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De Stichting Gemeenschappelijke Opleiding voor Archief, Bibliotheek, Documentatie en 
Informatiebewerking, bij velen beter bekend onder de naam GO, werd op 13 januari 
1950 opgericht.Het heugelijke feit van 50 jaar bestaan wil de GO vieren. Tevens heeft 
het bestuur de gelegenheid aangegrepen om een publicatie tot stand te laten brengen, 
waarin op 50 jaar documentaire informatieverzorging wordt teruggeblikt en een per
spectief voor de komende jaren wordt gegeven. Het accent in deze publicatie ligt dan 
ook op de ontwikkelingen in het veld van de informatiedienstverlening - de term die 
de GO in het huidige tijdsgewricht bij voorkeur hanteert - en niet op de organisatie 
van de GO als zodanig. De beroepspraktijk is de bakermat van de GO. Vijftig jaar 
bestaan van de GO betekent een halve eeuw verankering van opleiding in de praktijk. 

Docenten, examinatoren, leden van de opleidings- en examencommissies en led en van 
het bestuur zijn werkzaam in de beroepspraktijk. 
Deelnemers aan de opleidingen zijn werkzaamln allerlei sectoren van het bedrijfsleven 
en overheidsinstellingen. De diverse bibliotheektypen, documentatie-instellingen, de 
dynamische en statische archieven vormen de werkterreinen van de cursisten van de GO. 
Geconstateerd moet worden dat de grenzen tussen de diverse sectoren van de 
informatiedienstverlening de laatste jaren vervagen. Dat is een reden te meer om de 
geschiedenis van deze ontwikkeling vast te leggen en deze tendens inzichtelijk te maken. 
De aloude formule voor de 'tuning' van de eisen van de informatiedienstverlening en 
het onderwijsaanbod heeft zijn kracht bewezen: opleidingen voor informatiedienstver
leners door experts werkzaam in de informatiedienstverlening. Deze succesformule 
geeft het vertrouwen dat de GO de komende jaren met een onderwijsaanbod komt dat 
aansluit aan het zich snel ontwikkelende terrein van de informatiedienstverlening. 

De GO is allen die in de afgelopen 50 jaar hun bijdrage hebben geleverd om de GO te 
maken tot wat het geworden is veel dank verschuldigd. Dat betreft allen die vakinhou
delijke bijdragen leverden aan het onderwijs en examinering vanuit de beroepspraktijk 
en leden van bestuur, directie en medewerkers van het bureau van de GO. 

Het voorliggende boekwerk '50 jaar documentaire informatieverzorging', van de hand 
van dr. P. Schneiders, schildert vanuit een terugblik op de verstreken 50 jaar, het per
spectief voor de sector. Zowel voor de praktijk als voor de opleidingen boeiende ontwik
kelingen in het verleden met nog veel te verwachten ontwikkelingen voor de toekomst. 

De auteur, de vormgever Frans van der Aa en de redactieleden B.R. Klaverstijn, P. J. 
Kuijper, A. Otten en drs. P.N.G. Pesch feliciteer ik met het resultaat en ik bedank hen 
voor het totstandbrengen van deze uitgave. 
Moge vele lezers er veel leesplezier aan beleven. 

Dr. J. H. de Swart 
Voorzitter GO 
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1. Een halve eeuw en nog veel langer geleden 

1.1. Anno 1950 

Op vrijdag 13 januari 1950 zag de GO het levenslicht. Die dag namelijk werd 
de Gemeenschappelijke Opleidingscommissie ge·(nstalleerd. In een feestelijke 
sfeer door dr. L. Brummel, bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek en 
qualitate qua voorzitter van de Rijkscommissie van Advies inzake het 
Bibliotheekwezen. Uit hoofde daarvan installeerde hij de Gemeenschappelijke 
Opleidingscommissie. Brummel sprak er zijn voldoening over uit dat het NIDER 
(Nederlands Instituut voor Documentatie en Registratuur; de I in de naam zou 
midden jaren zestig 66k gaan staan voor Informatie) en de NVB (Nederlandse 
Vereniging van Bibliothecarissen) - in het bijzonder daarvan de afdeling SSB 
(Sectie Speciale Bibliotheken) - elkaar gevonden hadden. Kort voor die januari
dag in 1950 hadden NIDER en NVB (de SSB voerde juridisch geen zelfstandig 
bestaan) besloten hun opleidingen tot een geheel te bundelen. Na moeizame, 
jarenlange onderhandelingen. Het NIDER was in 1942 gestart met een cursus 
Assistent-documentalist, de SSB in 1946 met een cursus Bedrijfsbibliotheek
beheerder, die een jaar later de naam Bedrijfsbibliothecaris had gekregen. 

N ederlandsche Vereeniging van Bibliothecarissen. 

SECTIE VOOR SPECIALE BIBLIOTHEKEN OP 
HET GEBIED VAN HANDEL EN INDUSTRIE 

In Bibliotheekleven van november 1946 presenteerde de SBB zich met haar sectie-embleem: 
de Mercuriushelm als symbool van handel en het tandrad als dat van de industrie. 

Nadat Brummel was uitgesproken, werd nog het woord gevoerd door de vo()r
zitter van het NIDER, zijn collega van de SSB - dr. C. Groeneveld - en een lid 
van de commissie van voorbereiding, dr. W. Scholten. Die was bibliothecaris 
van de Octrooiraad. De Gemeenschappelijke Opleidingscommissie van twaalf 
leden koos dr. L.J. van der Wolk tot haar voorzitter. Dat zal geen verbazing 
gewekt hebben. Van der Wolk was toen nog bibliothecaris van de Staatsmijnen 
in Geleen (hij werd later bibliothecaris van de Technische Hogeschool Delft) en 
was de eerste voorzitter geweest van de SSB. Vooral op zijn initiatief was de 
SSB in 1941 opgericht. In het laten samenvloeien van de twee opleidingen had 
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2 Van der Wolk een sleutelrol gespeeld. Hij was niet aileen een heel kundig, alom 
gerespecteerd bibliothecaris, die alert de nieuwe ontwikkelingen op het terrein 
van bibliotheek en documentatie volgde, maar ook groot voorstander van biblio
thecaire samenwerking. In de Verenigde Staten hadden de speciale bibliotheca
rissen al sinds 1909 een eigen vereniging, de Special Libraries Association (SLA), 
in Groot-Brittannie bestond sinds 1921 een aparte vereniging, ASLIB (Association 
of Special Libraries and Information Bureaux). Waar ook sommige Nederlandse 
speciale bibliothecarissen de band met de algemene vereniging, de NVB, had
den willen verbreken, was Van der Wolk juist de man geweest die de SSB 
nadrukkelijk binnen de NVB had willen houden. Dat was hem gelukt. Hij was 
daardoor de aangewezen man de toen niet geringe tegenstellingen tussen de 
verwante, maar zo verschillende werelden van bibliothecarissen (NVB) en docu
mentalisten (NIDER) te overbruggen. 

Cursussen 

Met de NIDER- en SSB- cursussen als voorbeeld en met docenten (praktijkmensen) 
achter de hand, kon de GO snel een pakket aan opleidingen aanbieden. 
Uitgangspunt was: ondersteuning vanuit de praktijk aan mensen die al praktisch 
werkzaam waren in kleinere instellingen. In september 1950 startten de eerste 
cursussen: A 1, A 2, C, I a, I b en II. Zes verschillende dus. Ze werden aange
kondigd in de vaktijdschriften Bibliotheekleven en het Tijdschrift voor Efficiency 
en Documentatie. A 1 was die voor Speciale Bibliothecaris (Bedrijfsbibliotheek) 
en bestemd voor mensen die belast waren met de leiding van een bibliotheek of 
daarin werkzaam waren. Het programma was onderverdeeld in drie elementen: 
Bibliotheektechniek; Organisatie van handel, industrie en research; Organisatie 
van bibliotheek- en documentatiewezen in Nederland en het buitenland. De 
cursisten kregen ruim 130 uur les, moesten minimaal het diploma MULO-A (te 
vergelijken met MAVO) hebben en werkzaam zijn in een speciale bibliotheek. 
Het lesgeld bedroeg f 160, het examengeld f 30. De cursus A 2 (Speciale 
Bibliotheken; Overheidsbibliotheken) verschilde aileen in details van A 1. 
Cursus C was die voor 'documentaris', een nieuw bedachte, gezochte naam, 
kennelijk naar analogie van 'bibliothecaris' en 'archivaris'. Spoedig liet men dit 
merkwaardige bedenksel varen en werd het 'documentalist'. Deze cursus was 
bedoeld voor het specialistisch personeel van industriele en commerciele bedrij
ven, laboratoria, overheidsdiensten enz. dat belast was met het verrichten van 
literatuuronderzoek en 'eventueel ook' met de specialistische werkzaamheden 
(classificatie, collectievorming e.d.) in bibliotheken en archieven. 
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Een lesprogramma in een 
encyCiopedie 

In het vierde deel van de Winkler 
Prins Encyclopedie (zesde druk; 
1949) verzorgde dr. L.J. van der 

Wolkhet lemma Bibliotheken in 
Nederland. Hij gaf daarin een 

beschrijving van de verschillende 
biblioth~ektypen en Iichtte die 
met veel voorbeelden toe. Bijna 

een hele kolom van de vijf 
kolommen waarover hij kon 

beschikken, besteedde Van der 
Wolk aan het programma van 
de opleiding tot bedrijfsbiblio-

thecaris die de SSB met ingang van 
september 1946 verzorgde. fen 

encyc/opedie waarin een les
programma uit de doeken werd 
gedaan .... de opleiding ging Van 

der Wolk erg ter harte! 

fen van de eerste organisaties in 
Nederland op documentatiegebied 

was de Studieclub voor 
Gemeentelijke Documentatie, 
opgericht op 24 oktober 1931. 
Deze studiec/ub werkte nauw 

samen met het registratuurbureau 
van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten. Onder de naam 
Studiekring voor Overheids

documentatie (SOD)trad deze 
kring in 1947 toe tot het Instituut 
voor Bestuurswetenschappen en 

begon zij de uitgave van het 
twe~maandelijks orgaan 

Overheidsadministratie. Het 
blad verschijnt nu onder de 

naam Od; maandblad van de 
vereniging voor documentaire 

informatievoorziening en 
administratieve organisatie. 

De SOD verzorgt sinds velejaren 
de op/eiding op dit gebied. 

Het programma bevatte de onderdelen classeren, 
rechercheren en rapporteren. In totaal bedroeg 
de lestijd 80 uur; er was een verplichte stage van 
twee weken. De C cursus was uitsluitend toe
gankelijk voor specialisten met een minimum
opleiding van Hogere Technische School (HTS, te 
vergelijken met een hogere technische beroeps
opleiding van nu) of een kandidaats-examen. 
Het was de duurste cursus: f 250 lesgeld en f 30 
examengeld. De cursussen I a en I b lagen op het 
terrein van de bibliotheek-, respectievelijk archief
classificatie. Zij waren beide schriftelijk met een 
mondelinge begeleidingsles. Kosten: 
f 65 per cursus. Toelatingseisen: minimaal 
MULO A. De cursus II (Alfabetiseren en Titel
beschrijven) mikte op mensen die belast waren 
met het inschrijven en catalogiseren van corres
pondentie, van boeken en tijdschriften, zonder 
dat zij met de verdere werkzaamheden in archief 
of bibliotheek direct in aanraking kwamen. Ook 
voor deze cursisten gold MULO A als minimum
vooropleiding. De hele cursus kostte 65 gulden, 
tekende men aileen in voor Titelbeschrijven dan 
betaalde men 25 gulden. 
Met dit gevarieerde, op de praktijk afgestemde 
aanbod, beantwoordde de GO aan een behoefte. 
Enige tientallen meldden zich aan. Dat de UDC 
(Universele Decimale Classificatie) het bij uitstek 
gebruikte ontsluitingssysteem in de speciale 
bibliotheken en documentatie-instellingen was, 
bleek uit de grote nadruk die de UDC in het les
programma kreeg. 
Waarom een A cursus, een C cursus maar pas 
een jaar later een B cursus? Dat zal samenhan
gen met tegelijkertijd levende plannen bij twee 
andere organisaties om een cursus Bedrijfs
archieven te gaan verzorgen. 
Een daarvan was de Nederlandsche 
Documentalistenkring (NDK), in 1947 opgericht, 
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waarin M.J. (Hans) Dreese een hoofdrol speelde. 
De naam Documentalistenkring getuigt nog 
eens van de enorme verwarring rand het begrip 
documentatie in die dagen. Sommigen hadden 
't bijvoorbeeld over 'beheersdocumentatie' als 
gecombineerd beheer over archief en biblio
theek, anderen spraken van 'Iiteratuurdocumen
tatie' waar zij het werk in de speciale bibliotheek 
mee aanduidden. Over die terminologische jungle 
en chaos later meer. In feite waren deze 'docu
mentalisten' van de NDK bedrijfsarchivarissen 
en 11 november 1953 zou de naam van hun 
vereniging dan ook gewijzigd worden in 
Nederlandse Vereniging van Bedrijfsarchivarissen 
(NVBA). Voorzitter Dreese van de NDK was een 
van de twaalf personen die in januari 1950 de 
Gemeenschappelij ke Opleid i ngscomm issie 
vormden. In overleg met de NDK ging de GO 
vanaf 1951 de B cursus - Bedrijfsarchivaris -
geven. In 1962, toen de NVBA de banden met 
het NIDER losser had gemaakt, trad de NVBA 
formeel toe tot de GO. 

De drukte op het opleidingsfront blijkt verder 
uit het feit dat er in Limburg in 1949 al een cur
sus Bedrijfsarchivist van start gegaan was die 
een jaar later een landelijke vorm kreeg. Die 
cursus was voor.al het geesteskind van C. (Carel) 
G.c. Bloemen, archivaris bij de Staatsmijnen. 
Bloemen had in samenwerking met de 
Vereniging van Archivarissen in Nederland (VAN) 
de cursus opgezet. De directe aanleiding was 
het verdwijnen van de - later weer heropgerich
te - Rijksarchiefschool. Tussen de combinatie 
Bloemen - VAN en de GO - NDK/NVBA boterde het 
niet. De voorzitter van de VAN gewaagde in een 
rede ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan 
van de VAN in 1951 dat de GO begonnen was 
met een cursus 'speciale archivaris', volgens 

M.l .. (Hans) Drees/,! herinnert zich 
vijftigjaar later nog heel goed de 

discussies overde ordening van 
bedrijfsarchieven:"Het was het 
eind .van de veertiger jaren. We 

hadden een interessante tijd 
achter ons, met trefpunten als de 

Studiegroep voor 
Beheersdocumentatie en die voor 
Literatiiurdocumentatie. In beide 

groepen werden harde noten 
gekraakt bij de pogingen tot het 
vaststel/en van grondslagenonder 
ons dagelijks werk: Ik was vooral 

geTnteresseerd in de 
Beheersdocumentatie, waarmee 
we het.gehele gebiedvanhet 

documentaire werk ten behoeve 
van hetbeheer van een bednjf 
(in de ruimste zin) bestreken: 

In de achter ons liggende jaren 
had vooral het NIDER op dat 

gebied het voortouw genom en. 
In mondelinge cursussen werd 

daar gedoceerd, dat de structuui 
van het bedrijfsarchief de weer

spiegeling moestzijnvan de 
entiteit waartoe dat archief 

behoorde. Ongeveer dezelfde 
tijd deed een opmerkelijk man 
van zichhoren, Carel Bloemen. 

Hij blies nieuw levenin de 
slapende Rijksarchiefschool waar 
hij archivistiek ging doceren op 

basis van het zogenaamde 
herkomstbeginsel en het 'respect 
des fonds', Die beginselenhielden 

(en houden) in, dat men zich 
bij het beheren van een archief 

moet afvragen door wie dat 
archief is ontstaan en dat een 

'fonds' niet uit elkaar gehaald of 
met delen van anderearchieven 

vermengd mocht worden. 
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V~~r mij stond evenwel vast dat 
het herkomstbeginsel voor de 
bedfijfsarchiefordening geen 

soelaas kon bieden. Een opmer
kelijke ervaring ondersteunde 
dat: mijn toenmalige directeur 

vroeg mij hem de tekst te leveren 
van het Verdrag van Mannheim, 
waarbij tussen de Rijnstaten het 
verkeer en vervoer over de rivier 
geregeld was. Oat verdrag was in 

1814 opgesteld en ik ging naar 
de beheerder van het archief van 
het ministerie van waterstaat en 

vroeg hem mij dat stuk te leveren. 
Oat kon hij echter aileen als we 
zouden weten welk overheids
orgaan toendertijd belast was 

met de Rijnvaart. Leiden in last, 
want dat wist niemand. 

Literatuurstudie bracht mij op 
het spoor van de principes van 
de bedrijfsorganisatie waarin 

de 'functie' een belangrijke rol 
bleek te spelen. Het werd me 

duidelijk, dat een bedrijf gekend 
wordt, niet door de producten, 
het person eel of de gebouwen, 

maar door zijn functie en de 
daarin opgesloten /iggende 

'deelfuncties' in hun voor dat 
bedrijf specifieke samenhang. 
De uitwerking van die opvat

ting alsbasis voor de ordening 
van de dossiers leidde tot het 
beginsel van de ordening van 

de archiefdossiers overeenkom
stig de samenhangtussen de 

deelfuncties van het betreffende 
bedrijf. Eureka! We konden de 
syllabus Archief-ordening voor 

de cursus B van de GO gaan 
schrijven en goedonderbouwde 

lessen terzake geven. " 

GEEN GOED HU1S ZONDER EEN COED 80UW'PLAN 

GEEN GOED ARCHIEF ZONDER EEN GOED SCHEMA 

Uit: J. Silver, Het modeme bedrijfsarchief,' zijn inrichting en toepassing. 
Purmerend 1948. 

hem" een onwezenlijke term". Daardoor waren 
misverstanden tussen de beide opleidingsinstel
lingen ontstaan, maar de VAN-voorzitter hoopte 
dat die op den duur zouden plaats maken voor 
een goede samenwerking. Die hoop zou ijdel 
blijken want tussen de NVBA en de opleiding 
Bedrijfsarchivist bleken grote inhoudelijke ver
schillen te bestaan over de gewenste ordening 
van bedrijfsarchieven. Bloemen was voorstander 
van ordening op basis van de organisatie, de 
NVBA, bij monde van Dreese, zwoer bij ordening 
op basis van de functies binnen het bedrijf. 
Wij zijn er wat het aanbod betreft nog niet: op 
het terrein van de gemeentelijke administratie 
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116 was de SOD (Stichting Overheidsdocumentatie) - waarbij in deze kring het 
woord documentatie stond voor 'beheren van het gemeentelijk lopend archief' 
- al sinds de jaren dertig actief. De SOD had op dit terrein dankzij de steun van 
de machtige Vereniging van Nederlandse Gemeenten een ijzersterke positie. En 
dan was er ook nog het in 1946 opgerichte Nederlands Genootschap voor 
Documentreproductie (NGDR). Dat gaf cursussen reprografie en legde ook voor 
archieven en bibliotheken belangstelling aan de dag. (Een situatie die lijkt op 
die in de Verenigde Staten, naar we zullen zien). Het NGDR had een Commissie 
voor Archieven en Bibliotheken waarvan dr. L.J. van der Wolk lid was. Carel 
Bloemen moet hij goed gekend hebben, want Bloemen was de eerste voorzitter 
van het NGDR. Waarmee duidelijk zal zijn dat het opleidingsfront in 1950 sterk 
in beweging was, de terminologie nog niet was uitgekristalliseerd en dat het 
kleine clubje mensen die op opleidingsgebied actief waren elkaar allemaal ken
den. 

De oprichting van de GO was uiteraard niet meer dan een - belangrijk - moment 
uit een reeks van allerhande feiten die zich op het vakgebied afspeelden. 
Natuurlijk, elk jaar heeft op een of andere manier wei iets betekend in de ont
wikkelingsgang van archief-bibliotheek-documentatie, maar bij nader inzien 
springt 1950 er toch uit. Men mag het gerust een kroonjaar noemen en recon
structie ervan levert een verrassend aantal saillante gebeurtenissen op. Laten 
wij 1950 maar eens onder de loep nemen. 

