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Vorig jaar luidde de alarmbel voor de collecties van het

Tropeninstituut in Amsterdam. Onderzoek had uitgewe-

zen dat zo’n achttien miljoen gulden nodig zou zijn om

cultureel-historisch erfgoed in de vorm van foto’s, boeken

en tijdschriften voor (verder) verval te behoeden. Het

onderzoek vormde onderdeel van een nieuwe financierings-

structuur van het instituut. Die structuur is er nu. 

De bibliotheek schakelt stapje voor stapje over op dienst-

verlening aan ontwikkelingslanden.

De afdeling Informatie, Bibliotheek en Documentatie van

het Koninklijk Instituut voor de Tropen in het imposante

gebouw aan de Amsterdamse Mauritskade is inhoudelijk

noch in omvang een doorsnee bibliotheek. Zij omvat meer

dan 250.000 boeken, 16.000 tijdschrifttitels waarvan

4.500 lopende, een kaartenzaal met oude en nieuwe atlassen

en 24.000 kaarten van tropische gebieden, alsmede een

historische fotocollectie van zo’n 200.000 foto’s. En in 

de zogenaamde UNO-kamer liggen alle publicaties van 

de Verenigde Naties en diverse andere internationale 

organisaties ter inzage. Op de afdeling werken in totaal 50
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mensen, waarvan 35 in de bibliotheek zelf. De overigen

zijn de ondersteunende stafleden en de documentalisten. 

‘Wat de meeste mensen zich niet realiseren,’ zegt Niek
Ruijter, hoofd bibliotheek van het KIT, ‘is dat het Instituut

en dus ook de bibliotheek oorspronkelijk voor de commercie

is opgezet. Het Koninklijk Instituut is een voortvloeisel

van het Koloniaal Instituut, dat in 1864 in Haarlem werd

opgericht vanuit de behoefte kennis over met name 

Oost-Indië te verzamelen en te verspreiden ten behoeve

van handelaren en kooplieden. Als je in de grote hal naar

de muurplaat kijkt met de namen van de stichters van het

Instituut, zie je daar heel wat groot-industriëlen uit de

petroleum-, de koffie- en de rubberhandel bij staan. Het

KIT heeft dus eigenlijk een kapitalistische achtergrond.

Aanvankelijk verzamelde het informatie om tropische 

producten zo goed mogelijk te kunnen verbouwen en hier

naartoe te krijgen en alles wat daar omheen zat: hoe hou

je je arbeiders gezond bijvoorbeeld? Dat soort dingen.’

Landbouw en Gezondheid zijn  –  onder wisselende

benamingen  –  in die kleine anderhalve eeuw van zijn

bestaan altijd de twee voornaamste pijlers van het Instituut

gebleven, met daarnaast nog het segment Cultuur, waartoe

zowel het museum als de bibliotheek behoren.

‘In de loop der jaren zijn er nog andere activiteiten bij-

gekomen,’ zegt Ruijter, ‘zoals een theater en een uitgeverij.

Maar oorspronkelijk was de core business eigenlijk land-

bouw en gezondheidszorg, want die hadden een relatie

met de handel. Die afdelingen zijn er nu nog steeds en

werken aan projecten in ontwikkelingslanden, zoals land-

bouwonderzoek of onderzoek naar de plaats van vrouwen

in de landbouw. En in het AMC hebben we nog een labo-

ratorium voor tropische ziekten, het Swellenberg-labora-

torium voor biomedisch onderzoek, een vrij vooraanstaand

instituut in de wereld van de microbiologie. Maar de bibli-

otheek is dus begonnen als een pure bedrijfsbibliotheek

ter ondersteuning van de handel in Indonesië.’

Tenderen
Het aureool van progressiviteit en ontwikkelingssamen-

werking dat het Instituut vandaag de dag heeft, kreeg het

pas omgehangen na 1950, toen de soevereiniteitsoverdracht

van Indonesië plaatsvond. 

‘Nadat het werkterrein van de koloniën in feite wegviel,

vond er een heroriëntatie op onze doelstellingen en activi-

teiten plaats,’ aldus Ruijter. ‘Omdat er hier toch al veel

informatie over de tropen was en doordat na de oorlog het

besef ontstond dat je de landen in de tropen moet onder-

steunen, is het werkterrein verschoven naar ontwikkelings-

samenwerking. Toen zijn we begonnen met projecten in

het buitenland, met name door de inhoudelijke afdelingen

van Landbouw en Gezondheidszorg. Ook de scoop van de

bibliotheek werd daardoor verbreed. De collectie bestond

tot dan voornamelijk uit literatuur over Indonesië. Na

1950 is men zich gaan richten op alle tropische en ook een

beetje op de subtropische gebieden. Het werd nadrukkelijker

een bibliotheek in dienst van onderzoek naar wat toen het

armoedevraagstuk heette. Van een bedrijfsbibliotheek

werd het een wetenschappelijke bibliotheek.’

