maar de ultieme informatieprofessional uit de SF-litera-

tuur is voor mij nog altijd Jane. Jane is ontsprongen aan de

geest van de SF-schrijver Orson Scot Card in de serie van

Ender. De setting is wederom (what’s new?!) de mensheid

die de planeten aan het koloniseren is. De netwerken op

planeten en ruimtevaartschepen zijn verbonden via zoge-

naamde ‘ansibles’, een soort draadloze breedbandverbin-

dingen met sneller dan het licht capaciteit. Ergens, op een

gegeven moment ontstaat er temidden van die ‘ansibles’

een softwareprogramma dat zich van zichzelf bewust is,

dat beschikt over de immense computercapaciteit van alle

netwerken in het heelal, dat zich ontwikkelt en zich als

individu gaat zien. Het noemt zichzelf Jane. Via implanta-

ten of direct via holoschermen staat Jane in contact met de

mensen. Zij, of misschien wel het, is de ultieme personal

agent in een maatschappij waar bijna alles digitaal

gemaakt, verzonden, opgeslagen wordt. Niets geen moei-

zaam gezoek meer in bestanden of in het heelal-wijde web.

Met Jane als intermediair en superintelligente meedenker

is alles in een nanoseconde gevonden, doorgerekend, ver-

taald of wat je ook maar wilt… en wat Jane bereid is je te

geven. 

Kijk, ook in de komende millennia van Scot Card is de

Klant Koning, maar de dienstverlener brengt natuurlijk wel

een eigen wil en professionaliteit mee. Dat blijft toch een

constante in het vak. De bibliotheek als bewaarplaats van

het culturele erfgoed is in deze SF-serie overigens geheel

buiten beeld. Gewoon non-existing in de digitale maat-

schappij. 

Overigens blijkt Jane uiteindelijk een wezen te zijn, een

waarlijk nieuwe levensvorm die in de digitale omgeving is

ontstaan, met een – gelukkig – sterk moreel besef en krijgt

het verhaal wat mystieke vormen. Maar ja, we hebben

natuurlijk te maken met Scot Card, zeer gelovig mormoon.

Wat het interessante voor mij in dit verhaal is, is het buiten

de direct gebaande paden treden en nieuwe elementen toe-

voegen die op zich best mogelijk zouden kunnen zijn,

maar die ergens die kern van het vak weer in zich hebben.

In dit geval zie ik er de personal assistant in, die de ultieme

informatie-intermediair of kenniswerker is.

Tot slot
De vakliteratuur, de wervende verhalen van opleidingen,

spreken een vertrouwen uit in de capaciteit om het vak van

informatiespecialist steeds aan te passen aan wat er

gevraagd wordt. Zenodotus, Zenow en Jane, het zijn aardi-

ge illustraties van wat mogelijk zou kunnen zijn, niet

meer, niet minder. Maar de toekomst maken we met z’n

allen: vandaag, morgen en over een heel lange tijd. En dat

blijft spannend. Gelukkig.

Ik sluit dan ook graag af met een wens van Confucius (een

wens die overigens een tweesnijdend zwaard is): ‘Moge u

leven in interessante tijden’. 

En moge IP daar nog lange tijd als chroniqueur van optre-

den.

Marijke Verstappen is directeur van Hotei Management en Advies en
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Marijke Verstappen: ‘Het “vak” is nog steeds alive and kicking’
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