Vernieuwing 

Enkele belangrijke, nu nog bestaande tijdschriften zagen in dat jaar het licht. 
In wat toen nog West-Duitsland heette, verscheen op 1 juni 1950 het eerste 
nummer van Nachrichten fOr Dokumentation. De ondertitel luidde 
Korrespondenzblatt fOr die Technik und Wissenschaft, Wirtschaft und 
Verwaltung. Een vaktijdschrift dus dat zich richtte op kringen uit de techniek, 
wetenschap, economie en bestuur. Nachrichten fOr Dokumentation fungeerde 
ook als orgaan van de Deutsche Gesellschaft fur Dokumentation (DGD) en van 
de Duitse normencommissie voor het bibliotheek-, boek- en tijdschriftwezen. In 
het openingsartikel - voorzien van de UDC- notatie 002 - ging de president van 
de DGD in op de herkomst van het woord Dokumentation en op de grote eco
nomische betekenis van documentatie. Vooral ingenieurs, wetenschapsbeoefe
naars, advocaten zouden daarvan kunnen profiteren. Documentatie beperkte 
zich beslist niet tot boeken, ook tijdschriften, foto's, films, geluidsdragers 
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moesten gedocumenteerd worden. Het was zaak - aldus dit artikel - dat een 
documentalist goed technisch geschoold was. In vertaling:" Een documentalist 
moet permanent van de laatste stand van de technische documentatiemiddelen 
uit aile landen op de hoogte zijn om met behulp daarvan zijn werk constant te 
verbeteren." In de eerste jaargang van Nachrichten fOr Dokumentation trof de 
lezer onder meer artikelen aan over microfiches, de taak van de archivaris, 
ponskaarten, fotokopieren en de UDC. 
Een sprong voorwaarts: eind 1997 kreeg het tijdschrift de titel nfd; Zeitschrift 
fOr Informationswissenschaft und -praxis en eind 1998 besloot de Deutsche 
Gesellschaft fur Dokumentation zich voortaan te noemen Deutsche Gesellschaft 
fur Informationswissenschaft und Informationspraxis. 

Een half jaar eerder dan het Duitse Nachrichten fOr Dokumentation, in januari 
1950, was in het toen nog zo verre Amerika het eerste nummer verschenen van 
American Documentation. Ondertitel: a quarterly review of ideas, techniques, 
problems and achievements in documentation. Het blad werd uitgegeven door 
het American Documentation Institute (ADI) en was een voortzetting van het 
tussen 1937 en 1943 verschenen Journal of Documentary Reproduction. In dat 
blad was documentatie - zoals uit de titel blijkt - vooral opgevat als een techniek 
waarin de reprografie een hoofdrol speelde. De analogie met Nederland, waar
in documentreproductie ook als nauw verwant aan bibliotheek-, archief- en 
documentatiewerk werd gezien, is treffend. Dat was in de voorlijke Verenigde 
Staten in 1950 overigens al een enigszins verouderde, veer te beperkte ziens
wijze. "The late war with its emphasis on technology and documentation has 
brought sweeping changes in concepts and infinitely expanded possibilities" 
schreef hoofdredacteur Vernon D. Tate in zijn voorwoord bij de eerste aflevering 
van American Documentation. 

Directeur van het instituut dat het blad uitgaf, was dr. Luther Evans, wiens 
hoofdfunctie bibliothecaris van de Library of Congress was. Dat laat zien dat er 
in de Verenigde Staten niet die animositeit bestond tussen bibliothecarissen en 
documentalisten die in Europa - en in Nederland in het bijzonder - de sfeer zo 
lange tijd vergiftigd heeft. Hetgeen overigens niet zeggen wit dat aan gene 
kant van de Atlantische Oceaan het allemaal koek en ei was tussen bibliotheek 
en documentatie. "The schism between documentation and librarianship was 
unfortunate for both, for together they could doubtless have progressed much 
more rapidly and soundly than has been the case". Aldus terugblikkend een 
opmerking in American Libraries uit juli 1972. 
Net als in Nachrichten fOr Dokumentation was in het Amerikaanse vaktijdschrift 
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Een toekomstvisie uit American Documentation van oktober 1950. 
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het eerste artikel gewijd aan het begrip documentatie. Dat werd ruim qua 
inhoud, bondig qua bewoordingen geformuleerd als "the organization of 
recorded communication". Het ADI stelde zich tot doel methoden en technieken 
te ontwikkelen waardoor de wetenschappelijke communicatie verbeterd zou 
worden. Nadruk kregen daarbij microfilm en ponskaart; de computer werd in 
1950 nog niet genoemd. American Documentation ontwikkelde zich tot een 
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zeer gezaghebbend tijdschrift en er zou later zo'n grote vraag naar de eerste 
jaargangen komen, dat die in 1965 fotomechanisch herdrukt werden. In de 
Nederlandse bibliotheken vindt men hooguit aileen die later vervaardigde num
mers terug, in 1950 zal men hier - deviezennood! - het tijdschrift te duur 
gevonden hebben en wat zwaarder woog: de Nederlandse wetenschappelijke 
bibliothecarissen stonden uiterst gereserveerd tegenover documentatie en vonden 
een abonnement niet de moeite waard. In 1969 kreeg het blad de nieuwe 
naam Journal of the American Society for Information Science, een uitgave van 
het genootschap dat de nieuwe naam American Society for Information 
Science had gekregen. 

Het derde tijdschrift met 1950 als geboortejaar was Libri; international library 
review. (Ondertitel in 1995 gewijzigd in international journal of libraries and 
information services). Dit in Denemarken uitgegeven tijdschrift had nauwe 
banden met de internationale vereniging van nationale bibliothecarissenvereni
gingen en bibliotheken, de IFLA, International Federation of Library Associations. 
Libri was het eerste bibliotheektijdschrift dat zich trots als 'internationaal' pre
senteerde. Naar we zullen zien: een teken des tijds. De groei van het aantal 
tijdschriften op bibliotheek- en documentatiegebied bracht, ook al weer in 
1950, de Engelse Library Association ertoe een abstracttijdschrift te lanceren. 
Het kreeg de titel Library Science Abstracts en gaf in zijn eerste jaargang ruim 
600 samenvattingen van in circa 150 vaktijdschriften verschenen artikelen. Vanaf 
1969 kreeg het de titel Library & Information Science Abstracts, kortweg LISA. 

Niet aileen in Nederland kwam er in 1950 een nieuwe documentatie-opleiding. 
In de Verenigde Staten startte dat jaar de eerste cursus 'Documentation' (lees: 
reprografie- en ponskaarttechniek) aan de Western Reserve University van 
Cleveland. In Frankrijk werd op 1 november 1950 opgericht het Institut National 
des Techniques de la Documentation. Het was een onderzoeks- annex onder
wijsinstelling met diverse cursussen van twee jaar op het terrein van documen
tatietechnieken. De leiding berustte bij Suzanne Briet, bijgenaamd 'Madame 
Documentation'. Zij was verbonden aan de Franse nationale bibliotheek als 
hoofd van de catalogi- en bibliografieenafdeling. Ook was zij vicepresident van 
de overkoepelende documentatie-organisatie FID, Federation Internationale de 
Documentation. De letter I in deze afkorting zou - het zal nauwelijks meer ver
bazen gezien de woekering van het woord informatie - midden jaren zestig 
66k gaan staan voor Information . 
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documentatie vaar de algemene bedrijfsleiding. 
Algc!ncn(" beschouwmg over het Ilut van cen iJoedc bedrijfsdocullll!ntatie gaat samen met de 
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mentatie van aigeInene aard noodzakeHjk. - Hulpmiddelen voor de inrichting en instandhouding 
van de documentatie. 
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Conferenties 

Internationale conferenties op ons vakgebied zijn tegenwoordig aan de orde 
van de dag. Het directe persoonlijk contact blijft immers, aile andere communi
catiemiddelen ten spijt, zeer belangrijk. Vijftig jaar terug waren internationale 
conferenties nog een zeldzaamheid. Weliswaar toonde West-Europa een 
opmerkelijk economisch herstel - mede onder invloed van de dollars uit het 
Marshallplan - maar reizen was duur. Een bezoek vanuit Europa aan de 
Verenigde Staten was maar voor weinigen weggelegd. Een door de IFLA voor 
oktober 1950 geplande conferentie in de Verenigde Staten over bibliotheek en 
bibliografie kon bijvoorbeeld geen doorgang vinden. De uitgenodigde Europese 
bibliothecarissen hadden het geld niet.. .. Niettemin werden er in 1950 enkele 
belangrijke bijeenkomsten gehouden. Van 28 tot en met 30 april kwamen in 
het Zwitserse Ascona ruim dertig experts uit elf landen bijeen. Ook waren er 
vertegenwoordigers van IFLA en UNESCO. Het betrof een conferentie van het 
Technisch Comite 46 (Documentatie) van de International Standardization 
Organisation (ISO). Voorbereid was de samenkomst door het Nederlandse 
Standaardisatiecomite. De experts maakten in Ascona afspraken over normering 
van afkortingen van tijdschrifttitels en over translitteratie van Cyrillisch schrift. 
Russische wetenschappelijke literatuur was belangrijk geworden. De paar 
dagen dat men bijeen was, bleken niet voldoende om algemene, internationaal 
aanvaarde regels voor verwijzingen in de literatuur naar titels op te stellen. 
Maar tevreden met het resultaat en in het besef dat internationale standaardisatie 
een uiterst moeizaam en langdurig proces is, keerden de deelnemers huiswaarts. 

Hoewel dus niet zonder betekenis voor de normalisatie op bibliotheek- en 
documentatiegebied, wordt het belang van Ascona overtroffen door de confe
rentie die van 24 tot en met 29 juli 1950 in Chicago werd gehouden. Onder de 
titel 'Conference on Bibliographic Organization' werd dit treffen georganiseerd 
door de meest vooraanstaande Amerikaanse bibliotheekschool, de Graduate 
Library School, verbonden aan de universiteit van Chicago. Het was een puur 
Amerikaanse aangelegenheid, maar doordat de lezingen in 1951 in druk ver
schenen, konden ook anderen ervan kennis nemen. In zijn inleiding definieerde 
Verner W. Clapp, verbonden aan de Library of Congress, bibliografische organi
satie als "the pattern of effective arrangements which results from the systematic 
listing of the records of communication". Bibliografische beheersing dus van 
beslist niet aileen gedrukt materiaal. Een gecobrdineerd offensief om de docu
mentenstroom te beheersen, was volgens de deelnemers broodnodig. 
Het vraagstuk werd in vijf thema's verdeeld: algemene problematiek, classifica-
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tievraagstukken, de uiteenlopende bibliografische behoeften bij de verschillende 
disciplines, de fysieke toegankelijkheid van documenten en'trends'. De informa
tiespecialist Mortimer Taube, werkzaam bij de Amerikaanse Atoomcommissie, 
hield een lezing waarin hij het begrip 'mission oriented' introduceerde. Hij 
pleitte voor efficiente, gerichte bibliografische beheersing in plaats van het 
najagen van het ideaal van een algemene wereldbibliografie. Met zulke plannen 
liep men in de UNESCO toen nog rondo De bibliothecaris van het Amerikaanse 
ministerie van landbouw, Ralph R. Shaw, lichtte in Chicago zijn paper 
Management, machines, and the bibliographic problems in the twentieth century 
toe. Hij besprak daarbij zijn uitvinding, de ponskaartenmachine Rapid Selector, 
en meende dat aileen met inschakelen van machines het bibliografisch probleem 
opgelost kon worden. In het bibliotheekwerk, eeuwenlang puur ambachtelijk, 
ging onder invloed van de speciale bibliotheken en documentatie-instellingen 
de machine haar entree maken. Het jaar 1950 kan men als het begin van die 
ontwikkeling zien. 

Van 23 tot en met 26 augustus 1950 vond het eerste internationale congres van 
wetenschappelijke archivarissen plaats. In Parijs, onder auspicien van UNESCO. 
Een paar maanden later, oktober 1950, hadden de Amerikaanse wetenschappelijke 
archivarissen hun jaarlijks congres in Madison (Virginia). Sprekers daar waren 
onder meer de al genoemde Verner W. Clapp alsmede Vernon D. Tate. Die was 
bibliothecaris van het Massachusetts Institute of Technology en behandelde het 
onderwerp 'Scientific Control of Information'. Ook in de wereld van het oude 
archief ging de eigen tijd meespelen. 

Vaktermen 

De vakterminologie werd in 1950 met twee nieuwe termen verrijkt. Vanuit 
Amerika lanceerde Calvin N. Mooers de begrippen 'information retrieval' en 
'descriptor'. Mooers was geen bibliothecaris, maar - laten we zeggen - 'infor
matiedeskundige'. Hij experimenteerde met methoden om met behulp van tref
woorden - door hem descriptors genoemd - documenten via ponskaarten toe
gankelijk te maken. Het door Mooers op de markt gebrachte systeem kreeg de 
naam Zato coding. Per document werd een randgeponste kaart aangemaakt. 
V~~r elk onderwerp werd een combinatie van randponsingen aangebracht en 
met behulp van een naald werd het hele kaartenbestand doorzocht. De kaarten 
met identieke randponsingen werden er dan op die manier uitgelicht. Er bestond 
rond 1950 een bont geheel van zulke ponskaartsystemen, Calvin Mooers besprak 
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er een aantal in zijn artikel in American Documentation (eerste jaargang nr. 4, 
oktober 1950) onder de titel Coding, Information Retrieval, and the Rapid 
Selector. 

Genoeg nu even met saillante feiten uit 1950. Feiten zeggen op zich trouwens 
weinig of niets, zij gaan pas spreken als zij in een verband geplaatst worden. 
In welke maatschappelijke context moeten ze worden geplaatst? Waar waren 
zij symptoom of uiting van? Welke maatschappelijke, wetenschappelijke, tech
nische en sociaal-culturele ontwikkelingen stimuleerden de belangstelling voor 
archieven, bibliotheken, documentatie? Voor de congressen, nieuwe tijdschriften, 
nieuwe technieken om informatie toegankelijk te maken? Op de achtergrond 
staat levensgroot de Tweede Wereldoorlog die een geweldige impuls gegeven 
heeft aan de techniek en het begrip informatie met al haar varianten, inclusief 
spionage, voorlichting en propaganda, een nieuwe dimensie gegeven heeft. 
Over de rol van de Tweede Wereldoorlog later. 

Het maatschappeiijk kader 

Wat speelde er in 1950? De wereld verkeerde toen opnieuw in een oorlogssitu
atie, de Koude Oorlog. Die mondiale bewapeningswedloop tussen de super
machten Verenigde Staten en de Sovjet-Unie woedde op haar hevigst en werd 
zelfs een 'hete' oorlog toen midden juni 1950 de Noord-Koreanen Zuid-Korea 
binnenvielen. De Verenigde Staten stuurden in het verband van de Verenigde 
Naties een grote troepenmacht om de Zuid-Koreanen bij te staan, Russen en 
Chinezen kwamen Noord-Korea te hulp. Het heeft niet veel gescheeld of de 
Koreaoorlog was geescaleerd tot een atomaire Derde Wereldoorlog. De Koude 
Oorlog zorgde voor een ongekende groei van de budgetten voor research, in 
het bijzonder natuurlijk waar het de bewapening betrof. Nieuwe bommen 
(waterstofbom), nieuwe geleide projectielen (lange afstandsraketten) en nieuwe 
wapensystemen werden ontwikkeld. En zoals steeds het geval: de innovaties 
bleken ook toepasbaar op niet-militair gebied zoals voor het opslaan en trans
port van gegevens. 

In het voorjaar van 1950 was door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden 
NSC-68 aangenomen. Dat was een document (nummer 68), opgesteld door het 
hoogste militaire adviesorgaan van de Amerikaanse president, de National 
Security Council (NSC). Het stuk stelde vast dat de Verenigde Staten als super
mogendheid de mondiale taak hadden de vrije wereld tegen het communisme 

• Een halve eeuw en nog vee I langer geleden • 

1311 



1114 te verdedigen. Elke daad van rode agressie moest snel en adequaat beantwoord 
worden, extra geld was vereist voor het ontwikkelen van nieuw wapentuig. Dat 
tegen aile verwachting in de Sovjet-Unie in september 1949 ook over de 
waterstofbom bleek te beschikken, boezemde grote angst in. Het programma 
zou veel geld, heel veel geld gaan kosten en het budget van defensie, groot 
13 miljard dollar, diende verviervoudigd te worden. Het voorstel van president 
Truman om dit advies van de National Security Council op te volgen, werd aan
genomen. Onder meer een vi oed van min of meer geheime technische rapport
literatuur was het gevolg zoals ook op een heel ander terrein de Koude Oorlog 
een lawine van documenten tot gevolg had. In de heksenjacht op communisten 
(McCarthyisme) werden enkele miljoenen Amerikanen gescreend en hun per
soonsgegevens in dossiers vastgelegd. Er kwam werk te over voor documenta
listen en deze massale groei van documenten - waaraan het (in 1950!) op de 
markt gebrachte nieuwe fotokopieerapparaat van Xerox krachtig meewerkte -
stimuleerde uiteraard op haar beurt de technieken van gegevensverwerking. In 
de jaren rond 1950 hield dat in concreto in: het gebruik van ponskaarten. Aan 
het inschakelen van de computer bij documentatie werd toen nog maar door 
een enkeling gedacht, net geboren als dit apparaat als rekenmachine was. 

De Koude Oorlog - in de jaren zestig de directe oorzaak van de constructie van 
ARPAnet, voorganger van Internet - was beslist niet de enige drijvende kracht. 
De vrees voor een nieuwe oorlog - met atomaire wapens - vormde een sterk 
tegenwicht. Het was zaak, aile tegenstellingen ten spijt, dat Oost en West met 
elkaar in gesprek bleven. In de inleiding van het eerste internationale biblio
theektijdschrift, het al genoemde Libri, heet het dat de barrieres tussen landen 
en culturen geslecht moeten worden om hoop te kunnen koesteren op een 
betere toekomst en dat wederzijds begrip moet worden aangemoedigd. Op het 
terrein van opvoeding, cultuur en wetenschap spande de in 1946 opgerichte 
UNESCO zich in. De mondiale organisatie gaf onder meer een bibliotheektijd
schrift uit, verleende financiele steun aan FID en IFLA en organiseerde een 
reeks van cursussen en symposia. In de zomer van 1950 organiseerde UNESCO 
een conferentie over de rol van openbare bibliotheken in de volwassenenedu
catie. Van 7 tot en met 10 november 1950 vond onder auspicien van UNESCO 
in Parijs een groot congres plaats over de verbetering van bibliografische dien
sten. Ter voorbereiding hadden UNESCO en de Library of Congress een overzicht 
opgesteld van allerlei bibliografische diensten en hun publicaties. Dit 'working 
paper'diende als basis voor de discussies. Ruim dertig landen stuurden vertegen
woordigers, meer dan tien internationale organisaties gaven acte de presence. 
Uit de Verenigde Staten was als vertegenwoordiger van de Library of Congress 
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de al eerder genoemde Verner W. Clapp aanwezig. 'Madame Documentation', 
mevrouw Suzanne Briet, ontbrak evenmin en organiseerde voor haar collega's 
een excursie naar haar heiligdom, de grote marmeren bibliografieen- en 
catalogushal van de Bibliotheque Nationale. V~~r Nederland waren onder meer 
dr. L. Brummel, dr. L.J. van der Wolk en dr. C. Groeneveld naar Parijs gekomen. 
Ze waren aile drie ook bij de oprichting van de GO betrokken geweest. 
Brummel werd in Parijs staande de conferentie tot voorzitter ervan gekozen. In 
Bibliotheekleven verscheen een verslag dat onder meer melding maakte van de 
tegenstelling tussen de "conservatieve" bibliothecarissen en de "progressieve" 
bibliothecarissen-documentalisten. Onder de aanbevelingen die de conferentie 
deed, was de oproep dat elk land zou zorgen voor een goede nationale biblio
grafie. Daarin zou ook grijze literatuur - die term werd toen overigens nog niet 
gebruikt - opgenomen moeten worden zoals overheidspublicaties, rapporten en 
dissertaties. Verder beval de conferentie de oprichting aan van scholen of oplei
dingen voor onderwijs aan aanstaande bibliothecarissen en documentalisten. 
Nederland kon daarbij hand in eigen boezem steken: weliswaar waren er de 
cursussen van de Centrale Vereniging voor het openbare bibliotheekwerk 
(directeurscursus, assisteritcursus, cursus jeugdbibliotheek en muziekbibliotheek), 
er was sinds kort de GO maar niets voor aspirant wetenschappelijke bibliothe
carissen. Een - heel beperkte, eenzijdig alfa-gerichte - opleiding voor het 
wetenschappelijk bibliotheekwezen zou er in ons land pas in 1960 komen toen 
aan de universiteit van Amsterdam dr. L. Brummel benoemd werd tot buiten
gewoon hoogleraar in de bibliotheekwetenschap. 