De omschakeling van het Instituut in het begin van de

jaren vijftig ging gepaard met een wijziging in de finan-

ciering. Het KIT werd in het vervolg gesubsidieerd door

het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Het

ministerie betaalt jaarlijks een kleine dertig miljoen gulden,

wat ongeveer de helft is van de exploitatiekosten. De rest

moet het KIT halen uit eigen inkomsten uit de projecten. 

‘De projecten die we op het gebied van landbouw en

gezondheid doen, halen we uit de markt,’ vertelt Ruijter.

‘De Wereldbank, de FAO, de Europese Unie en noem

maar op schrijven projecten uit en als instelling kun je

daar op inschrijven. Tenderen dus. Wie het beste aanbod

heeft, inhoudelijk en financieel, krijgt de opdracht. Daar

houden de afdelingen Gezondheid en Landbouw zich

voornamelijk mee bezig en zo zorgen ze voor een boel

eigen inkomsten. Daarnaast hebben we nog inkomsten uit
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het museumbezoek. Nee, de bibliotheek zelf genereert

nauwelijks inkomsten. Wie hier wat leent, moet een pasje

van een paar tientjes kopen.’

Output-financiering
Een instituut dat voor zijn inkomsten deels afhankelijk is

van overheidssubsidie, staat natuurlijk ook onder invloed

van het beleid van die overheid en zelfs bij het Koninklijk

Instituut voor de Tropen is dat niet anders.

‘In Den Haag,’ zegt Ruijter, ‘was men een paar jaar geleden

van mening dat de dertig miljoen die jaarlijks aan het KIT

wordt betaald een andere aanwending moest krijgen. Dat

is ontwikkelingsgeld, dat ten goede moet komen aan 

ontwikkelingslanden en niet in de eerste plaats aan een

instituut in Amsterdam, zo redeneerde men. Er is daar

een uitgebreide discussie over geweest, want de ideeën 

op het ministerie over de invulling van die nieuwe visie

liepen niet meteen synchroon. Het ministerie wil dat het

geld dat in het KIT wordt gestopt directer ten goede komt

aan instellingen in de ontwikkelingslanden. In dit geval

betekent dat, dat wij een deel van onze inkomsten moeten

omzetten in activiteiten voor ontwikkelingslanden, zoals

het opzetten van bibliotheken en informatiecentra daar.’

Bij de keuze van dergelijke activiteiten in de ontwikke-

lingslanden geeft de bibliotheek vooralsnog de voorkeur

aan projecten waarin aansluiting gevonden kan worden 

bij activiteiten van andere afdelingen binnen het KIT,

zoals Landbouw, Gezondheid of het Museum, zodat er

enige kruisbestuiving ontstaat. En ook anderszins komt

niet elk project voor behandeling in aanmerking: het in

een ontwikkelingsland opzetten van bijvoorbeeld een

openbare bibliotheek laat men graag aan anderen over.

‘Dat is niet echt onze taak,’ aldus Ruijter. ‘Onze activiteiten

zijn altijd wel aan wetenschappelijk onderzoek gerelateerd,

temeer daar wij hier een groot potentieel hebben aan

informatie die we door kunnen sluizen naar organisaties

aldaar. Er is nu ook met het ministerie afgesproken, dat

instellingen in het Zuiden die niet zo goed of überhaupt

geen toegang hebben tot informatie, verzoeken daarvoor

bij ons kunnen indienen. Dan sturen wij hen dat toe. 

Of we gaan er heen. Ik ben zelf net terug uit Uganda, waar

we gevraagd waren te helpen bij het opzetten van een meer-

jarenplan voor de informatievoorziening in de landbouw.’

De herijking van het buitenlands beleid, zo’n twee jaar

geleden, hield kortom een ommezwaai in voor het 

Tropeninstituut als geheel, inclusief de KIT-bibliotheek. 

‘We moeten nu veel meer in de ontwikkelingslanden werken

dan hier. De informatievoorziening aan het algemeen

publiek in het Westen heeft geen prioriteit meer. We 

worden betaald voor diensten die we leveren; output-finan-
ciering wordt dat genoemd. Vroeger was het zo dat we per

jaar een bepaald bedrag kregen en vervolgens ons eigen

beleid konden invullen. Nu hebben we echt afspraken

moeten maken over welke diensten we voor dat geld leveren.