1-- STAATSBLAD---I 
VAN RET I 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

No. K 425 B ES L U IT >an 2 O"ob" /950. hou· 
dende voofschrijtell 1I00r de behandelirrg van 
post. en archlelzaken hi; de rijksaiministratie. 

Wu JULIANA, BII DE GR,\T1E. GODS, KoNtNGlN DER NEOERl.ANOEN, 

PRINSES VAN OR,\N!E.NASSAU. ENZ., ENZ., ENZ. 

Op de voordracht van Ooze minister-president, minister van alge
mene zaken, van 25 September 1950, no. 26404; 

Overwegende, dat de voorschriften v~~r de bebandeling van post
en archiefzakcn bij de departementen van aigemeen bestuur. neer· 
geJegd in het Koninklijk besluit van 4 September 1823, no. 7, niet 
meer voldo:n aan de behoeften van het staatsapparaat; 

dat snellere afdo:ning van zaken en grotere doelmatigbeid van 
de arcbieven kan worden verkregen door bij de post- en archief
behandeling gebruik te maken van de uitkomstcn der organisatieieer 
en van de ontwikkeling op de gebieden van documentatie. registratuur 
en administratieve techniekj 

I aJ:e~c~:t v~:t~~~eg~fC~~~e~!~j~~a~i~~e te~a~~~~~e~l~~~~~; v:~ ~~ 

I 

regcling te verzekeren en in verband daarmede enige artikelen van 
genoemd Koninklijk besluit te doen vervalJen; 

~I ______ _ _________ _ 

• E e n h a I v e e e u w e n 

Brummel is sleutelfiguur geweest in de na
oorlogse bibliotheekontwikkeling in Nederland. 
Wij zijn hem al tegengekomen als degene die 
op 13 januari 1950 de GO installeerde en als 
deelnemer aan de grote Parijse conferentie. 
Hij werd ook voorzitter van de op 5 juni 1950 
ingestelde commissie die de regering advies 
moest uitbrengen over de taak van de depar
tementen op het gebied van de overheidsdo
cumentatie. 
Dat de overheid oog kreeg voor een goede 
organisatie van het papieren werk blijkt ook 
uit een Koninklijk Besluit van 2 oktober 1950 
"houdende voorschriften voor de behandeling 
van post- en archiefzaken bij de rijksadmini-
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REPROGRAFIE 
"DE ATLAS" brengt U de grootste verscheidenheid in documentreproductie·apparatuur, aangepast aan de 

toe passing en en behoefte in elke verbruikersgroep. 

lJenld U aan de eK-~w-itie in "p,uecJ.~i StudiG", Den Haalf 
uan 11 tGt en met 16 Duemf,e~ a.~. 

U zult ons hier aantreHen met een complete serie bureau·lichtdruk apparaten en reproductie

camera's tot offset-machines voor bedrijven met kleine druk.opiagen. 

N.V. LlCHTDRUKPAPIERFABRIEK "DE ATLAS«, DElFT, TElEFOON 1077 (3 lIJNEN) 
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Wij ziin deskundig Op hel gehele reprogralisch gebied en onze specialisten staan U gaarne terzijde bij Uw desbefreffende problem en. 

Groot katholiek dagblad vraagt 

ARCHIV ARE SSE. 
in staat zelfstandig archief op te bouwen en uit te werken. 
Algemene ontwikkeling en taJenkennis vereist. DipJoma 
C.V. strekt tot aanbeveling. Sollicitaties met uitvoerige in
lichtingen onder letter KD aan de Administratie van Biblio
theekleven, Statensingel 9~ c, Rotterdam C. 

MEULENHOFF & Co. N.V,. Groote Internationale Boek
handel, vraagt ter uitbreiding van de Bibliografische afd. 

EENIGE GOED INGEWERKTE KRACHTEN. 
Brieven met uitv. inI.. opleiding. loopbaan. verlJ salaris en 
wanneer beschikbaar. te richten aan BeuJingstraat 2-4. 
Amsterdam, 

BIBLIOTHEEK OF DOCUMENTATIEDIENST. 

Steller dezes. in het bezit van vele jaren ervaring in wetenschappelijk 
bibliotheekwezen. op documcntatiegehied en in commissoriaai en orga~ 
nisatorisc:h werk op dit terrein, benevens veJe jareD practijk in weten-
5chappelijke boekhandel en uitgeverij in binDen~ en buitenJand. wenscht 
om ideeele redenen zijn Icidende functie in het bedrijfsleven te verwisse
len voor een soortgelijke functic op het gebied van bibliotheek eoiof 
iocumentatie. Voorkeur. geografie of landbouw. Brieven onder letter ZA 
mn de Administratie van Bibliotheekleven. Statensingcl 95c, Rotterdam G 
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stratie". Dit Koninklijk Besluit K 425 maakte een eind aan een uit 1823 (!) 
daterend voorschrift voor ordening van het lopend overheidsarchief. Het nieu
we KB stelde dat snellere afdoening van zaken en grotere doelmatigheid van 
de archieven kon worden verkregen door bij de post- en archiefbehandeling 
"gebruik te maken van de uitkomsten der organisatieleer en van de ontwikke
ling op de gebieden van documentatie, registratuur en administratieve techniek". 
Naar voorbeeld van de gemeentelijke administratie, waarin al vanaf de jaren 
twintig de UDC werd gebruikt, ging nu ook de rijksadministratie van de UDC 
gebruik maken. 

In de Commissie van Advies voor Overheidsdocumentatie zaten vooral de amb
tenaren die op de verschillende ministeries belast waren met bibliotheek- en 
documentatiewerk. De Commissie adviseerde onder meer een verdergaande 
documentatie (door haar gelijk gesteld aan: ontsluiting) van literatuur, rapporten 
en dergelijke, de aanleg van een centrale catalogus van periodieken in overheids
bibliotheken, uitwisseling van vaktijdschriften, departementale samenwerking 
in uitwisseling van bibliografische gegevens, de centralisatie en cobrdinatie van 
de departementale foto- en filmarchieven. Ais gevolg van deze aanbevelingen 
werd in 1952 bij besluit van de minister van Binnenlandse Zaken ingesteld de 
PCOD (Permanente Commissie voor Overheidsdocumentatie). "Het doel van de 
overheidsdocumentatie is het beleid te ondersteunen door documentaire infor
matie in de breedste zin" zei minister dr. L.J.M. Beel in zijn installatierede. 

De overheid ging een duidelijke taak zien ten aanzien van de eigen documen
taire informatievoorziening. Die moest het beleid ondersteunen, want het over
heidsbeleid ging zich steeds meer baseren op kennis, gegevens, statistisch 
materiaal dat geput kon worden uit literatuur. Dit proces van 'verwetenschap
pelijking' van het overheidsbeleid - op rijks-, provinciaal- en gemeenteniveau -
ging gepaard met een sterke toename van overheidspublicaties en een steeds 
verder ingrijpen van de overheid via wet- en regelgeving op vooral sociaal-eco
nomisch gebied. Een belangrijke impuls daarbij was de gedachte dat een actief 
overheidsingrijpen niet aileen de welvaart kon vergroten, maar ook een probaat 
mid del was om het spook van de werkeloosheid buiten de deur te houden. 
Nog levendig stond de mensen toen de grote wereldcrisis en werkeloosheid 
van de jaren dertig voor de geest en het daaruit voortvloeiende extremisme 
van rechts en links. Dat mocht zich niet herhalen. Tegen die achtergrond moet 
men ook de oprichting zien - in februari 1950 - van de Sociaal-Economische 
Raad (SER), een permanent adviescollege voor de regering. Uiteraard kreeg de 
SER direct bij de oprichting een afdeling Bibliotheek en Documentatie . 

• Een halve eeuw en nag vee I langer geleden • 

1711 



Bibliothecaris nieuwe stijl 

En wat noemde een Nederlandse bibliothecaris in die dagen de belangrijkste 
trends in het vak? Een prima bron om dat te achterhalen is de redevoering die 
dr. L.J. van der Wolk hield op 1 juni 1950 toen hij het 21ste Bibliotheekcongres 
opende. Van der Wolk ging in zijn toespraak in op de zich snel veranderende 
wereld, "de bibliothecaris van nu moet zich langzamerhand gaan orienteren in 
een wat andere wereld. Natuurlijk, boeken blijven boeken, tijdschriften tijd
schriften, een leeszaal een leeszaal (Schneiders: met leeszaal werd toen een 
openbare bibliotheek bedoeld), een magazijn een magazijn. Men zou geneigd 
zijn te zeggen: en de bibliothecaris blijft bibliothecaris, maar aan deze stelling, 
geloof ik dat wij langzamerhand beginnen te twijfelen. De bibliothecaris en 
zijn wijze van werken ondergaan nieuwe invloeden." Van der Wolk noemde er 
vier: internationale samenwerking, documentatie, normalisatie, opleiding. Bij 
zijn toelichting op deze tendenzen merkte hij op dat er een tijd geweest was 
dat bibliothecarissen en documentalisten geen beg rip voor elkaar hadden. 
"Ook nu zijn wij nog niet zover, dat wij kunnen zeggen, dat er een voortreffe
lijke samenwerking is. Toch constateer ik met genoegen, dat wij veel verder zijn 
gekomen." Wat de opleiding betreft, signaleerde hij plannen voor een opleiding 
tot wetenschappelijk bibliothecaris (waar nog tien jaar op gewacht zou moeten 
worden), de verbetering van de cursussen voor werkers in openbare bibliotheken. 
Hij prees de samenwerking NVB-NIDER zoals tot uitdrukking komend in de 
oprichting van de GO en sprak de hoop uit dat er uiteindelijk samenwerking 
zou komen tussen de opleiding voor bibliothecarissen en archivarissen. 

Balans 

Wij maken de balans op: het jaar 1950 toont een opmerkelijke dynamiek op 
het gebied van de documentaire informatie, een dynamiek die vanuit politieke, 
sociaal-economische en technische ontwikkelingen te verklaren is. Informatie 
ging een steeds belangrijker rol spelen, de toename van documenten vormde 
een uitdaging. Groeiend was de gedachte dat die uitdaging gepareerd moest 
worden met mechanisatie door ponskaartmachines en - met het oog op ruimte
besparing - door reprografie, met name de microfotografie. Heel schuchter 
nog begon de machine het bibliotheek- en documentatiewerk binnen te dringen. 
Dat was een proces waarbij vooral de wetenschappelijke bibliothecarissen van 
de oude stempel, alfagericht als zij waren, vraagtekens zetten. Een man als 
Brummel bijvoorbeeld. Terug van een reis langs Amerikaanse bibliotheken liet 
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hij zich in 1952 uiterst nega
tief uit over mechanisatie in 
de bibliotheek. 1/ En tenslotte 
is daar het hele machinepark 
van mechanische hulpmidde
len, voorlopig eindigende 
met de Rapid Selector, die 
gereed staan om als een 
leger van robots onze bibli
otheken binnen te trekken 
met een zo ijzeren onweer
staanbaarheid, dat ik aileen 
nog maar hopen kan het niet 
meer te zullen beleven.1/ 

Door zijn internationale 
gerichtheid kon Nederland 

De Rapid selector was een combinatie van microfilm en ponskaart. een belangrijke rol spelen in 
organisaties als IFLA en FID. 

Secretaris-generaal van de IFLA was de Nederlandse bibliothecaris dr. T.P. Sevensma, 
het secretariaat-generaal van de FID was bij het NIDER ondergebracht. 

Het zal de lezer verder niet zijn ontgaan dat er in Nederland een kleine kring van 
experts was, gezaghebbende en toonaangevende lieden die elkaar op congres
sen ontmoetten en sleutelposities in de wereld van de documentaire informatie
voorziening innamen. Dan kan vooral gedacht worden aan dr. L. Brummel, 
Hans Dreese, dr. C. Groeneveld en dr. L.J. van der Wolk. Aile vier waren - wij 
herhalen het nog maar - nauw betrokken bij de oprichting van de GO. 

1.2. De eeuwenoude en korte voorgeschiedenis 

Wij staan op de schouders van onze voorgangers. Archivarissen, bibliothecaris
sen, documentalisten, literatuuronderzoekers, informatiebemiddelaars, informa
tiespecialisten, 'informatie professionals' - hoe zij zichzelf willen noemen - ook 
in de eenentwintigste eeuw kunnen zij in hun werk terugzien op een eeuwen
oude voorgeschiedenis. Het valt uiteraard buiten het bestek van dit boekje een 
uitvoerige historie van de documentaire informatievoorziening te bieden. Er 
volgen hier slechts een paar hoofdlijnen en een wat uitvoeriger behandeling van 
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1120 de markante punten uit de periode 1890-1950. Dit laatste om relief te geven 
aan wat in de vorige paragraaf aan de orde is gesteld. 
In de ontwikkeling van de documentaire informatie zijn ruwweg zes hoofdpunten 
te onderkennen: het gebruik van het schrift (ca 3500 v.c.), de uitvinding van de 
boekdrukkunst (ca 1450 n.c.), de toepassing van de stoompers (ca 1800), de 
'inschakeling' van de electriciteit en 'het schrijven met licht' (de telegrafie en 
de fotografie ca 1830), in het laatste kwart van de negentiende eeuw de vast
legging op film en grammofoonplaat en - last but not least - de digitale revolutie 
die in de jaren zestig op gang gekomen is. De verschillende fasen volgen elkaar 
in de tijd op, maar verdringen elkaar niet, zeker niet helemaal; media vullen 
elkaar aan, bevruchten elkaar en vormen uiteindelijk in onze dagen een bont 
geheel van informatiedragers en daarbij aangepaste geavanceerde methoden 
en technieken om die van waar ook op te roepen, te bewerken, met elkaar te 
verbinden, in allerlei vormen op te slaan, toegankelijk te maken en te verspreiden. 

Stroomversnelling 

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw raakte de informatievoorziening 
in een steeds onstuimiger stroomversnelling. De combinatie van groeiende 
volksontwikkeling en het terugdringen van het analfabetisme, langzaam stijgende 
welvaart en steeds geraffineerdere technische hulpmiddelen zorgde daarvoor. 
Post, telegraaf, gevolgd door telefonie, radio, auto en vliegtuig verkleinden de 
afstanden. Wat het bibliotheekwezen betreft: de grote bibliotheken gingen 
hun bezit niet meer in duizenden tellen tellen, maar in honderdduizenden en 
zeer grote zoals die van het British Museum, de Library of Congress en de 
Bibliotheque Nationale zelfs in miljoenen. Die aanwas had onder meer tot 
gevolg dat een goede catalog us, een 'oog op de collectie', noodzakelijk was 
en dat verklaart ook waardoor de catalogusproblematiek zo belangrijk gevonden 
werd. De zo snel verouderende catalogus in boekvorm raakte in onbruik, de 
kaartcatalogus werd populair. 
Met als voorbeeld Engeland en de Verenigde Staten waar rond 1850 de door de 
overheid gesubsidieerde open bare bibliotheek (public library) ontstond, kwamen 
er ook op het vasteland van Europa openbare bibliotheken. In Nederland 
betrekkelijk laat, rond 1900. Economisch-historisch gezien is dat tevens de tijd 
waarin het grootbedrijf ontstond en de productiemethoden op wetenschappe
lijke leest geschoeid werden. Verwetenschappelijking van het productieproces 
en het bedrijfsbeheer (scientific management) waren aspecten van wat men wei 
de Tweede Industriele Revolutie noemt, die van de chemie en de benzinemotor. 
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Rond 1900 ontstaan bij de grote bedrijven de eigen bedrijfslaboratoria, goed 
geordende lopende archieven en de bedrijfsbibliotheken. Kenmerkend voor dit 
type bibliotheek - in navolging van de Verenigde Staten in ons land 'speciaal' 
genoemd - is onder meer hun dienstbaarheid aan het bedrijf met een daarmee 
gepaard gaande zakelijke, efficiente opstelling, hun specifieke gebruikersgroep 
en collectie (nadruk op tijdschriften, rapporten, octrooien) en hun verregaande 
dienstverlening: literatuur- en octrooirecherche, het maken van samenvattingen, 
het attenderen. In de ook op dit gebied voorlijke Verenigde Staten organiseer
den de speciale bibliothecarissen zich al in 1909 in een aparte vereniging, de 
Special Libraries Association. Het devies van deze SLA was veelzeggend: 
Putting knowledge to work! Kennis niet om de wetenschap te dienen, maar 
terwille van praktische doeleinden, om er wat mee te doen! Het zal geen ver
bazing wekken dat juist de zo praktisch ingestelde speciale bibliothecarissen 
grote belangstelling hadden voor nieuwe technieken zoals ponskaart en micro
fotografie. Documentatie was een beg rip dat in hun gelederen weerklank vond 
en veel speciale bibliothecarissen noemden zich dan ook documentalisten. 
Vaak hadden zij ook het bedrijfsarchief onder hun hoede want bedrijfsarchief 
en bedrijfsbibliotheek vormden min of meer een eenheid. De goede organisatie 
ervan was van eminent belang voor het bedrijf. De bibliotheek was daarin de 
verzamelplaats van informatie die van buiten kwam, het lopende archief fun
geerde als intern bedrijfsgeheugen. 

Otlet en documentatie 

In de vorige paragraaf is al gewezen op de grenzeloze verwarring rond het begrip 
documentatie, in het bijzonder in ons land. Vandaar hier een toelichting. 
Oorspronkelijk een Frans woord (documentation) uit nota bene literaire kring, 
sloeg het woord aanvankelijk op laat negentiende-eeuwse schrijvers als Flaubert 
en Zola die sociaal-realistische romans schreven en zich over hun onderwerp 
goed 'documenteerden'. De Waalse Belg Paul Otlet (1868-1944) koos 'docu
mentation' als het woord om er het steeds uitdijend geheel van activiteiten 
rond het verzamelen, ordenen, beheren, toegankelijk maken en verspreiden 
van documenten mee aan te duiden. Dat viel bij de bibliothecarissen in heel 
slechte aarde. Niks 'documentatie', dat is vanouds ons werk betoogden zij. De 
geniale Otlet was zelf een verwoed documentalist en ontwierp, op basis van 
het boekenschema (de Dewey Decimal Classification) van de Amerikaanse bibli
othecaris Melvil Dewey, een nieuw, uiterst praktisch classificatieschema, de 
UDC, Universele Decimale Classificatie. Het was een vernuftig decimaal stelsel 
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Een door Otlet getekend schema: gedachten en ideeen worden vastgelegd waarna bibliografie en classificatie 
de verstrooide informatie via de kaartenbak weer bijeenbrengen. 

dat door de mogelijkheid van grenzeloze uitbreiding en facettenindeling zeer 
bruikbaar bleek voor speciale bibliotheken. Bij de gevestigde bibliothecarissen, 
vooral die van wetenschappelijke bibliotheken, maakte Otlet zich bepaald niet 
geliefd. Zijn verkettering van de bestaande, bij de bibliotheken in gebruik zijnde 
wetenschappelijke classificatiesystemen (boekenplaatsingsschema's in feite), 
bezorgde hem veel vijanden. Zijn plan om in Brussel een kaartsysteem van zo'n 
vijftig miljoen (50.000.000!) kaartjes aan te leggen waarin systematisch - uiter
aard volgens de UDC - de bibliografische gegevens van aile ooit verschenen 
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publicaties in zouden worden vastgelegd - niet aileen van boeken dus, maar 
ook van kranten- en tijdschriftartikelen - maakte hem bovendien in de ogen 
van de bibliothecarissen tot een wereldvreemde zonderling. Van dit enorme 
wereldbrein is inderdaad niet meer dan een bibliografische ru'fne, een kaarten
huis, overgebleven, bestaande uit duizenden kaartenbakken en circa tien miljoen 
fiches. De klaaglijke resten ervan zijn na een reeks omzwervingen sinds 1997 in 
het Belgische Mons ondergebracht in het Mundaneum, een soort documentair
bibliografisch museum dat de herinnering aan Otlet levend houdt. (In de herfst 
van 1998 wijdde de VPRO een bijzonder interessante tv-documentaire aan dit 
curieuze museum). 
Otlet mag dan door de bibliothecarissen als een amateur, een fantast, UDC
fanaat en een aan grootheidswaanzin lijdende figuur zijn beschouwd, in de 
ontwikkeling van de documentatie heeft hij een pioniers- en voortrekkersrol 
gespeeld. Zo had hij de idee om allerlei materiaal in microvorm vast te leggen. 
Zijn kritiek op de bibliotheken dat deze zich in hun catalogi beperkten tot boe
ken en niet de afzonderlijke tijdschriftartikelen opnamen, snijdt zeker hout. 
Sommigen zien in zijn wereldbibliografie zelfs een papieren voorloper van 
Internet en beschouwen hem op grond van zijn visie op informatieverzorging 
als de grondlegger van de informatiewetenschap. Vast staat in ieder geval dat 
Otlet, meer dan iemand anders in zijn tijd, het belang van ordening van infor
matie begrepen heeft en en er vast van overtuigd was dat niet aileen in boeken, 
maar in documenten van de meest uiteenlopende aard, waardevolle informatie 
kan zijn opgeslagen. Vandaar ook dat hij aanvankelijk in de oude terminologie 
en bij gebrek aan beter, zijn werk bibliografie noemde maar later (1903) de 
term documentatie verkoos. Met zijn zeer ruime interpretatie daarvan: het 
ordenen, bewaren en toegankelijk maken van documenten van allerlei aard, 
joeg hij de bibliothecarissen nog meer tegen zich in het harnas. Die voelden zich 
tekort gedaan: bibliotheekwerk werd ondergeschikt gemaakt aan documentatie 
en 'documentatie' was toch eigenlijk bibliotheekwerk. 

Controverse 

Meer nog dan in andere landen ontstond in ons land een scherpe tegenstelling 
tussen bibliothecarissen en documentalisten. Belangrijke factor daarbij is dat 
juist in Nederland de UDC vanaf de jaren twintig door veel speciale bibliothe
ken gebruikt ging worden, aan de verdere verfijning van de UDC juist door 
Nederlanders veel werk is besteed en bovendien ook nog eens de overkoepe
lende documentatie-organisatie haar hoofdkwartier hier, bij het NIDER in Den 
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1124 Haag, kreeg. Die overkoepelende organisatie was, na eerst andere namen 
gedragen te hebben, sinds 1937 de FID, de Federation Internationale de 
Documentation. Die vond onderdak in het gebouw van het NIDER, het 
Nederlands Instituut voor Documentatie en Registratuur, opgericht op 31 okto
ber 1921. Het NIDER propageerde het gebruik van de UDC en fungeerde als 
een soort informatie-adviesbureau voor het bedrijfsleven. Het woord 
Registratuur in de naam sloeg op de ordening van het lopend archief bij de 
gemeentelijke overheid, sinds ca 1925 eveneens op de UDC gebaseerd. (Bij KB 
425 van 2 oktober 1950 - het is hier boven al genoemd - werd dit registratuur
stelsel ook verplicht bij de rijksoverheid). 
Een belangrijke figuur uit het NIDER, tevens de grote promotor van UDC-gebruik 
in Nederland, is ir. Frits Donker Duyvis (voor vrienden DD) geweest. In 1920 was 
hij in contact met Otlet gekomen door hem een brief te schrijven waarin hij 
vroeg om materiaal over de UDC. Donker Duyvis (1894-1961) zag direct de 
grote mogelijkheden ervan en er ontstond tussen beide mannen een levendige 
briefwisseling. Volgens de antroposofische en de maatschappelijk zeer geenga
geerde Donker Duyvis was gebrek aan kennis de wortel van aile kwaad. In de 
combinatie van efficiency, normalisatie en informatie met als bindmidddel tus
sen deze 'grote drie' de classificatie zag hij de oplossing. Hij zorgde er verder 
onder meer voor dat men de onwezenlijke plannen van Otlet voor een wereld
bibliografie liet varen en dat de FID door middel van nationale comites en een 
zorgvuldige procedure de UDC steeds verder kon uitwerken. De relatie tussen 
de documentatiebeweging en het streven naar efficiente organisatie van het 
'papieren werk' kwam tot uiting in de samenwerking tussen NIDER en NIVE 
(Nederlands Instituut voor Efficiency; opgericht in 1925). Donker Duyvis zat in 
het bestuur van beide organisaties, die elkaar ook vonden in het in gemeen
schappelijk beheer uitgegeven Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie. Dat 
was het vaktijdschrift van de Nederlandse documentalisten, hun vakbroeders 
bibliothecarissen lazen Bibliotheekleven. Het waren strikt gescheiden werelden 
met heel verschillende normen en waarden. 

Hoewel de persoon van Paul Otlet en zijn megalomane, wereldwijde bibliogra
fische plannen een belangrijk element vormden in de controverse tussen biblio
thecarissen en documentalisten, was toch doorslaggevend de uiteenlopende 
visie op de informatievoorziening die voor de spanningen heeft gezorgd. Men 
moet het zich voorstellen als de botsing tussen twee culturen: de bibliotheca
rissen als exponenten van een literaire, geesteswetenschappelijke alfacultuur, 
vaak wars van technische hulpmiddelen, boek gericht, 'bewaarders-beheerders' 
van het culturele erfgoed en vasthoudend aan hun wetenschappelijke systema-
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tiek versus de praktisch ingestelde documentalisten (speciale bibliothecarissen), 
zwerend bij hun UDC, vaak werkzaam in bedrijven, van huis uit dikwijls ingeni
eurs, voor wie het ging om zakelijke, actuele informatie, los van het document 
waaruit die te halen was. Anders geformuleerd: boeken bewaren botste op 
in forma tie laten toepassen. Beide partijen begrepen niettemin dat zij elkaar 
feitelijk niet konden missen en waren dan ook niet gelukkig met de gespannen 
sfeer die er jarenlang heerste. In de oorlogsjaren werd de basis voor samen
werking gelegd. Om uit de onvruchtbare impasse te raken, stelde de NVB mid
den december 1940 een commissie in die de relatie bibliotheek-documentatie 
in kaart moest brengen. Lid van de commissie waren o.a. dr. Brummel, dr. ir. A. 
Korevaar (bibliothecaris TH Delft) en dr. Van der Wolk. Laatstgenoemde zal 
toen tegelijkertijd druk bezig geweest zijn met de oprichting van de Sectie 
Speciale Bibliotheken voor Handel en Industrie binnen de NVB die in 1941 startte. 
Na langdurige deliberaties over de eigen aard van bibliotheekwerk, documen
tatiewerk en de overeenkomsten en verschillen met bibliografie en inlichtin
genwerk - waar men niet goed uit kwam - verscheen het uitvoerig verslag van 
de commissie op het grauwe oorlogspapier van Bibliotheekleven februari 1944. 
Inmiddels was de SSB opgericht en waren de speciale bibliothecarissen - die 
zich vaak documentalisten noemden - binnen de NVB gebleven. Dat is onge
twijfeld het werk van de commissie ten goede gekomen en heeft sterk bijge
dragen tot een betere sfeer tussen bibliothecarissen en documentalisten. Tussen 
NVB-SSB en NIDER. 
Enigszins vergelijkbaar met de controverse bibliotheek-documentatie is de 
tegenstelling die er in de archiefwereld was tussen de wetenschappelijke archi
varissen (de beheerders van de oude archieven) en hun collega's die bij over
heid of bedrijf het lopend archief onder hun hoede hadden. Ook daar een 
'richtingenstrijd', zij het minder fel. 

Tweede Wereldoorlog 

Oorlogen zijn in het historisch proces de stroomversnellers, de katalysatoren 
die vooral op het gebied van de techniek de ontwikkelingen enorm stimuleren. 
Wereldoorlog II heeft dat als totale oorlog op veel fronten aangetoond. 
Atoomenergie, straalvliegtuig, raket zijn vruchten van de krijg geweest, op het 
gebied van de informatietechnologie onder meer de radar en de computer. In 
Duitsland was het Konrad Zuse die tijdens de oorlog een computer bouwde, in 
de Verenigde Staten werd het rekentuig ontwikkeld om de uiterst complexe 
rekenproblematiek rond de kernsplitsing op te lossen. Onmisbaar bleek het 
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:1126 elektronisch rekentuig ook bij de ballistiek en het ontwerpen van wapensystemen. 
Eveneens bij het decoderen van militaire berichtgeving. Het Enigmaproject, het 
supergeheime project van de geallieerden om de Duitse en Japanse geheime 
militaire codes te kraken, leidde tot grote vorderingen in de kennis van de 
elektronica. 
Op de hoogte blijven van wat de vijand aan onderzoek deed, was natuurlijk 
ook van groot belang. Organisatie en cobrdinatie in de technische informatie
voorziening werd in Duitsland gestimuleerd door de Deutsche Gesellschaft fur 
Dokumentation. Op initiatief van enkele Duitse ministeries werd de DGD op 28 
mei 1941 in Berlijn opgericht en nauw verbonden aan het normalisatie-instituut. 
In Berlijn werd bovendien tijdens de oorlog een grote technisch-economische 
inlichtingendienst actief. In neutrale landen als Spanje, Portugal en Zweden 
werden Engelse en Amerikaanse wetenschappelijke tijdschriften bemachtigd, 
die per vliegtuig naar Berlijn werden overgebracht. Daar maakte men samen
vattingen van relevante artikelen en distribueerde die over een aantal geselec
teerde bibliotheken in het 'Reich'. Hoewel de geallieerden hun wetenschappelij
ke tijdschriften aan cenSUl,Jr onderwierpen en bijdragen van militaire betekenis 
verboden, bleken de tijdschriften voor de Duitse wetenschappers toch erg nut
tig. Wei is het zo dat de wetenschappelijke censuur de beperkte, gecontroleer
de uitgave in rapportvorm sterk heeft gestimuleerd. Aan Amerikaanse zijde 
legde men vanzelfsprekend dezelfde belangstelling aan de dag voor Duitse en 
Japanse wetenschappelijke publicaties. Ook in de Verenigde Staten waren spe
ciale diensten die zo nauwkeurig mogelijk bijhielden wat er bij de vijand werd 
gepubliceerd. De Nederlandse regering in ballingschap beschikte niet over zo'n 
inlichtingenapparaat, maar zorgde er tijdens de oorlog wei voor abonnementen 
te nemen op de meest vooraanstaande Engelse en Amerikaanse wetenschappe
lijke tijdschriften. Na de oorlog moesten de bibliotheken in het bevrijde 
Nederland de grote gaten in hun collectie althans voor een deel immers kunnen 
opvullen. De commissie die met dit aanschafbeleid in Londen belast was, heette 
de Technisch-Wetenschappelijke Documentatiecommissie. Ook werd er al in 
Londen gedacht aan het systematisch verzamelen van allerlei materiaal over 
Nederland in oorlogstijd, zowel van de kant van de bezetter als van het verzet. 
Kort na de oorlog werd daarvoor opgericht het Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie. Het woord documentatie kreeg daarmee grote bekend
heid, vooral in de betekenis van een omvangrijke verzameling materiaal over 
een bepaald onderwerp. 

V66r 1945 was Duitsland toonaangevend geweest op het terrein van bibliotheek, 
bibliografie en documentatie. De belangrijkste abstracttijdschriften - referaat-
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tijdschriften zoals zij, naar hun Duitse naam 'Referat', toen in Nederland 
genoemd werden - verschenen in Duitsland. De Verenigde Staten werden na de 
oorlog de bibliografische grootmacht. In een opzicht ging Duitsland - de 
Bondsrepubliek - voorop lopen. Dankzij een achterstand. Er waren zoveel biblio
theken tijdens de luchtbombardementen verwoest, dat in de Bondsrepubliek de 
wetenschappelijke bibliotheken de handen ineen sloegen om door overleg bij 
de collectievorming hun bezit weer op peil te brengen. De uit de nood gebo
ren coordinatie van de collectievorming door een 'Verteilungsplan' en het toe
wijzen van 'Sondersammelgebiete' werden recent nog in Nederland alsvoor
beeld genoemd van een aanpak die een oplossing kan bieden voor de rampza
lige verschraling van de collecties in onze wetenschappelijke bibliotheken nu. 

MEMEX 

Dr. Vannevar Bush (1890-1974) was tijdens de oorlog door president Roosevelt 
benoemd tot coordinator van het militair-wetenschappelijk onderzoek. Met het 
eind van de strijd in zicht, kreeg hij in 1944 de opdracht een blauwdruk te 
ontwerpen van de organisatie van het wetenschappelijk onderzoek in vredes
tijd. In een fameus rapport uit 1945 Science, the endless frontier bepleitte hij 
een beter overleg tussen de wetenschapsbeoefenaars en een actieve rol van de 
overheid. Zijn rapport kreeg veel aandacht in de wetenschappelijke wereld. In 
veel ruimer kring kreeg Bush in hetzelfde jaar 1945 grote bekendheid door een 
artikel dat als klassiek geldt en diverse malen is herdrukt. (Op Internet is veel 
informatie over Bush te vinden). Bush gaf als een soort Jules Verne een toe
komstvisie op de wetenschappelijke informatieverzorging. Zijn artikel, niet 
meer dan acht bladzijden tellend, verscheen onder de titel 'As we may think' 
in het julinummer van het prestigieuze tijdschrift Atlantic Monthly. De weten
schappelijke communicatie is ver achtergebleven bij de technische ontwikkeling, 
constateerde Bush. "Professionnally our methods of transmitting and reviewing 
the results of research are generations old and by now are totally inadequate 
for their purpose." Kennis dreigt verloren te gaan in de massa van literatuur, 
het aantal publicaties is veel te groot voor ons bevattingsvermogen. Nieuwe 
instrumenten, zo ging Bush verder, moeten ontwikkeld worden om relevante 
informatie snel, efficient, op maat bij de belanghebbende te brengen. 
Mechanische hulpmiddelen zoals de microfotografie, de ponskaart, televisie, 
rekenmachines moesten worden ingeschakeld. De menselijke geest werkt 
associatief en wellicht is het mogelijk, opperde hij, langs machinale weg een 
associatieve zoekgang te construeren. Onder andere op grond van deze sugges-
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:1128 tie wordt Bush nu door velen beschouwd als de eerste die dacht aan wat nu 
hypertext heet. 'Memory Extension', afgekort MEMEX, noemde Bush zijn fictieve, 
nooit gebouwde apparaat dat de onderzoeker zou moeten helpen in diens 
speurtocht naar literatuur en gegevens. Naar zijn omschrijving: "a device in 
which one stores all his books, records and communications and which is 
mechanized so that it can be consulted with exceding speed and flexibility. It is 
an enlarged supplement to his memory." Het apparaat oogde als een soort 
bureau, een 'desk', waarin literatuur en data in een gemechaniseerd bestand 
op microfiche waren opgeslagen. Het kon razendsnel geraadpleegd worden via 
een toetsenbord. Op schermen werd met behulp van fotografie en televisie het 
materiaal geprojecteerd, via een code kon met een druk op de knop het 
gewenste document worden opgeroepen. Van kardinale betekenis was verder 
dat de MEMEX - nogmaals, een aileen in de fantasie van Bush bestaand appa
raat ! - bij de keuze van een onderwerp verbanden legde in een zogeheten 
'trail', een informatieketen. Ais het latere hypertext met 'links' dus. Bush voor
spelde zelfs een nieuw beroep, 'trail blazers', informatiespecialisten die in het 
toestel associatieve informatieketens installeerden. De MEMEX doet ons nu 
uiteraard denken aan de computer met Internet, mogelijkheden van doorklikken 
en onlineverbindingen, maar Bush dacht nog niet in die termen van digitalisering, 
hij ging uit van de ponskaarttechnologie en microfotografie. Toch is zijn droom
beeld een belangwekkend en stimulerend idee geweest en een uiting van de 
nieuwe eisen die men ging stellen aan documentaire informatievoorziening. 

1948 

Een nieuwe aanpak in de wetenschappelijke communicatie was dringend gebo
den. Dat bleek ook op de grote conferentie die in 1948 in Londen door de 
Royal Society werd georganiseerd. Het was de eerste conferentie (Scientific 
Information Conference) aan dit thema gewijd, een mijlpaal die vijftig jaar later 
- in 1998 - herdacht werd met een speciale aflevering van het Britse tijdschrift 
Journal of Documentation. De conferentie van 1948 werd gehouden van 21 
juni tot 2 juli. Uitnodigingen waren gegaan naar wetenschappelijke organisaties 
en individuele wetenschapsbeoefenaars in het Gemenebest en de Verenigde 
Staten. UNESCO was aanwezig, Nederland niet. Vrijwel aile deelnemers kwamen 
uit de kring van de natuurwetenschappen, de geesteswetenschappen en de 
sociale wetenschappen stonden niet op het program. De toon werd gezet door 
onderzoekers (auteurs, gebruikers), bibliothecarissen waren er nauwelijks bij 
betrokken, uit de wereld van boekhandel en uitgeverij was er niemand. De 
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conferentie was goed voorbereid op basis van de resultaten van meer dan 200 
vragenformulieren waarin onderzoekers gevraagd was hoe zij aan hun literatuur 
kwamen, hoe ze die gebruikten, hoe zij op de hoogte bleven van hun specifieke 
vakgebied, van aanpalende disciplines en van de wetenschap in het algemeen. 
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gelijkwaardigheid van 
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mation officers' en het 
gebruik van de UDC. 

Documentreproductie in 1950. 
De grate Londense con

ferentie van 1948 is, vanuit het perspectief van de latere ontwikkelingen 
gezien, het belangwekkende eindpunt geweest van de eerste fase van de docu
mentatie, van de ambachtelijke periode van knippen en plakken. Het was het 
slotakkoord van een tijdvak van vijftig jaar waarin de uitgeverij op het gebied 
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'1130 van documentatie nog een bescheiden rol speelde, waarin aan de computer 
nog nauwelijks of niet gedacht werd, de echte literatuurlawine nog in het ver
schiet lag en informatie nog niet als een onuitputtelijke grondstof en een 
groot economisch goed werd beschouwd. Aan de horizon daagde evenwel de 
nieuwe tijd, want 1948 was ook het jaar waarin twee publicaties verschenen 
die van fundamentele betekenis zouden blijken te zijn voor de ontwikkeling 
van wat in de jaren zestig de informatietechnologie (IT) ging heten. Van 
Norbert Wiener verscheen Cybernetics, een studie waarin het besturingsproces 
van de computer werd beschreven en in hetzelfde jaar 1948 verscheen het 
baanbrekende tijdschriftartikel van de Amerikaanse natuurkundige Claude E. 
Shannon in het Bell System Technical Journal. Hij ontvouwde daarin zijn theorie 
over de meetbaarheid van informatie 'information' die hij een jaar later verder 
uitwerkte met zijn collega Warren Weaver in hun boek Mathematical Theory of 
Communication. De auteurs hebben later betreurd dat zij met hun gebruik van 
'information' een geheel nieuwe lading gaven aan dat woord al waarschuwden 
zij zelf in hun boek "the word information, in this theory, is used in a special 
sense that must not be confused with its ordinary usage. In particularly infor
mation must not be confused with meaning." Informatie in hun wiskundige 
communicatietheorie dus in de betekenis van een grootheid, een maat. Het 
woord zou echter door de stormachtige ontwikkelingen in de elektronica uit
dijen tot een feitelijk nietszeggend beg rip in de jaren zestig en met name in 
het vakgebied waarom het hier gaat, furore maken . 
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2. Stilte voor de storm; de jaren vijftig 

2.1. Nederland 

In het voorgaande hoofdstuk is de indruk gewekt van een bibliotheek-, docu
mentatie- en archiefwezen dat zich rond 1950 in een dynamisch veranderings
proces bevond. Dat beeld is juist, maar toch niet helemaal. Zeker, in de 
Verenigde Staten (en ongetwijfeld ook wei in de Sovjet-Unie, maar daar is nau
welijks iets over bekend), werd in gespecialiseerde technische instellingen druk 
geexperimenteerd met fotografische technieken en allerlei soorten ponskaarten
systemen, maar dat was in een voorhoede. Aan de vanouds gevestigde biblio
theken gingen deze ontwikkelingen grotendeels voorbij. In de Nederlandse grote 
wetenschappelijke, alfagerichte bibliotheken als de Koninklijke Bibliotheek en 
de universiteitsbibliotheken werd nog gewerkt als in de tientallen jaren daarv66r. 
Ongetwijfeld heeft daarbij een rol gespeeld dat de bibliothecarissen van deze 
bibliotheken vrijwel zonder uitzondering a-technische academici waren, 
gepromoveerd in de geschiedenis, het recht, theologie of Nederlands. Voor tech
nische hulpmiddelen bij het toegankelijk maken van hun collecties hadden zij 
weinig of geen belangstelling, zij waren dikwijls deskundige bibliofielen met 
belangstelling voor boek- en bibliotheekgeschiedenis. Dat blijkt ook uit hun 
publicaties en de vriendenboeken die zij bij hun afscheid kregen aangeboden. 
Deze karakteristiek is niet negatief bedoeld, maar in overeenstemming met een 
werkelijkheid en een traditionele ral van de bibliotheek in het alfagerichte onder
zoek. Anders dan in het technisch-medisch-natuurwetenschappelijk onderzoek, 
verwachtten de alfa-onderzoekers van de bibliotheken geen diepgaande ont
sluiting. Dat deden zij zelf. Voor hen telde eigenlijk aileen dat de bibliotheek 
een grate collectie had. 