Een van die diensten is bijvoorbeeld dat we per jaar acht

tot twaalf adviesprojecten opzetten, uitvoeren of laten uit-

voeren in de ontwikkelingslanden. Dat is een van die out-

puts waar ze ons voor betalen. En achteraf wordt geëvalu-

eerd of we dat goed hebben gedaan. Een andere dienst is

informatievoorziening aan professionals in ontwikkelings-

landen. Daar spreek je ook targets voor af en daar krijg je

dan zoveel geld voor. Zo zit dat contract nu in elkaar.’

Voordat dit contract, dat loopt vanaf 1999 tot en met 2002,

op basis van de nieuwe financieringsmethode gesloten kon

worden, moest nog wel even aan de alarmbel getrokken

worden in verband met de slechte staat van een deel van

de collectie. Een groot deel van de bibliotheekcollectie staat

namelijk aangemerkt als cultuur-historisch erfgoed en de

slijtage en verzuring had daarin al flink toegeslagen. Waar

het geld vandaan moesten komen die het Instituut Collectie

Nederland voor het behoud daarvan nodig achtte, was echter

geheel onduidelijk. Inmiddels is er een tijdelijke oplossing.

‘Die output-financiering,’ zegt Ruijter, ‘is voor ons allemaal

heel nieuw. We zijn nu bezig onze weg daarin te vinden;

het is een leerproces. Vorig jaar april is deze overeenkomst

officieel ingegaan en sinds die tijd kijken we hoe we onze

positie daarin kunnen vinden. Vroeger deden we ook wel

informatieprojecten in de derde wereld, maar dan net als

Landbouw en Gezondheid op commerciële basis. Zo heb-

ben we inmiddels al in zo’n 56 landen gewerkt. Maar deze

manier van werken is helemaal nieuw en het is even zoeken

naar de optimale manier. Omdat we daardoor waarschijn-

lijk niet het volledige bedrag kunnen besteden aan activi-

teiten in ontwikkelingslanden, hebben we met het minis-

terie afgesproken dat we een gedeelte van dat geld mogen

besteden aan projecten in het kader van het erfgoed. Dat

zijn nu een soort communicerende vaten: naarmate het

aantal projecten toeneemt, wordt de bijdrage aan het erf-

goed minder. Op een gegeven moment moeten we dus

ook weer naar andere fondsen voor het erfgoed gaan zoeken.’

Resultaat van de overeenkomst is in elk geval dat er met

de ontzuring van unieke documenten als oude Indonesische

tijdschriften begonnen kon worden, dat de nieuwe micro-

filmscanner voor het digitaliseren van de microfilms onge-

veer op dezelfde dag werd binnengedragen als wij het KIT

bezochten en dat men druk bezig is in het gebouw een

ruimte te creëren die klimatologisch geschikt is voor de

opslag van het ontzuurde en verfilmde materiaal.

Bijzondere doelgroep
Met de onschuld van een relatieve leek op het gebied van

ontwikkelingssamenwerking, uit ik tegenover Niek Ruijter

mijn veronderstelling dat de bibliotheek, in casu informa-

tievoorziening in het algemeen, wel een centrale rol zal

spelen bij het ‘tenderen’ van projecten in ontwikkelings-

landen. Maar dat blijkt een misvatting.

‘Nou,’ zegt Ruijter, ‘een project van de afdeling Landbouw

is echt een landbouwkundig onderzoek. Bij dat soort

wetenschappelijke projecten in het commerciële tender-

circuit is de informatiecomponent vaak een ondergeschoven

kindje. Traditioneel is het zo, dat er geld beschikbaar

wordt gesteld voor wetenschappelijk onderzoek, een

gezondheidsproject, of een vaccinatieprogramma. 

Informatie hoort daar nooit bij. Je zou zeggen, dat het

logisch is standaard tien procent van het budget voor

informatie uit te trekken, maar zo werkt dat niet.’

Die traditie is wel aan het veranderen, zegt hij, alhoewel

slechts langzaam: ‘Als de collega’s van Landbouw een 

project opzetten, dan hangt het hele informatiegebeuren
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er toch maar een beetje bij. We proberen daar wel op in te

springen. In Mali en Tanzania richten wij ons nu specifiek

op de informatievoorziening als supplement op het 

wetenschappelijk onderzoek. Maar je kunt niet stellen dat

we een centrale rol spelen bij die projecten. Die weten-

schappers zijn ook landbouwkundigen of artsen en hebben

een hele andere prioriteit dan het opzetten van een infor-

matiecentrum.’

Informatievoorziening is toch een wezenlijk onderdeel van

ontwikkelingshulp, denk ik hardop. Maar dat is volgens

Ruijter wel ‘erg vanuit het Westen geredeneerd. Zo werkt

dat daar niet. Zo zou je dat híer doen. Als je hier een

wetenschappelijk bureau neerzet, reserveer je daarin een

ruimte voor een informatie- of documentatiecentrum of

bibliotheek, maar zo werkt dat daar absoluut niet. Ten eerste

zit je er met een hoge mate van analfabetisme. In Mali ligt

dat bijvoorbeeld ergens bij de zestig procent van de hele

bevolking. Dat maakt het minder evident om er een grote

bibliotheek neer te zetten. Er is ook heel vaak, met name in

Afrika, geen schriftcultuur, daar zijn meer orale tradities.’

Een ander, niet minder gering probleem, is de organisatie-

structuur en -cultuur in ontwikkelingslanden. De verkoke-

ring is er soms hevig, de bureaucratie eveneens en dus

zijn er weinig uitwisselingsmogelijkheden, zowel verticaal

als horizontaal. 

‘Je hebt een baas, bijvoorbeeld een minister, en daar onder

Niek Ruijter, hoofd IBD van het KIT

zijn allemaal aparte hokjes. Als je zo’n project opzet, 

probeer je zo hoog mogelijk in te zetten, omdat je zoveel

mogelijk fall out wilt hebben. Dan merk je dat je wel een

goede voorziening voor de topstructuur kunt opzetten,

maar dat dat bijna nooit terechtkomt bij de onderzoeker in

het veld die het eigenlijk nodig heeft. Die organisaties zijn

vaak gevestigd in de hoofdstad; daar zit dan een wat logge

organisatie en die heeft dan een bibliotheek of wat dan

ook. Maar het werkelijke werk, het onderzoek naar land-

bouwmethoden bijvoorbeeld, gebeurt in het veld. En de

mensen daar hebben helemaal niks. Dat is dus allemaal

heel lastig. Het zijn hele complexe structuren waar je mee

te maken hebt en waarin het moeilijk is om je weg te vinden,

zeker ook omdat je er niet constant zit. Je gaat ernaartoe,

voor twee weken, of vier weken misschien, en dan houdt

het op. Je gaat er weg en hoopt dat er iets uitkomt. Soms

blijkt dat er veel aandacht moet worden besteed aan de 

follow-up om echt iets te bereiken.’

Digitale middelen blijken hier vooralsnog slechts zelden

soelaas te kunnen bieden.

‘Door de bijzondere doelgroepen die we hebben,’ zegt

Ruijter, ‘lopen we al gauw tegen de grenzen aan. Digitaal

is prachtig voor het Westen, maar in de meeste gebieden

in Mali ben je al blij als er een pc’tje staat. Ook in het

kader van de leverantie van informatie op basis van onze

eigen collectie, is het natuurlijk het mooist als je het kunt

scannen en via het net naar de mensen stuurt die er op

zitten te wachten. Maar ja, dat lukt vaak niet omdat de

infrastructuur er niet is. Dat gaat dus met horten en stoten.’

Als onderdeel van de nieuwe financieringsovereenkomst

met het ministerie bouwt het KIT nu wel, naast de binnen-

kort vernieuwde eigen site (www.kit.nl), twee tot drie web-

sites per jaar, gericht op speciale thema’s, tropische onder-

werpen, of bepaalde gebieden als Latijns-Amerika. Maar

daarvan zal men in de ontwikkelingslanden voorlopig

slechts met mondjesmaat de vruchten kunnen plukken, en

niet alleen vanwege het ontbreken van een infrastructuur.

Andere kijk
De nieuwe opdracht voor de KIT-bibliotheek is kortom

geen eenvoudige.

‘Als bibliotheek zijn we aan het veranderen naar een

bedrijf dat consultancies uitvoert,’ stelt Ruijter. ‘We merken

dat je daar ook andere mensen voor nodig hebt. Zo hebben

we net een projectmedewerker aangenomen die zich 

speciaal op consultancies gaat toeleggen. En dat het een

andere kijk op de dingen vergt. Alle bestaande en nieuwe

activiteiten moeten worden afgezet tegen de nieuwe over-

eenkomst met het ministerie, terwijl we vroeger veel vrijer

waren in onze keuzes. We werken nu letterlijk op contract-

basis, waardoor veel meer activiteiten gemonitored moeten

worden voor de rapportage aan het ministerie.’

Wim Verbei is hoofdredacteur van Informatie Professional.
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