Openbare bibliotheken 

Voor het open bare bibliotheekwezen brachten de jaren vijftig veel nieuws. In 
de organisatie ervan kwam een nieuwe structuur. Die had jarenlang de gemoe
deren bezig gehouden en heeft geleid tot reeksen rapporten, nota's, artikelen 
en beschouwingen. Oorzaak daarvan was allereerst de gespannen relatie met 
het volksbibliotheekwezen, gevormd door de vele honderden volksbibliotheken 
die Nederland toen rijk was. Dat waren kleine bibliotheekjes, zonder leeszaal, 
meestal niet meer dan een paar uur per week open en geleid door vrijwilligers. 
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Vaak waren dat de dorpsdominee of de onderwijzers. De volksbibliotheken, die 
men vooral op het platteland vond, waren hetzij neutraal van karakter zoals de 
Nutsbibliotheken, christelijk zoals de bibliotheekjes van jongelingenverenigin
gen en andere christelijke organisaties of van katholieke signatuur zoals de 
parochie- en Sint Vincentiusbibliotheken. Bij sommige van de organisaties die 
deze boekenverzamelingen beheerden, leefde de wens om hun bibliotheken in 
aanmerking te laten komen voor subsidie en daarmee te laten uitgroeien tot 
eigen, 'bijzondere' openbare bibliotheken. De oude, openbare bibliotheken -
geleid door de overkoepelende Centrale Vereniging voor Openbare Leeszalen 
en Bibliotheken (de CV) voelden daar helemaal niets voor en wezen op het 
kwaliteitsverschil in collectie en personeel tussen de bij de CV aangesloten 
bibliotheken en de 'amateuristische' volksbibliotheken. Fel als de controverse 
was, kan men zelfs spreken van een oorlog tussen het open bare en het volks
bibliotheekwezen. Pas aan het eind van de jaren vijftig zou deze strijd luwen 
en eindigen met het compromis dat een aantal volksbibliotheken via sanering 
en uitbreiding van de collectie en scholing van het personeel de status van 
gesubsidieerde openbare bibliotheek kreeg. Die nieuwe openbare bibliotheken 
in kleinere gemeenten (minder dan 30.000 inwoners) sloten zich aan bij de -
ook alweer - verzuilde nieuwe bibliotheekorganisaties die op provinciaal niveau 
actief werden. Dat waren de centrale plattelandsbibliotheken die eind jaren 
vijftig de naam provinciale bibliotheekcentrales (pbc's) gingen dragen. Voor de 
verdere groei van de openbare bibliotheken in de jaren zestig is het nieuwe 
organisatorische bestel heel belangrijk geweest. 

Men bleef in de open bare bibliotheken nog op vooroorlogse manier werken in 
wat nog steeds als vanouds 'de leeszaal' werd genoemd. Die was meestal 
ondergebracht in een oud, niet voor dat doel neergezet gebouw waarbij aan 
een gezellig, uitnodigend interieur nauwelijks of niet was gedacht. Lezen was 
een ernstige zaak, daarbij paste soberheid. De openbare bibliotheken hechtten 
zeer aan een hoog niveau van hun collectie, eenvoudige romans ('voor brede 
lezerskring') waren vaak taboe, laat staan de wildwest- en detectiveromans. 
Daarvoor moest men maar naar de volksbibliotheek of huurbibliotheek (winkel
bibliotheek) gaan. In de lijn van de traditie bleef de openbare bibliotheek voor
al mikken op het letterlievende en studieuze deel van de bevolking. Aan 'Iaag
drempeligheid' werd niet gedacht, het woord bestond toen trouwens helemaal 
niet. Gevolg was dat het percentage van de bevolking die van de diensten van 
de open bare bibliotheek gebruik maakte, op ongeveer vijf lag. Dit alles wil 
natuurlijk niet zeggen dat er totaal niets gebeurde. De CV ging zich toeleggen 
op centrale dienstverlening en richtte in 1958 een Bibliografisch Bureau op dat 
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1134 startte met centraal catalogiseren. Het 'Haagse systeem' werd de gangbare 
classificatie in de openbare bibliotheken. Bekend als het SISO (Schema voor de 
Indeling van de Systematische catalogus in Openbare bibliotheken) kwam dit 
schema in 1958 gereed als resultaat van het werk van een commissie die de 
systematische catalogus van de Haagse leeszaal als uitgangspunt had genomen. 
Behalve de gewenste uniformiteit lag aan de verspreiding van het SISO ook 
nog iets anders ten grondslag. Het bleek goed te kunnen functioneren in het 
groeiend aantal openbare bibliotheken die van de 'open uitleen' gebruik maak
ten. Dat wil zeggen dat de gebruikers zelf - zoals nu overal - hun boeken uit 
de kasten mochten halen en niet meer via een catalogusaanvraag bij de balie 
hun boeken door het personeel kregen aangereikt. Van de kant van de docu
mentalisten was er kritiek op het SISO. Men juichte het toe dat gekozen was 
voor een decimale notatie - evenals de UDC - maar betreurde het dat deze 
notatie niet net als in de UDC consequent verder was uitgebouwd. Dat zou 
samenwerking tussen openbare bibliotheken en bedrijfsbibliotheken ten goede 
zijn gekomen, was het argument. 
Kenmerkend voor een toenemend besef dat de openbare bibliotheek haar eigen 
specifieke plaats binnen de lectuurvoorziening kreeg, was de oprichting in 1958 
van een eigen tijdschrift, De Openbare Bibliotheek. Werkzaam in een biblio
theeksector die nauwere aansluiting ging zoeken bij het sociale leven, meenden 
veel werkers in openbare bibliotheken dat de eigen aard van hun instelling niet 
meer voldoende tot haar recht kwam in het algemene tijdschrift Bibliotheekleven. 
Dat besteedde naar hun smaak - en niet ten onrechte - vooral aandacht aan 
onderwerpen op het terrein van de wetenschappelijke en speciale bibliotheken. 

Pion iers 

Ais het gaat om toepassing van nieuwe technieken in de documentaire informa
tievoorziening, komt men in het Nederland van de jaren vijftig terecht bij een 
klein groepje pioniers van speciale bibliothecarissen. Zij waren te vinden op de 
bibliotheken van wat toen de Landbouwhogeschool Wageningen en de Technische 
Hogeschool Delft heetten en bij enkele speciale bibliotheken-archieven-docu
mentatiediensten van grote bedrijven zoals de Nederlandse Spoorwegen, de 
PTT, Hoogovens, Philips, de Octrooiraad, Shell, Unilever of bij overheidsinstel
lingen zoals het Technisch Documentatiecentrum voor de Krijgsmacht (TDCK) 
en de Economische Voorlichtingsdienst (EVD). Daar zaten de mensen, vaak van 
huis uit chemisch of electrotechnisch ingenieur en belast met de informatie
voorziening, die ge"lnteresseerd waren in nieuwe mechanische ontsluitingstech-
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J.e. in 't Veld, 
technisch ambtenaar bij de 

bibliotheek van de 
Technische Hogeschool Delft, 

schreef in 1956 in Bibliotheekleven 
een artikel over telecommunicatie 
ten dienste van de documentatie. 
Hij pleitte voor toepassing van de 
mogelijkheden van de telex, facsi
mile-overdracht en televisie in het 
bibliotheekwerk en waarschuwde 
ervoor deze nieuwe technieken 

niet te veronachtzamen. 

"We leven echter in een zich snel 
veranderende we reid. Mechanisa
tie en automatisering zijn in het 
bedrijfsleven gewone uitdrukkin-

gen geworden en een steeds 
voortschrijdende techniek drukt 

nu al het stempel op de komende 
jaren. Wij kunnen niet blijven 
waar we zijn. Hetzelfde werk, 

dat thans door ons wordt gedaan, 
op een voor ons zo vertrouwde 
manier, zal meer en meer door 

technische hulpmiddelen worden 
overgenomen ... We moe ten ons 
bezinnen op een nieuwe manier 

van werken, n.l. om met een 
minimumgebruik aan ruimte, tijd 
en geld een maximum hoeveel

heid gegevens te verzamelen, op 
te bergen en toegankelijk te 

maken of binnen ons bereik te 
brengen. Ik denk hierbij aan 

compact storage, ponskaarten, 
electronic brains, computers en 

moderne telecommunicatie
middelen." 

nieken, documentreproductie, microfotografie 
en snelle levering van materiaal of gegevens 
aan hun gebruikers-opdrachtgevers. Zij staken 
hun licht op door werkbezoeken aan de 
Verenigde Staten en hun abonnementen op tijd
schriften als American Documentation, het 
Britse Journal of Documentation en het 
Amerikaanse Special Libraries. De jaargangen 
Bibliotheekleven tonen die voorhoederol van de 
speciale bibliothecarissen-documentalisten dui
delijk aan. Ook in de wereld van het bedrijfsar
chief waar snelle, relevante informatievoorzie
ning altijd al hoog in het vaandel had gestaan, 
was grote belangstelling voor nieuwe technische 
hulpmiddelen. Druk werd daarover overlegd in 
de in 1953 opgerichte NVBA (Nederlandse 
Vereniging van Bedrijfsarchivarissen, voortzetting 
van de in 1947 opgerichte Nederlandse Docu
mentalisten Kring). Belangrijke experimenten op 
het gebied van de automatisering werden ver
richt bij de PTT terwijl ook vanuit de kantoor
automatisering werd geexperimenteerd. De 
impulsen die het bibliotheekwerk gekregen heeft 
vanuit de wereld van bedrijfsarchief en kantoor 
mag men beslist niet onderschatten. 

Grote aandacht kreeg voorjaar 1957 de biblio
theek van de Technische Hogeschool Delft waar 
op 10 april de president-curator een verreschrij
ver (telex) in werking stelde. Trots kon bibliothe
caris dr. L.J. van der Wolk constateren dat zijn 
bibliotheek de eerste wetenschappelijke biblio
theek in Europa was met een eigen telexinstal
latie. Van der Wolk was ook de samensteller van 
de internationale telexcode voor bibliotheken en 
informatiecentra. "De literatuurtoename is tegen
woordig zo enorm, dat geen enkele wetenschap
pelijke instelling in staat is om haar bibliotheek 
die gelden en behuizing te verschaffen, nodig 
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1136 voor een internationale representatieve collectie. De wetenschappelijke biblio
theken zullen hier naar een oplossing moeten zoeken en deze moeten vinden in 
een onderlinge samenwerking. Daartoe staan haar verschillende moderne 
technische hulpmiddelen ten dienste. Een der belangrijkste daarvan is de tel e x. 
Behalve het voordeel van snelheid en accuratesse heeft de telex op de telefoon 
voor, dat het op grote afstand goedkoper is." 

• Sled en mel telegraafcentrales en bibliotheken 

o BedrUfsbibliotheken 

o Grote wetenschappellJke bibllotheken 

De spreiding van de met telex-installaties uitgeruste bibliotheken in 
Nederland. 

In Bibliotheekleven ver
scheen een enthousiast 
a rti kel (va n 16 bl adzij den) 
'Koppeling van bibliothe
ken met behulp van verre
schrijvers' waarin de auteur 
beschreef hoe "het wonder" 
werkte: binnen luttele minu
ten werd een aanvraag uit 
Eindhoven door Delft ver
werkt. Het gevraagde boek 
werd uit het magazijn 
gehaald, ingepakt en "per 
electrisch aangedreven post
trein" naar de aanvrager 
gezonden. Rechtstreeks 
telexverkeer was zelfs 
mogelijk met bibliotheken 
in Japan, Argentinie en de 
Verenigde Staten. Het 
voorbeeld van Delft werd 
snel gevolgd door de biblio
theek van de Economische 
Voorlichtingsdienst en die 
van de Rijksuniversiteit 
Utrecht. Eind 1957 waren er 
26 Nederlandse bibliotheken 
op het telexnet aangeslo

ten. Het waren vrijwel allemaal bedrijfsbibliotheken, de universiteitsbibliotheek 
Utrecht was een witte raaf in dit snelle gezelschap. De voorzitter van de 
Rijkscommissie van Advies inzake het Bibliotheekwezen, de directeur van de 
Koninklijke Bibliotheek dr. Brummel, was niet erg onder de indruk van de telex. 
Uit een vraaggesprek met hem bij het vijftigjarig bestaan van de Rijkscommissie 
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in 1972 gaf Brummel onomwonden toedat er tussen hem en Van der Wolk (lid 
van de Rijkscommissie van 1947 tot 1970) een groot verschil van mening 
bestond over bibliotheekzaken. 
Brummel: "Van der Wolk heeft zijn hele leven door altijd nogal speciale toe
komstideeen gehad, en hij kwam daar dan mee op de proppen. Nou ja, dan 
was ik al gauw de woordvoerder tegen Van der Wolk, en dat heeft dan wei 
eens gemaakt, dat daar een zekere tegenstelling was, die nooit een persoonlijk 
karakter heeft gekregen, althans van mijn kant niet, maar dat leek dan toch 
wei eens zoo Bijv. een geval, waar heel veer in de Rijkscommissie over gepraat 
is in latere tijd, was de invoering van de telex. Van der Wolk propageerde dit 
aan aile kanten. Ik was meer aan de conservatieve kant, die het evidente 
onmiddellijke resultaat van een telex niet zo wilde zien. Ik zei: "volgens mij 
gaat het even hard als op het ogenblik met de post, dan heb ik de telex echt 
niet nodig." Van der Wolk kon bijvoorbeeld in zijn enthousiasme zo hard van 
stapel lopen, dat hij ineens per telex allerlei aanvragen deed aan het buiten
land, zonder de centrale catalogus van periodieken te raadplegen. Maar daar 
moet ik tegenover zetten dat Van der Wolk een bijzonder actief lid was en dat 
hij toch altijd, met al de ideeen die hij had, con amore meewerkte. Hij was 
natuurlijk een initiatiefrijk man." Een waar woord, getuige de necrologie van 
Van der Wolk in InformatieProfessional van december 1999. 

Loosjes 

Binnen het selecte groepje bibliothecarissen dat warm liep voor technische 
innovatie trad vooral Th.P. Loosjes (1908-1998) naar voren. Hij werkte bij de 
bibliotheek van de Landbouwhogeschool Wageningen waarvan hij in 1959 
bibliothecaris werd. In 1957 verscheen van zijn hand Documentatie van weten
schappelijke literatuur. Dit boek, met een voorwoord van Van der Wolk, was 
de eerste wetenschappelijke studie in Nederland over documentatie. Het mag 
een mijlpaal in de ontwikkeling van onze vakliteratuur genoemd worden en is -
in gewijzigde vorm - in het Duits en Engels vertaald. Nu, meer dan veertig jaar 
na verschijnen, is dit boek uiteraard totaal verouderd en achterhaald wat de 
beschrijving van de technische hulpmiddelen betreft. Het geeft de stand van 
zaken an no 1957 weer, dus met grote aandacht voor ponskaarttechnieken. Het 
woord computer komt in het hele boek niet een keer voor. Gedateerd is het 
boek van Loosjes ook doordat de auteur in het eerste hoofdstuk (,Het begrip 
documentatie') ietwat krampachtig probeert bibliotheek en documentatie elk 
een eigen arbeidsterrein toe te wijzen. Het waren de naweeen van de oude 
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11138 controverse, maar Loosjes' gekunstelde begrippen als 'actieve' en 'passieve' 
documentatie hebben geen ingang gevonden. 
Het baanbrekende van Documentatie van wetenschappelijke literatuur zit 'm 
vooral daarin dat voor het eerst in ons taalgebied de problematiek van de litera
tuurbeheersing diepgaand aan de orde werd gesteld, de taak van wetenschap
pelijke bibliotheken op documentatiegebied helder werd geformuleerd, belang
rijke verschijnselen als de verschuiving van boek naar tijdschrift en internatio
nale samenwerking werden geanalyseerd. Kortom, het boek van Loosjes was 
een nieuw geluid, een nieuwe - op documentatie stoelende - benadering van 

... EN HIEQ. "OOV'NOT Z.ICH OE. Ll6RIJI'O 
wAAQ.o,,",12. II(, DE S<:.EPTEQ. ZWAAI. Hie!£. 
LlGGE.N 7000 LANOBQUWv..UNDIGE. 

GE&CHQ.I~TEN 0P6E5~AGE"N. DIE U 
vR-'JEL.I~1(. MAS INZIEN ... 

NIET MIS ••• 

In 1977 bestond Pudoe, het Centrum voor landbouwpublieaties en 
-doeumentatie, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum verseheen een 
stripboek waarin op speelse wijze een aantal figuren werd opgevoerd. 

Loosjes heette hierin Loeius. 

de vraagstukken met 
betrekking tot de rela
ties tussen de weten
schappelijke onderzoe
ker en de literatuur. 
Ongetwijfeld heeft het 
boek bijgedragen tot het 
veranderingsproces dat 
zich in de gevestigde, 
traditionele wetenschap
pelijke bibliotheken 
ging aftekenen en dat 
grofweg te omsch rijven 
is als: ontsluitings- en 
geb ru i kersgericht, 
groeiend besef van de 
technische mogelijkhe
den, het streven om het 
conserveren van de col
lectie om te buigen naar 
het exploiteren ervan. 
In 1959 werd Loosjes lid 

van de Rijkscommissie van Advies inzake het Bibliotheekwezen. Daarin vertegen
woordigde hij samen met collega's als drs. C. van Dijk (hoofd Documentatie-
en Informatieafdeling van de Koninklijke Shell), dr. C. Groeneveld, mr. H. van 
Leeuwen (hoofd Bibliotheek en Documentatie van de Economische Faculteit van 
de Rijksuniversiteit Groningen) en - natuurlijk - dr. L.J. van der Wolk het 'docu
mentatie-element'. Door de grote zelfstandigheid van de Nederlandse biblio
theken en de daardoor betrekkelijke machteloosheid van de Rijkscommissie, is 
de invloed van de Rijkscommissie betrekkelijk gering geweest. Niettemin heeft 

Stilte voor de storm; de jaren vijftig 



het lidmaatschap van deze mensen stellig een bijdrage geleverd aan de accepta
tie van documentatie door de traditionele bibliotheekwereld en daarmee aan 
de modernisering van de jaren zestig. 
Aan de Universiteit van Amsterdam werd eind 1959 naast de bestaande twee 
bijzondere leerstoelen (de wetenschap van het boek alsmede die van de geschie
denis en de esthetiek van de drukkunst) een nieuwe leerstoel Bibliotheek
wetenschap gevestigd. Binnen de faculteit der letteren. De NVB had hiertoe 
het initiatief genomen. Tot hoogleraar werd benoemd dr. Brummel, evenals zijn 
twee hooggeleerde collega's literair-historisch gericht. Brummel had weinig op 
met het utilitaire bibliotheek- en documentatiedenken dat hij in Amerika had 
leren kennen. Van de ponskaartmachines die hij daar had gezien, moest hij 
helemaal niets hebben (zie biz. 19). Brummel gaf hij zijn studenten vooral col
leges in bibliotheekgeschiedenis, over nieuwe technieken kregen zij nauwelijks 
iets te horen. 
De omslag die zich in de jaren zestig in het den ken over taak en functie van de 
wetenschappelijke bibliotheek afspeelde, wordt treffend ge'illustreerd door het 
feit dat tien jaar na Brummels benoeming - in 1969 - de niet-academisch 
gevormde, niet-alfa Loosjes aan de Universiteit van Amsterdam benoemd werd 
tot bijzonder hoogleraar in de wetenschap van het boek en de bibliografie, in 
het bijzonder de ontsluitingsmethoden. Zijn inaugurale rede heette Kwaliteit 
en kwantiteit in de documentaire informatie. De omslag in het den ken over en 
in de praktijk van bibliotheek en documentatie - waaraan een volgend hoofd
stuk gewijd is - vindt men al direct terug in de terminologische verandering 
van documentatie in documentaire informatie. Met de nadruk op 'informatie'. 
En dat - ook al in 1969 - Bibliotheekleven omgedoopt werd in Open en De 
Openbare Bibliotheek in Bibliotheek en Samenleving zijn eveneens veelzeggende 
naamsveranderingen; de uitingen van een nieuw tijdperk dat zich als 'de infor
matiemaatschappij' afficheerde. 

2.2. De Verenigde Staten en Spoetnik 

Spoetnik 

Over de ontwikkeling van de computertoepassingen in het vakgebied is betrek
kelijk weinig bekend. Die geschiedenis zit nog vol lacunes. De direct betrokke
nen, de systeemontwerpers, programmeurs, anderen uit de automatiserings
branche en 'informatie-specialisten' waren zelf vrijwel nooit in geschiedenis 
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,1140 ge'fnteresseerd. Het waren van huis uit ingenieurs, werkzaam in gespecialiseerde 
technische informatiediensten, gericht op toekomst en innovatie. Impulsen 
kwamen verder uit de evenmin sterk historisch bewuste kring van de kantoor- en 
administratieve automatisering. Bovendien mogen wij de Koude Oorlogssfeer 
niet vergeten en de daarin passende geheimhouding. Met name is daarbij te 
den ken aan de gespecialiseerde instellingen waarin met dataverkeer geexperi
menteerd werd zoals de informatie-afdelingen van de Amerikaanse krijgsmacht, 
verdeeld over de aparte diensten voor landmacht, luchtmacht (ruimtevaart) en 
marine. Een belangrijke rol heeft in deze experimenteerfase het Massachusetts 
Institute of Technology gespeeld. 
De wetenschapshistoricus A.J. Meadows, redacteur van de bundel The origins 
of information science (1987), kiest voor het jaar 1950 als het geboortejaar van 
'information science'. Daar kunnen wij in dit geval, voor het gemak, onder ver
staan de wetenschap en/of techniek om gegevens langs elektronische weg op 
te slaan, te distribueren en toegankelijk te maken. De oeverloze discussie over 
wat nu precies onder information science verstaan moet worden, laten wij hier 
verder rusten. Die babylonische spraakverwarring doet sterk denken aan de 
oude debatten over de precieze inhoud van documentatie. Terwijl in Nederland -
vooral door toedoen van Loosjes - het met knippen, plakken, kaartsystemen 
geassocieerde 'ambachtelijke' begrip documentatie plaats ging maken voor het 
'elektronische' begrip documentaire informatie, ging in de Angelsaksische 
wereld gaandeweg 'information science' het oude 'documentation' verdringen. 
'Documentation' was daar historisch belast door zijn verleden van ponskaarten 
en microfotografie. 
'Information science' is evenals documentaire informatie niet geboren in de 
traditionele wetenschappelijke bibliotheken, maar in speciale bibliotheken, 
documentatie-instellingen en informatiediensten waar de specialisten zich niet 
bibliothecarissen (librarians) noemden, maar zichzelf betitelden als 'information 
specialists', 'information scientists' of 'information officers'. Het baanbrekend 
werk van twee hunner, H-P. Luhn (1896-1964) en Eugene Garfield, komt straks 
ter sprake, eerst aandacht voor een historische datum, de vierde oktober 1957. 
Op die dag maakten de Sovjets bekend dat zij als eersten een satelliet de ruimte 
hadden ingeschoten: Spoetnik. De reactie van de Verenigde Staten loog er niet 
om, wreed verstoorde de lancering de illusie van een grote Amerikaanse voor
sprong in de ruimtevaart en daarmee tegelijkertijd de droom van Amerikaanse 
veiligheid. Ais de Russen in staat waren een satelliet de ruimte in te sturen, 
waren ze immers ook capabel om intercontinentale raketten met atoomkoppen 
op Amerikaanse steden af te vuren. Een vooraanstaand Amerikaans senator 
maakte een beangstigende historische vergelijking: in de Oudheid waren de 
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Romeinen meesters van de wereld door hun wegen, later de Britten door hun 
beheersing van de zeeen, gevolgd door de Amerikanen die met hun vliegtuigen 
het luchtruim beheersten. "Now the Communists have established a foothold 
in outer space." Anderen hadden het over een huiveringwekkende nederlaag -
een Pearl Harbour - voor de Amerikaanse wetenschap en techniek. De bres die 
Spoetnik sloeg in het Amerikaanse zelfbewustzijn leidde tot een diepgaand 
onderzoek naar het 'waardoor' van het Amerikaanse falen. De belangrijkste 

Mededeling van de Centrale Examencommissie van het 
N.I.D.E R. en de N. V.B. 

Aan de candidaten voor het in Februari 1956 te houdeo examen C (Literatuur
onderzoeker) wordt in verband met de op dit examen te maken scriptie aanhe
vol en de volgende literatuur te bestuderen: 

J. M. v. d. Heuvel. Beschouwing over het stimuleren van bczoek aan en gebruik 
van cen documentatiedienst en bibliotheek. 

Bibliotheekleven 37 (1952) pp. 105-118. 

G. Schuurrnans Stckhoven. Bibliografische forrnulieren er. symbolen. 
T. Eff. en Doc. 21 (1951) pp. 92-95; 111-119. 

H. v. Leeuwen. Wetenschappelijke bibliotheek en bedrijfsleven. 
Bibliothe~kleven 38 (1953) pp.11-52. 

J. Nicaise. Referaten in en voor een grote onderneming. 
T. Eff. en Doc. 19 (1949) pp. 19-21. 

H. Reeser. Het inlichtingenbureau van de universitf'itsbibliotheek. 
Bibliotheekleven 39 (1954) pp. 149--163. 

C. J. Snijders en J. Nicaise. Toegepaste Iiteratuurdocumentatie bij de AKU. 
T. Eff. en Doc. 17 (1947) p. 46. 

Bibliotheekleven oktober 1955. 

conclusie was dat het technisch en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek 
bij de Sovjets beter was georganiseerd en gecobrdineerd. In de Sovjet-Unie 
werd meer geld gestoken in het ruimtevaartonderzoek en was de technische 
informatieverzorging beter geregeld, onder meer door het werk van een reus
achtige informatiedienst VINITI die duizenden geleerden in dienst had. VINITI 
had abonnementen op aile belangrijke technische tijdschriften, maakte samen
vattingen en attendeerde de Russische onderzoekers op relevante nieuwe ont
wikkelingen. VINITI zorgde er voor dat de Russische onderzoekers op de hoogte 
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waren van elkaars werk. En daar schortte het juist in Amerika aan. Een belang
rijke oorzaak van de Amerikaanse achterstand bleek te schuilen in gebrek aan 
onderlinge communicatie. Er was niet zozeer sprake van Amerikaanse techni
sche achterstand, maar van een achterop in de informatievoorziening. Op twee 
fronten: onderling wisten de Amerikaanse onderzoekers te weinig van elkaars 
werk en bovendien hadden zij, vanuit hun superioriteitsgevoelens, de Russische 
publicaties verwaarloosd. 

De directe effecten van Spoetnik waren onder meer ingrijpende veranderingen 
in het Amerikaanse onderwijssysteem (meer uren voor de technische vakken en 
de natuurwetenschappen), de oprichting van de overkoepelende National 
Science Foundation (met daarin als speciaal informatiebureau het Office of 
Scientific Information), het in het leven roepen van rapportencentrales ('clearing
houses', zoals het Office of Technical Services) die zich toelegden op het verza
melen en distribueren van grijze literatuur en verder de uitgave van een reeks 
over lopend onderzoek op het terrein van de documentaire informatie, Current 
Research and Development in Scientific Documentation. De oprichting van een 
soort Amerikaans VINITI kreeg geen steun, een dergelijke gecentraliseerde 
overheidsdienst werd als communistisch en on-Amerikaans van de hand gewezen. 
Een latere vrucht van Spoetnik was het Weinberg-rapport, maar een beschrij
ving van betekenis en inhoud daarvan past beter in een volgend hoofdstuk. 

Nieuwe technieken 

Terwijl Spoetnik zijn banen rond de aarde draaide, werd op allerlei plaatsen in 
de Verenigde Staten (en in mindere mate elders zoals in Groot-Brittannie) 
koortsachtig gewerkt aan computertoepassingen in de opslag ('storage') en 
ontsluiting ('retrieval') van gegevens en literatuur. In die elektronische voorhoede 
waren vooral de 'information scientists' van IBM, het Massachusetts Institute 
of Technology en het Bell-Iaboratorium actief. Hans-Peter Luhn, als 'manager 
of information retrieval' bij IBM werkzaam, ontwierp eind jaren vijftig een 
geautomatiseerd attenderingssysteem. Simpel gesteld: de onderzoeker formu
leerde aan de hand van trefwoorden zijn interesseprofiel en de computer leverde 
hem via 'matching' de documenten waarin deze trefwoorden voorkwamen. 
Selective Dissemination of Information (SDI) doopte Luhn zijn vondst en SDI 
werd een begrip. De ingenieuze Luhn is ook de vader van de methode waarbij 
sleutelwoorden uit de titel van een publicatie gepermuteerd worden en als 
zoekingang gebruikt kunnen worden, het Keyword-in-Context (KWIC) systeem. 
Commerciele toepassing vond plaats op 25 april 1960 toen het eerste nummer 
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van Chemical Titles volgens de KWIC-methode werd gepresenteerd. Een variant 
daarop, waarbij trefwoorden aan publicaties worden toegekend en eveneens 
vervolgens gepermuteerd worden aangeboden, is eveneens door Luhn ontwik
keld en kreeg de naam van Key Word-out-of-Context (KWOC). 
Eugene Garfield (geboren 1925), chemisch ingenieur van huis uit, maar met 
grote belangstelling voor lingu'lstiek en als 'documentation consultant' voor de 
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Voorbeeld van een KWOC-index, waarbij ook woorden uit de tijdschrifttitels gepermuteerd worden. 

informatieverzorging werkzaam, liet zich inspireren door een handmatig verwij
zingssysteem dat van eind 1873 dateerde. Het werd veel gebruikt in de 
Amerikaanse juridische wereld. Dit verwijzingssysteem - de Shephard's 
Citations - vermeldde welke vonnissen, geveld door Amerikaanse rechtbanken, 
later door andere rechtbanken waren overgenomen, geamendeerd of verworpen. 
Het Amerikaanse rechtssysteem is voor een groot deel gebaseerd op het volgen 
van de jurisprudentie. Het is dus zaak voor rechters, aanklagers en advocaten 
te weten hoe de vonnissen in gelijksoortige zaken in de loop der tijden 
geweest zijn. Men ziet dan ook in veel Amerikaanse films en televisieprogram
ma's dat juristen naarstig in registers zoeken. Garfield kreeg het lumineuze 
idee deze juridische verwijzingssystematiek bibliografisch te gaan toepassen. 
Uitgangspunt daarbij was: naar welke eerder verschenen publicaties wordt in 
latere publicaties verwezen? Zijn invalshoek was als het ware tegengesteld aan 
de traditionele zoekmethode waarbij aan de hand van verwijzingen in de litera
tuur (de voetnoten, de literatuurreferenties) de oudere literatuur wordt opge
spoord. Garfields methode was dus juist het tegengestelde van de oude 
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11144 'sneeuwbalmethode': naar welke oudere literatuur wordt in nieuwere verwezen 
waarbij de oorspronkelijke publicatie uitgangspunt is. Zowel de voorwaartse 
(Garfield) als achterwaartse zoekmethode is gebaseerd op de idee dat dergelij
ke literatuurverwijzingen de zoeker op het spoor brengen van relevante - eer
der of later - verschenen publicaties. Garfield gaf zijn geesteskind de naam 
'citation index' en zakenman als hij bovendien was, richtte hij een onderneming 
op die citatenindexen op de markt ging brengen, DocuMation. Dit bedrijf is in 
1960 omgedoopt in Institute for Scientific Information. In zijn onderneming -
aanvankelijk ondergebracht in een verbouwd kippenhok - werkten al spoedig 
tientallen mensen wier werk uit niets anders bestond dan het napluizen van 
boeken en tijdschriften op literatuurreferenties om die vervolgens in een soort 
stamboomachtig netwerk in kaart te brengen. In een eerste artikel over zijn 
nieuwe product, verschenen in het tijdschrift Science van 15 juli 1955, noemde 
Garfield zijn index" a new bibliographical tool, just a starting point in literature 
search. It will help in many ways, but one should not expect it to solve all our 
problems." Afhankelijk als de citatenindex is van de al dan niet correcte en 
zinvolle manier van verwijzen door de ene auteur naar de andere (of naar zich
zelf!) is de index natuurlijk meer of minder betrouwbaar, maar de methode is 
in de praktijk gebleken een uiterst belangrijk hulpmiddel te zijn in de literatuur
recherche. En niet aileen daarin. De citatenindex kan bovendien een goed beeld 
geven van de oorsprongen van een methode of theorie en is daarmee een 
gewichtige bron in de wetenschapsgeschiedenis. In de bibliometrie - het meten 
van onder meer de groei van het aantal publicaties, nu vaak 'scientometrie' 
genoemd - is de citatenindex een onmisbaar instrument geworden bij het vast
stellen van het effect (de 'impact') van een publicatie, het traceren van stertijd
schriften, onderzoekscentra en onderzoeksnetwerken. De citatenindex komt 
nogal eens in het nieuws als ze gebruikt wordt om een soort hitlijsten samen 
te stellen van de meest geciteerde auteurs. Zo'n ranglijst leidt uiteraard tot dis
cussies ondanks allerlei verfijningen en nuances die in de score kunnen worden 
aangebracht, bijvoorbeeld door een artikel in een gezaghebbend tijdschrift 
meer punten toe te kennen dan aan een dat in een minder vooraanstaand ver
schenen is. 

In 1948 had de Royal Society in Londen de eerste grote wetenschappelijke 
conferentie over wetenschappelijke communicatie georganiseerd. Tien jaar later 
gaven de Amerikanen de toon aan en was het duidelijk dat - net als in politiek 
opzicht - ook in wetenschap en techniek de Verenigde Staten de leiding hadden 
genomen. De grote International Conference for Scientific Information werd in 
1958 in Washington gehouden en was de eerste waar de nieuwe, experimentele 
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informatietechnologie getoond werd. Luhn was bij de organisatie ervan nauw 
betrokken. Loosjes besteedde ruime aandacht aan de Washingtonse conferentie 
in zijn artikel Amerikaanse Reisindrukken in het novembernummer (1959) van 
Bibliotheekleven. 

In de decade 1948-1958 heeft de automatisering op het terrein van de informa
tievoorziening een geweldige sprong voorwaarts gemaakt. De Londense confe
rentie van 1948 stond nog helemaal in het teken van ambachtelijke ontsluitings
technieken en de prille vorderingen van gemechaniseerde ponskaartapparatuur, 
Washington 1958 open de de heel nieuwe perspectieven van geautomatiseerde 
informatietechnologieen. Men stond op de drempel van het informatietijdperk. 
Het ging er nu om een brug te slaan tussen het werk van de geavanceerde 
informatiespecialisten in gespecialiseerde bibliotheken en informatiediensten 
en het traditionele bibliotheekwezen. De introductie van nieuwe technieken in 
laatstgenoemde sector is sterk gestimuleerd door de Amerikaanse Council on 
Library Resources (CLR), een onafhankelijke non-profitorganisatie die in 1956 
in het leven geroepen was door de Ford Foundation. De acceptatie door het 
traditionele bibliotheekwezen van de nieuwe technieken werd bovendien ver
gemakkelijkt door de komst van de tweede generatie computers waarin geen 
vacuumbuizen meer zaten maar geYntegreerde circuits - transistors - waardoor 
geheugencapaciteit en snelheid van de apparatuur sterk verbeterd werden. In 
combinatie met een prijsdaling van hard- en software en met voortvarende 
bibliothecarissen die in termen van snelle dienstverlening en geavanceerde ont
sluitingstechnieken gingen den ken om het probleem van aanbod en vraag naar 
documenten te beheersen, kon bibliotheekautomatisering een vlucht gaan nemen. 
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11146 3. Dynamiek in de jaren zestig 

Dynamische processen waarbij allerlei sectoren in beweging raken, zijn nauwe
lijks of niet kroniekmatig en binnen het keurslijf van een strikte chronologische 
volgorde te beschrijven. De ontwikkelingen duikelen over elkaar heen in bonte 
verscheidenheid. Dit hoofdstuk wil dan ook niet meer dan een kaleidoscopisch 
beeld geven waarin allereerst maatschappelijke veranderingen geschetst worden 
en de daarmee direct samenhangende ontwikkelingen in de documentaire infor
matieverzorging. In de tweede paragraaf voigt een analyse van het Weinberg
rapport. Dat is een sleuteldocument. Profaan zou men het een 'informatie-evan
gel ie' kunnen noemen. In de slotparagraaf tenslotte enkele kanttekeningen bij 
dat zo veel, te pas en te on pas, gebruikte woord informatie. Een woord dat door 
zijn ongebreidelde expansie min of meer een modieuze losse kreet geworden is. 

3.1. Maatschappeiijke context 

Het beeldscherm is heden ten dage het logo geworden van de bibliotheek. 
Niet meer de kaartenbakken vallen bij het binnenlopen het eerst op, ze zijn 
vrijwel verdwenen. De computers en beeldschermen heersen. Wat vroeger de 
catalogusruimte heette, draagt nu de naam Informatiecentrum. Het staat als 
een paal boven water dat in de recente geschiedenis van de documentaire 
informatieverzorging - de laatste vijfendertig jaar ongeveer - de informatie- en 
communicatietechnologie (I(T) steeds meer haar stempel op het bibliotheek
werk en de organisatie daarvan heeft gedrukt. Van grote invloed is daarbij 
tevens geweest de toepassing van nieuwe, computergestuurde technieken in 
de productie van documenten. Daardoor hebben uitgevers kansen gegrepen 
om zich nadrukkelijk op het terrein van de documentaire informatie te gaan 
bewegen door het op de markt brengen van indexen, 'current contents', data
banken en andere bestanden en ontsluitingsmiddelen zoals online systemen en 
cd-roms. Maar het is toch niet aileen de computer die de revolutionaire veran
deringen heeft bewerkstelligd. Ook andere, niet-technische factoren, hebben 
hun bijdrage geleverd en effect gehad. Het nieuwe medium televisie bijvoor
beeld, dat in de jaren zestig in vrijwel aile huiskamers nadrukkelijk aanwezig 
was, heeft het wijdse, ja haast oeverloze landschap van de informatieverzorging 
sterk doen veranderen. Er naar gekeken als 'venster op de wereld' heeft de 
televisie - los van allerlei andere gevolgen - ook bijgedragen tot zo uiteenlopen
de verschijnselen als de ontzuiling en het ontstaan van een bonte verscheiden-
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1148 heid aan actiegroepen. En die twee fenomenen hebben op hun beurt bibliotheek 
en documentaire informatie beYnvloed. 

De dekolonisatie kwam in de jaren zestig goed op gang. Het leidde ertoe dat 
onder meer de aandacht voor de - veelal erg gebrekkige - informatieverzorging 
in wat 'de derde wereld' genoemd werd, sterk groeide. UNESCO speelde daar
bij een belangrijke rol en voerde een beleid dat erop gericht was de economisch 
achtergebleven landen toegang te bieden tot de kennis en technologie van de 
voorlijke landen. Het stelde daartoe in 1966 het programma UNISIST op. Dat 
streefde naar de opbouw van een wereldwijd netwerk waarmee de informatie
kloof tussen Noord en Zuid overbrugd kon worden. Voor archieven, bibliotheken 
en documentatiediensten is dat in 1976 nader uitgewerkt in het PGI 
(Programme Generale d'information) waarin ten behoeve van de informatie
uitwisseling voorstellen werden gedaan ten aanzien van normalisering, stan
daardisatie, bibliografische activiteiten, de ontwikkeling van databanken, het 
oprichten van netwerken en allerlei andere activiteiten. Op het specifieke ter
rein van de internationale bibliothecaire samenwerking maakte de IFLA zich 
breed. Nog in de jaren vijftig een heel bescheiden clubje met enkele tientallen 
europese leden, groeide de International Federation of Library Associations 
(met later de toevoeging 'and Institutions') uit tot een werkelijk mondiale 
organisatie. Onder meer gesteund door UNESCO, zou IFLA globale projecten 
gaan ontwikkelen zoals UBC (Universal Bibliographic Control) en UAP 
(Universal Availability of Publications). De eerste automatiseringsactiviteit van 
IFLA was de organisatie van een mondiaal catalogiseercongres in Parijs in 1961. 
Daar werd de computer geYntroduceerd als een waardevol hulpmiddel bij het 
catalogiseren. Van de vele andere mogelijke toepassingen had men toen nog 
geen weet. 

De lichte dooi in de Koude Oorlog na de Cubacrisis van 1963 droeg bij tot een 
grotere belangstelling voor en betrokkenheid bij de problematiek van de derde 
wereld. Het niet meer gefixeerd zijn op de tegenstelling Oost-West en de stij
gende welvaart stimuleerden die interesse. Met name jongeren rebelleerden 
tegen de in hun ogen vermolmde autoritaire structuren en de kapitalistische 
'consumptiemaatschappij' en vormden actiegroepen rond zo uiteenlopende 
zaken als vrouwenemancipatie, de Vietnamoorlog en het milieu. 
Openbare bibliotheken haakten daarop in met documentatie (knipsels, tijd
schriftartikelen, boeken) over zulke onderwerpen aan te leggen. Voorop ging 
de open bare bibliotheek Amsterdam met haar Actueel Documentatie- en 
Informatiecentrum (ADIC). 
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Andere maatschappelijke verschijnselen die grote consequenties hadden voor 
archief, bibliotheek en documentatie waren de sterke stijging in aanbod van en 
vraag naar documenten en informatie. De inhoudelijke veranderingen en getals
matige expansie van het hoger onderwijs - veel meer studenten, aanzienlijk 
meer wetenschappelijk personeel - droegen in niet geringe mate bij tot wat 
men vertwijfeld 'de literatuurlawine' of 'de informatie-explosie' is gaan noemen. 
Zorgelijk werd midden jaren zestig alom geconstateerd dat het aantal mono
grafieen sterk steeg, een vloed die zelfs nog overtroffen werd door de specta
culaire groei van het aantal tijdschriften en - niet te vergeten - de grijze litera
tuur. 'Publish or perish' was een oude slogan in de wetenschappelijke wereld, 
spottend werd die geparodieerd met 'Publish and perish'. Een benauwende 
ontwikkeling die literatuurexplosie, die ook het gevolg was van een steeds ver
dergaande wetenschappelijke specialisering en van het ontstaan van heel nieu
we wetenschappen. Inclusief 'information science'. 

De Nederlandse situatie vertoont de algemene westerse trends, daarnaast spe
cifiek nationale. De algemene tendens van meer vraag en aanbod is te herken
nen in de enorme groei van het aantal openbare bibliotheken. (De halve eeuw 
oude naam 'Ieeszaal' verdween in de jaren zestig uit het spraakgebruik). In die 
groei speelde ook een typisch Nederlands verschijnsel mee: de ontzuiling. (Die 
er tevens voor zorgde, in combinatie met ontkerkelijking, dat talrijke klooster
en seminariebibliotheken werden opgeheven; hun collecties gingen voor een 
deel naar universiteitsbibliotheken). Aan de driedeling van het openbaar biblio
theekwerk in algemeen, katholiek, protestants-christelijk kwam een eind. Een 
groot deel van de nieuwe openbare bibliotheken bestond uit zogeheten 'aan
gesloten bibliotheken', werkend onder leiding van een provinciale bibliotheek
centrale. De pbc's kregen ruimere financiele middelen waardoor zij hun dienst
verlening aanmerkelijk konden uitbreiden. De openbare bibliotheken namen 
niet aileen in aantal toe, zij veranderden ook van sfeer en inrichting - allemaal 
de open uitleen, geen donkere bibliotheekbanden meer, de bordjes STILTE! ver
dwenen, moderne interieurs - en zij veranderden, 'verlaagden' zo men wil, hun 
aanschafnormen. Ook stripboeken en wat voorheen 'keukenmeidenromans' 
heette, kwamen in de kasten te staan. Aanschaf van cd's en video's leidde tot 
het nieuwe begrip mediatheek. De metamorfose van de open bare bibliotheek 
leidde niet aileen tot sterke stijging in het aantal gebruikers, maar betekende 
ook het einde van twee concurrenten. De door vrijwilligers geleide volksbiblio
theken, waarvan een deel 'promoveerde' tot openbare bibliotheek, verdwenen uit 
beeld en ook de winkelbibliotheken (huurbibliotheken). Dat die laatsten het 
loodje legden, kan mede verklaard worden uit de populariteit van het goedkope 
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Prins Bernhard op bezoek bij de Economische Voorlichtingsdienst (1964) 

pocketboek. En ook dat is onderdeel van het grote veranderingsproces, net als 
de dominerende positie die het Engels kreeg ten koste van het Frans en Duits. 

Wetenschappelijke bibliotheken 

De Nederlandse wetenschappelijke bibliotheken, met name de universiteitsbiblio
theken en de Koninklijke Bibliotheek, kwamen in de jaren zestig eveneens in een 
stroomversnelling, aangewakkerd door de sterke stijging van het literatuuraan
bod, studenten en wetenschappelijk personeel en de eerste schuchtere auto
matiseringsprojecten. Elke bibliotheek heeft haar automatiseringservaringen 
opgedaan eind jaren zestig en het is in dit bestek uiteraard onmogelijk daarvan 
een beeld te geven. Een paar opmerkingen slechts: de Nederlandse bibliotheek
automatisering is aanvankelijk geheel geent op Amerikaanse voorbeelden. 
Daarbij heeft een boek een heel belangrijke rol vervuld, het eerste dat het beeld 
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opriep van een elektronische bibliotheek. Dat was de studie die J.C.R. Licklider 
in opdracht van de Council on Library Resources schreef. Het verscheen in 
1965 onder de titel Libraries of the future. Licklider droeg zijn boek op aan 
Vannevar Bush, de bedenker van de MEMEX. Licklider, geen bibliothecaris, 
maar psycholoog-ingenieur-linguYst, had pas aan het eind van zijn onderzoek 
Bush's publicatie leren kennen. Wat dus - maar dit terzijde - een fraai voor
beeld is van gebrek aan communicatie. Libraries of the future wilde een beeld 
geven van bibliotheken in het jaar 2000. Dan moest men volgens Licklider niet 
meer in termen van bibliotheken den ken, maar over 'procognitive systems' of 
'neolibrary systems'. Hij schrijft "By the year 2000, information and knowled
ge may be as important as mobility." Het boek van Licklider was futuristisch en 
kon dan ook niet ontsnappen aan (nog) niet verwezenlijkte prognoses. Dat 
doet niet veel af aan de waarde van het boek. Die zit er vooral in dat de 
auteur - los van collecties, aanschaffingsproblematiek en andere typische bibli
otheekzaken, waaraan hij geen enkel woord wijdt - aile nadruk legde op de rol 
van de informatietechnologie in de 'transfer of information', op de computer-

1 

2 

3 

4 

Afbeelding uit Libraries of the future. Schets van de structuur van het 'procognitive system', waarbij de 
cirkels en ellipsen geavanceerde en gespecialiseerde computersystemen voorstellen. Echelon 1 zijn de 

grate gedigitaliseerde gegevensverzamelingen, die 'gevoed' worden vanuit de echelons 2 en 3. Echelon 
4 heeft betrekking op de 'input' van gebruikers. Het systeem is op allerlei plaatsen toegankelijk, zoals 

blijkt uit de vierkantjes, die de gebruiker(s) - tevens 'invoerders' van het systeem - voorstellen. 
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11152 lingu"lstiek, de creatie van netwerken met zijn suggesties over een Intergalactic 
Computer Network en op de 'effective organization of the body of knowled
ge'. Het boek van Licklider was dus beslist geen praktische handleiding voor 
bibliotheekautomatisering, maar schetste verregaande automatisering in de 
documentaire informatie waarbij de bibliotheken - mits zich moderniserend -
een sleutelpositie zouden kunnen gaan innemen. Het boek vormde daardoor 
een waardevolle bijdrage aan het besef in de bibliotheekwereld dat de infor
matietechnologie niet buiten de deur gehouden moest worden - zoals de pons
kaartmachines - maar ingeschakeld en gebruikt kon worden, nee moest wor
den, om bibliotheken niet te laten verworden tot museale bewaarplaatsen. 
Praktische toepassingen in de Verenigde Staten wakkerden dat besef aan. In de 
Library of Congress werd al vanaf eind jaren vijftig geexperimenteerd met 
automatisering van de catalogus. Een overtuigend product daarvan was MARC 
(Machine Readable Catalogue Records). Catalogusgegevens werden op mag
neetbanden vastgelegd en konden wereldwijd worden gebruikt, ze vervingen 
de Library of Congress-cataloguskaartjes. 

De uitbreiding van het onderwijs had heel veel gevolgen: naast de provinciale 
bibliotheekcentrales ontstonden eind jaren zestig in ons land de regionale 
steunbibliotheken (nu wsf-bibliotheken; wetenschappelijke steunfunctie). De in 
1969 ge'(ntroduceerde regionale steunfunctie werd aan een aantal bibliotheken 
(openbare, provinciale) toegekend om de overbelaste universiteitsbibliotheken 
te ontlasten van de literatuuraanvragen van mensen die voor een middelbare 
acte studeerden en van andere 'studiosi'. Schoolbibliotheken en -mediatheken 
kregen meer aandacht (maar nauwelijks meer overheidsgeld) door invoering 
van de Mammoetwet (1968) die de structuur van het middelbaar onderwijs 
radicaal veranderde. In de didactiek ging men nadruk leggen op zelfwerkzaam
heid en het maken van werkstukken. (Voorlopig sluitstuk is de recente inrich
ting van het studiehuis in het secundaire onderwijs). 
Ais het om onderwijs gaat, moet hier natuurlijk ook vermeld worden dat in 
1964 de eerste bibliotheek- en documentatieschool van start ging, in Amsterdam. 
Later bekend geworden als Frederik Muller Akademie (FMA) was dit de eerste 
volledige dagopleiding voor aanstaande bibliothecarissen, documentalisten en 
werkers in de boekhandel en uitgeverij. De FMA was een driejarige hogere 
beroepsopleiding die in eerste instantie vooral in het leven was geroepen om 
personeel voor openbare bibliotheken op te leiden. In het derde jaar kon de 
student - overigens in de beginjaren nog leerling genoemd - kiezen voor een 
specialisatie zoals leidinggevend functionaris openbare bibliotheek of docu
mentatie. Met het overkoepelend orgaan van de bibliotheekscholen - er waren 

• Dynamiek in de jaren zestig • 



er al snel niet minder dan vijf - heeft de GO intensief contact gehad. Leden 
van het GO-bestuur zaten ook in dat bestuur, maar plannen om de beide oplei
dingen te integreren bleken niet realistisch. Onder meer door de verschillen in 
typen cursisten-studenten, de toelatingseisen, de aanvankelijk sterke gericht
heid van de dagscholen op de openbare bibliotheek en het afwijkende aanbod 
van de GO - zoals bedrijfsarchivistiek - is het niet verder gekomen dan tot een 
goede samenwerking en goed overleg. Waar het niet lukte om tot een centraal 
nationaal wetenschappelijk-technisch informatieorgaan te komen, is ook op 
het terrein van de opleiding de verscheidenheid gebleven. Of dat betreurd 
moet worden is nog maar de vraag. 

Documentatie en meer nog het nieuwe 'documentaire informatie' werden termen 
die niet aileen meer in de kringen van speciale bibliothecarissen, documental is
ten en literatuuronderzoekers circuleerden. In openbare bibliotheken en 
schoolbibliotheken ging men het over documentatie hebben en in de praktijk 
ook beoefenen, de wetenschappelijke bibliothecarissen lieten hun afkeer van 
documentatie varen. Een nieuwe generatie trad aan die helemaal niet meer 
ge·fnteresseerd was in de oude controverse. Dat bleek in 1969 toen 
Bibliotheekleven van naam veranderde. Na 53 jaar Bibliotheekleven moest dui
delijk worden dat, met aile respect voor bibliotheken, men een vakblad wilde 
dat ook voor werkers in andere sectoren van de documentaire informatiever
zorging de moeite waard zou zijn. Ais nieuwe namen werden onder meer 
Bibliotheek- en documentatiewereld, Bibliotheek en In forma tie en BLAD voor
gesteld. Bij die laatste suggestie werd dan gedacht aan Bibliothecarissen, 
Literatuuronderzoekers, Archivarissen, Documentalisten. Die namen haalden 't 
niet, het werd Open. En de redactie van De Openbare Bibliotheek besloot in 
hetzelfde jaar (1969) de naam van haar tijdschrift te wijzigen in Bibliotheek en 
Samenleving. Namen - het zal duidelijk zijn - zijn veel meer dan neutrale aan
duidingen, zij willen een programma uitdragen of een idee verwoorden. 
Vandaar die naamsveranderingen in Nederland en vooral niet te vergeten de 
omdoping van talrijke tijdschriften op het vakgebied in Engeland en Amerika. 
Die kregen naast het vertrouwde 'library' het woord 'information' in hun 
naam. In 1997 was het met Open gedaan, de nieuwe naam werd Informatie 
Professional. En Bibliotheek en Samenleving? Dat werd het zelfde jaar omge
doopt in Bibliotheekblad. 
In het lopend overheidsarchief werd allang van overheidsdocumentatie gespro
ken, in de jaren zestig drong ook in het 'oude' archiefwezen de term docu
mentatie door. Allereerst bij de gemeentelijke archiefdiensten. Daar ging men 
onder documentatie verstaan het doelbewust verzamelen van materiaal dat van 
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1154 lokaal historisch belang was zoals archieven van plaatselijke verenigingen, 
organisaties en bedrijven. Strikt genomen behoorden zulke stukken niet tot de 
'echte', officiele archivalia, maar het verzamelen ervan paste in het streven van 
de gemeentelijke archiefdiensten zich tot plaatselijke historische documentatie
centra te ontwikkelen. De wetgeving op archiefgebied veranderde ingrijpend 
door de Archiefwet van 1962 die de oude van 1918 verving. De nieuwe ver
plichting voor de overheidsdiensten om binnen een termijn van 50 jaar materi
aal over te dragen aan archiefbewaarplaatsen en ze zodoende openbaar te 
maken, is het historisch onderzoek naar het recente verleden erg ten goede 
gekomen. De Archiefwet 1962 was een vrucht van de algemene roep om open
baarheid die in de jaren zestig alom luider werd en later in de wetgeving onder 
meer neerslag zou vinden in de WOB, Wet Openbaarheid van Bestuur. 

3.2. Het Weinberg-rapport 

In catalogi zal men dit rapport moeten zoeken onder zijn officiele titel Science, 
Government and Information; the responsibilities of the technical community 
and the government in the transfer of information; a report of the President's 
Science Advisory Committee. Voorzitter van de commissie, die circa dertig 
geleerden telde onder wie vooral chemici, biologen en atoomgeleerden, was 
de directeur van het Oak Ridge National Laboratory, Alvin M. Weinberg. Onder 
diens naam heeft het rapport grote bekendheid gekregen. Het verscheen in 
Washington op 10 januari 1963 als een late nageboorte van de Spoetnikschok. 
Het rapport was een mijlpaal en mag beschouwd worden als de geboorte-akte 
van de informatiemaatschappij. Tegelijkertijd, zoals wei opgemerkt, kan het als 
de volwassenverklaring van de documentatie aangemerkt worden. Voor het 
eerst werd de grote wetenschappelijke en maatschappelijke betekenis van de 
documentaire informatieverzorging geschetst. En wat wellicht nog belangrijker 
is: het werd, ook buiten de Verenigde Staten, in brede kring gelezen en bestu
deerd en bediscussieerd. Dat heeft gevolgen gehad. Het rapport deed een reeks 
aanbevelingen voor betere coordinatie in de informatieverzorging, samenwer
king tussen informatiediensten, het pleitte ervoor dat onderzoekers door dui
delijke titels en helder taalgebruik hun onderzoeksresultaten toegankelijker 
maakten en het riep op onnodig publiceren achterwege te laten om de dreigen
de verstopping in de communicatiekanalen te voorkomen. Onomwonden stelde 
de commissie dat het informatieve en communicatieve aspect van een onder
zoek even belangrijk was als de inhoud zelf. Een onderzoek waarvan de resul
taten niet tot de geleerde wereld doordrongen, was feitelijk zinloos. De infor-
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matiespecialist binnen een onderzoeksteam - de woorden bibliotheek en bibli
othecaris komen in het hele rapport niet voor - diende als gelijkwaardig aan de 
onderzoeker te worden beschouwd. Aangezien het een zaak van nationaal 
belang was wetenschap en techniek op een hoog peil te houden en een ade
quate communicatie daarvoor een eerste vereiste was, moest volgens het rap
port de overheid zorgen voor een goed functionerend communicatiesysteem. 
Met name de grijze literatuur mocht niet verwaarloosd worden. Aanbevolen 
werd in het hoger onderwijs aandacht te besteden aan informatietechnieken. 
Tot zover de belangrijkste aanbevelingen uit dit rapport dat onder wetenschap 
louter de technische wetenschappen, de natuurwetenschappen en de medicij
nen verstond. Over de geestes- en sociale wetenschappen geen woord, die tel
den niet mee in dit document dat toch vooral vrucht was van de Amerikaanse 
vre~s militair achterop te raken bij de Sovjet-Unie. 
Wijd en zijd baarde het rapport opzien. In de Duitse Bondsrepubliek verscheen 
een integrale vertaling, in Nederland werd een vertaalde-verkorte versie druk 
besproken, onder meer op een speciale conferentie die de Secties Speciale en 
Wetenschappelijke Bibliotheken van de NVB op 5 november 1964 organiseerden. 
Daar werd onder meer een resolutie aangenomen dat de secties "overtuigd 
van het grote belang van een sne./le en efficiente doorstroming van weten
schappelijke kennis, het gewenst achten dat allen, die betrokken zijn bij de 
ketting van informatie (t.w. producenten, consumenten en beheerders van 
informatie) zich gezamenlijk beraden over de efficiency van het nationale sys
teem van kennisoverdracht." 
Ook anderen voelden zich,door het Weinberg-rapport aangesproken zoals de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Die stelde een com
missie in (de Commissie Hofstee) die moest nagaan in welke vorm de voorstellen 
van Weinberg c.s. eventueel in Nederland gerealiseerd moesten worden. De 
Commissie Hofstee pleitte in haar nota voor een centraal orgaan op hoog 
niveau ter bevordering van de wetenschappelijke informatie. De oprichting van 
zo'n centraal bureau, orgaan of agentschap is ook later herhaaldelijk en krach
tig bepleit, maar in de praktijk is er nooit iets van gekomen. Om een aantal 
redenen. Het probleem werd hier in Nederland toch als minder klemmend erva
ren dan in de militaire grootmacht Amerika, op technisch-wetenschappelijk 
gebied deed de bibliotheek van Delft goed werk (zoals Wageningen voor de 
landbouw), het informatiebeleid was versnipperd over diverse ministeries 
(Economische Zaken, Onderwijs, Binnenlandse Zaken, Landbouw en - een 
ministerie van korte duur - dat van Wetenschapsbeleid). Misschien zelfs de 
belangrijkste factor was de minima Ie bereidheid van de in aanmerking komen
de instellingen om taken geheel of gedeeltelijk aan een centrale organisatie af 
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1156 te staan. Weliswaar kreeg het daartoe feitelijk niet 
uitgeruste NIDER nieuwe bevoegdheden en werd 
het in 1971 omgedoopt tot NOBIN (Nederlands 
Orgaan ter Bevordering van de Informatieverzor
ging), maar dat bleek bepaald de oplossing niet 
te zijn. In 1979 is het NOBIN opgeheven. 
Het effect van het Weinberg-rapport is in 
Nederland beperkt geweest, maar gevolgen heeft 
het toch wei degelijk gehad. Zo heeft het - als 
een soort eye opener - ongetwijfeld bijgedragen 
tot het besef van de waarde van een goede 
wetenschappelijke en technische informatiever
zorging. De samenwerking in documentatiepools 
is er door gestimuleerd, de introductie van infor
matietechnologie in de traditionele bibliotheken 
bevorderd en - heel concreet - diverse informatie
diensten ontstonden. Er kwam vaart in de ont
wikkeling van een geautomatiseerd medisch 
informatienetwerk door de samenwerking tussen 
Excerpta Medica en het Academisch Ziekenhuis 
Leiden. Voorts werd in 1969 de Nederlandse 
Organisatie voor Chemische Informatie (NOCI) 
opgericht en in hetzelfde jaar ten behoeve van 
de beoefenaars van de sociale wetenschappen 
het SWIDOC (Sociaal-Wetenschappelijk 
Informatie- en Documentatiecentrum). Dat was 
het gevolg van een door de minister van 
Onderwijs en Wetenschappen in augustus 1968 
ingestelde commissie, de Commissie Bottcher, in 
zekere zin een opvolgster van de Commissie 
Hofstee, maar nu vooral bemensd met personen 
uit de informatiewereld onder wie de directeur 
van de Koninklijke Bibliotheek, dr. C. Reedijk, de 
opvolger van Brummel. De Commissie Bottcher 
(officieel: Werkgroep Verspreiding 
Wetenschappelijke en Technische Informatie) 
bracht in 1969 haar verslag uit in Beleid en orga
nisatie ten aanzien van de wetenschappelijke en 
technische in forma tie in Nederland. Verwijzend 

Fragment uit het rapport van 
de Commissie Bottcher; Beleid 
en organisatie ten aanzienvan 

de wetenschappelijke en 
technische informatie in 

Nederland 
(Den Haag, 1968): 

Ons land, dat op het gebied van 
documentatie en in forma tie 
zowel bij de kleine als bij de 

grote landen in vele opzichten 
steeds als een voorbeeld heeft 

gegolden, wordt nu door 
andere landen snel ingehaald 

en voorbijgestreefd. 
Te constateren valt dat wij 
op dit gebied (in wezen: 
de organisatie van reeds 

geproduceerde en 
aanstromende nieuwe kennis) 

in Nederland in een kritiek 
stadium zijn gekomen. 

Weliswaar is in de 
afgelopen decennia vooral 
dank zij particulier initiatief 

met bescheiden middelen veel 
goeds tot stand gekomen, 

maar het punt is nu bereikt, 
waarop de bestaande 

organisaties op het terrein 
van het bibliotheekwezen 

en de documentatie en 
informatie zonder uitbreiding 

van mogelijkheden niet 
z6 kunnen werken als door 
de omstandigheden vereist 

wordt. Bovendien is ons 
land weI genoodzaakt 
deel te nemen aan de 

internationaal aanvaarde 
automatisering in de 
informatieverzorging. 
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fen achterstand - zelfs op 
omringende furopese landen -

is ontstaan, waardoor een 
nationaal verliesdreigt, 

vooral nu duidelijk wordt 
dat de wereldproduktie 
van wetenschappelijke 
en technische literatuur 

een omvang heeft bereikt, 
die dwingt tot grootscheepse 

maatregelen. 

Ais iIIustratie dienedat er 
in de wereld 60.000 

wetenschappelijk-technische 
vakbladen van waarde 
verschijnen, dat in de 
Verenigde Staten circa 

100.000 technische 
rapporten per jaar worden 

gepubliceerd, cJ';jt de 
Bibliography of Agriculture 
300.000 titels bevat en dat 

in Chemical Abstracts in 
1965236.000 referaten 

uit 13.000 tijdschriften werden 
opgenomen. Deze referaten 

zullen daarenboven 
over enkele jaren niet langer 

in gedrukte vorm doch als 
'records' op magnetische 

banden verschijnen, terwijl 
men zowel in de 

Verenigde Staten als in de 
Duitse Bondsrepubliek 

begonnen is de 
structuurformule en 

belangrijkste gegevens van 
elk van de thans bekende 

circa vier miljoen chemische 
verbindingen op 

computergeheugens 
vast te leggen. 

naar het Weinberg-rapport werd - opnieuw - de 
stichting van een nationaal informatieorgaan 
aanbevolen binnen een nationaal netwerk. Van 
een hele reeks aanbevelingen is de oprichting 
van SWIDOC een direct uitvloeisel is geweest. 
Het SWIDOC ging systematisch grijze literatuur 
zoals rapporten en dissertaties verzamelen en 
ontsluiten, legde gegevens met betrekking tot 
lopend onderzoek in de socia Ie wetenschappen 
vast - primair om het inefficiente verdubbelen 
van onderzoek te voorkomen - en ontwikkelde 
zich door die activiteiten tot een unieke verza
meling, vraagbaak en wegwijzer op sociaal
wetenschappelijk gebied. 

Documentreproductie is vanouds een belangrijk 
facet van de documentaire informatievoorzie
ning en ook op dat terrein heeft de techniek 
geweldige vorderingen gemaakt zoals de digitale 
opslag. Een Nederlandse vereniging die zich, in 
eerste instantie richtend op de microfilm, sterk 
heeft gemaakt op dit segment van het vakgebied 
is de in 1974 opgerichte Nederlandse Microfilm 
Associatie (NMA) als sectie van het NGMR 
(Nederlands Genootschap voor Micrografie en 
Reprografie). NGMR bestaat niet meer. Daarvoor 
is min of meer in de plaats gekomen het NGCT, 
het Nederlands Genootschap voor Communicatie
techniek. NMA staat nu voor Nederlandse 
Associatie voor Informatiemanagement. 

3.3. Wacht- en trefwoord Informatie 

De geschiedenis van het woord informatie gaat 
heel ver terug, tot de Romeinen die 'informatio' 
gebruikten voor het proces van vormgeving van 
kennis in woord en geschrift met daarin - als 
element van toegevoegde waarde - opgesloten 
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11158 de notie van ordening, beheersing en vastlegging. Vanuit het Latijn wordt het 
woord overgenomen in de Europese talen en gaat dan, afhankelijk van het 
taalgebied, er betekenissen bij krijgen. In het Duits bijvoorbeeld die van lering
vorming-onderwijs. Met 'Informator' werd eeuwen geleden in Duitsland een 
huisleraar aangeduid. Gaandeweg is die pedagogisch-didactische inhoud weg
gesleten. In andere taalgebieden verliep de woordontwikkeling weer anders. In 
de late middeleeuwen gebruikten in Nederland - en in Frankrijk - vooral de 
juristen het woord. 'Information' en informatie sloegen op een verslag van 
onderzoek of een getuigenverhoor zoals in Informacie op 't stuk der verpon
dinghe. Dat was een in 1543 op bevel van de landsheer opgestelde inventarisa
tie van de haardsteden en economisch-financiele situatie van Holland en West
Friesland. Ook een gerechtelijk onderzoek in een militaire strafzaak werd 
'informatie' genoemd. De semantische ontwikkeling in Nederland loopt voor 
een deel parallel met die in Frankrijk. In de grate Franse Encyc/opedie uit het 
middden van de achttiende eeuw wordt 'information' als een puur juridisch 
begrip opgevoerd, te weten het verslag van een getuigenverhoor. Levend als de 
taal is kunnen woorden een andere inhoud krijgen en in andere kringen gaan 
circuleren. Hoofd- en nevenbetekenissen kunnen verdwijnen om voor een andere 
vulling plaats te maken. Van die grillige ontwikkeling is 'informatie' een duide
lijk voorbeeld, maar beslist niet het enige. Aileen al op ons vakgebied zijn er 
opmerkelijke betekenisverschuivingen bij 'bibliotheek' (vroeger ook gebruikt als 
synoniem voor de Heilige Schrift en in de betekenis van 'serie') en bij woorden 
als archief, bibliografie (een hele reeks betekenissen), documentatie, museum. 

'Informatie' raakte in de loop van de negentiende eeuw uit de juridische en 
pedagogisch-didactische taalsfeer en ging de neutrale, alledaagse betekenis 
krijgen van: inlichting, nieuws, gegevens over een onderwerp. In de tweede 
helft van de twintigste eeuw kreeg het woord een heel nieuwe 'elektranische' 
lading. Zoals in het eerste hoofdstuk al opgemerkt, werd kort na de Tweede 
Wereldoorlog door Amerikaanse wiskundigen 'information' gebruikt om de 
capaciteit van kanalen aan te duiden waarmee signalen van het ene naar het 
andere apparaat verzonden werden. Transmissie van signalen tussen toestellen 
en inhoud en verstandelijke verwerking van signalen door een menselijk brein -
hetgeen een heel ander verhaal is - raakten daardoor terminologisch verstren
geld en zorgden (zorgen trouwens nu nog voortdurend) voor veel verwarring. 
De populariteit van het woord informatie nam toe naarmate de elektronische 
gegevensverwerking belangrijker werd. Informatica ging staan voor computer
kunde en computertoepassingen terwijl min of meer tegelijkertijd - begin jaren 
zestig - vanuit Amerika als nieuwe wetenschap 'information science' werd 
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gelanceerd. Ook daarin lag de nadruk op de toepassing van de computer in 
het opslaan, ontsluiten en verspreiden van gegevens. Een heilloze onduidelijk
heid - vergelijkbaar met de babylonische spraakverwarring rond de term docu
mentatie - is het gevolg geweest. Weerbarstig als 'information science' was -
in de Verenigde Staten als opvolgster van 'documentation' beschouwd - circu
leerden al spoedig allerhande definities en inhoudsomschrijvingen. Die maken 
in ieder geval duidelijk dat 'informatiewetenschap' een multidisciplinair com
plex is waarin informatica, psychologie, cognitieve wetenschappen (kennisleer, 
kennisverwerving), economie, sociologie (gebruikersonderzoek), lingurstiek en 
ook nog eens archivistiek en bibliotheekwetenschap een rol spelen. Een combi
natie dus van heel heterogene elementen uit bestaande wetenschappen met 
betrekking tot informatieprocessen. 
Het is juist vanwege die heterogeniteit dan ook te begrijpen dat informatiewe
tenschap (of zoals sommigen stellen: informatiewetenschappen) zich nog niet 
echt goed heeft kunnen ontwikkelen en tot op heden van betrekkelijk geringe 
invloed geweest is op de praktijk van de informatieverzorging. Tot de verwar
ring droeg nog bij dat 'informatiewetenschap' vaak gekoppeld werd aan de 
ook al niet erg heldere, diffuse 'communicatiewetenschap' (informatiegedrags
kunde). Bij aile vaagheid, is het onderzoek naar en het den ken over wat nu 
eigenlijk onder 'informatie' verstaan kan worden, in ieder geval sterk gestimu
leerd. Een literatuurlijst met publicaties daarover zou vele honderden nummers 
kunnen tellen. Duidelijk is wei dat gegevens - data - niet met informatie gelijk
gesteld en daarmee op een hoop gegooid mogen worden. Er kan feitelijk pas 
van informatie gesproken worden als gegevens door de ontvanger zinvol gern
terpreteerd worden. Bij nauwkeurig taalgebruik zou men strikt genom en dus 
het woord informatie moeten reserveren voor een geestelijke activiteit van een 
gebruiker van gegevens. Een krant bijvoorbeeld bevat geen informatie, maar 
gegevens waarvan de lezer, die gegevens in een context plaatsend, informatie 
maakt. Informatie is dus het resultaat van een cognitief proces dat leidt tot 
geordende en zinvolle representatie in iemands hoofd, in zijn brein en draagt 
dan als zodanig bij tot iemands kennis. 
Van der Wolk heeft informatie ooit gedefinieerd als "kennis in beweging tussen 
mensen". letwat simpel zou men kunnen stellen dat zinvolle verwerking van 
gegevens tot informatie kan leiden en zinvolle verwerking van informatie tot 
kennis. Het is dan ook geen toeval dat, onder druk van het te pas en te onpas 
gebruiken van het woord informatie, recentelijk gezocht is naar een nieuwe 
terminologie. Zo lijkt het er bijvoorbeeld op dat informatiemanagement gelei
delijk aan verdrongen gaat worden door 'kennismanagement' en bibliothecaris
sen-informatiespecialisten zich kennismanagers willen noemen. Maar bij aile 
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1160 invulling die daaraan dan weer gegeven kan worden, blijft overeind staan dat 
archief, bibliotheek en documentaire informatie in de trits gegevens-informatie
kennis onmisbare elementen zijn. Door hun eigen, instellingsgebonden activi
teiten om documenten (informatiedragers) te verzamelen, te beheren, toegan
kelijk te maken en te verspreiden en door via netwerken 'informatie' - om het 
toch zo maar te betitelen - van elders aan te bieden. En naar concrete ontwik
kelingen in die sectoren van de documentaire informatieverzorging keren wij in 
het slothoofdstuk terug na deze terminologische excursie. 

• 

Conversie van kaartcatalogus naar 
online publiekscatalogus. 
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4. De Informatiemaatschappij 

4.1. Inleiding 

Midden jaren zeventig dook, allereerst in de Verenigde Staten, het begrip 
informatiemaatschappij op. Heel snel burgerde het in. Het werd niet gelanceerd 
vanuit de kring die zich specifiek met informatieverzorging bezig houdt, dus 
niet door archivarissen, bibliothecarissen, informatiespecialisten, documental is
ten of vanuit de media of uitgeverij. Het waren economen die dit etiket hadden 
bedacht, met name Daniel Bell en Marc Porat. Bell's The coming of post-indus
tria/ society verscheen in 1973. Hij beschouwde het zeer brede terrein van 
'informatievoorziening' - min of meer wat anderen de 'dienstensector' of 'wit
teboordensamenleving' noemden - als kenmerkende activiteit van de postin
dustriele samenleving. Marc Po rat ging daar eveneens op in met zijn boek The 
Information Economy (1973), maar legde daarbij de nadruk op de vi oed aan 
gegevens, de stormachtige ontwikkeling van de informatietechnologie in allerlei 
sectoren van handel, nijverheid en verkeer en uiteraard op de economische 
betekenis van informatie. Dat werd 'grondstof' en 'economisch goed' en leidde 
ertoe dat men een andere visie op informatie kreeg. De twee bovengenoemde 
auteurs namen informatievoorziening zeer ruim en rekenden bijvoorbeeld ook 
mensen werkzaam in het onderwijs, het bank- en verzekeringswezen tot de 
sector. Die werd daarmee de grootste branche op de arbeidsmarkt en overtrof 
verre de traditionele sectoren van landbouw en industrie. Tegen het op een 
hoop gooien van 'informatie' van allerlei verschillende activiteiten kan men 
bezwaar aantekenen. Natuurlijk is op een of andere manier in vrijwel elke 
menselijke activiteit sprake van het geven, ontvangen en verwerken van 'infor
matie', maar professioneel met informatievoorziening belast zijn, is toch van 
andere aard dan bijvoorbeeld binnen een geautomatiseerde kantooromgeving 
met een logistiek systeem belast te zijn. Bovendien suggereert informatiemaat
schappij dat de samenleving, de moderne mens dus, goed gernformeerd zou 
zijn en dat is niet aileen iets heel anders, maar ook nog eens zeer de vraag. 
Hoe 't ook zij, dat - met het gebruik van de computer op vrijwel elk terrein -
de I(T verregaande invloed gekregen heeft op creatieve, arbeids- en productie
processen en dus op het totale maatschappelijk leven in al zijn facetten, is een 
waarheid als een koe. Milleniumbestendigheid is een grote zorg, voortvloeiend 
uit de vrees voor het op hoi slaan van de computers die de tel kwijt kunnen 
raken. Dat zou wereldwijd tot bestuurlijke anarchie lei den om nog te zwijgen 
van de rampen die zich in de luchtvaart, kerncentrales en ziekenhuizen zouden 
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1162 kunnen voordoen. Wij beperken ons hier tot de 
specifieke geledingen van archief, bibliotheek 
en documentatie. Waarbij dan terstond de aan
tekening dat net als op het vlak van de media, 
waar integratie van opslag door de combinatie 
van beeld, geluid en tekst een opvallend feno
meen is, ook deze specifieke geledingen in een 
nieuwe relatie met elkaar zijn komen te staan. 
Een heel belangrijke tendens daarbij is dat inte
gratie van sectoren plaats vindt en min of meer 
gescheiden werelden elkaar steeds meer nade
ren. Bibliotheken en archieven komen dichterbij 
elkaar, wetenschappelijke bibliotheken en uitge
verijen raken elkaar, auteurs kunnen door 
'publication on demand' als uitgevers optreden, 
onderzoekers hebben nieuwe distributiemoge
lijkheden gekregen via het Internet. Aan de 
eeuwenoude traditionele 'chain of information' 
met vaste posities voor auteur, bibliotheek, 
archief, uitgeverij en de andere geledingen is 
een eind gekomen. Wij verkeren in een verwar
rende situatie waarin men van allerlei kanten 
naar nieuwe plekken en een nieuwe positione
ring op de informatiemarkt zoekt. 

Eind jaren zestig werd, allereerst in bibliotheek 
en documentatie, automatisering het kernbegrip 
bij uitstek. In eerste aanleg ging het om automa
tisering van catalogi (bij de wetenschappelijke 
en speciale bibliotheken) en van routinematige 
administratieve handelingen zoals bestel- en 
lenersadministratie bij de openbare bibliotheken. 
Bibliografische gegevens werden op magneet
banden vastgelegd die 'batch'-gewijs konden 
worden geraadpleegd. De noodzaak tot interna
tiona Ie samenwerking en standaardisatie werd 
manifest. Aileen al tussen 1972 en 1975 verschenen 
er vier nieuwe vaktijdschriften die International 
in hun titel voerden: International Journal of 

De Amerikaanse hoogleraar 
geschiedenis Theodore Roszak 

Iiet zich in zijn boek 
De informatiecultus; computerfolk
lore en de kunst van het den ken 

(1986) zeer kritisch uit over de 
informatiemaatschappij. Hij 

beschrijft hoe Claude Shannon 
zelf zijn nieuwe term betreurde: 

"Ik denk dat het woord informatie 
meer problem en oproept dan 
het rechtvaardigt, maar het is 

zo moeilijk een ander woord te 
vinden dat ook maar enigszins 
adequaat is. Men dient goed 

voor ogen te houden dat 
informatie puur een maat is 

voor de moeite waarmee 
boodschappen van een 
informatiebron worden 

overgebracht." fen tijd lang 
speelde Shannon met het idee 
het woord te laten vallen en 

een ander te gebruiken - zoals 
communicatietheorie. Met zo'n 

naam zou de discipline meer 
afstand hebben genom en van 

de noodzaak tot betekenisvolle 
inhoud die wij met informatie 

associeren. Zo kan bijvoorbeeld 
ook een ziekte 'gecommuniceerd' 

worden - een overdracht die 
grote gevolgen heeft maar geen 

intellectuele inhoud. Op een 
bepaald moment kwam John von 

Neumann met de - niet erg 
gelukkige - suggestie om het 

woord 'entropie' te gebruiken. 
Maar het bleef informatie, een 

keuze die Fritz Machlup 
ongelukkig, misleidend en 

schadelijk" heeft genoemd - het 
begin van de term als 'een alles

betekenend passe-partout.' 
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Computer and Information Sciences (1972), International Cataloguing (1972), 
International Classification (1973) en ook International Forum on Information 
and Documentation (1975). 
Belangrijke factor in de verdere ontwikkeling was een nieuwe generatie compu
ters die tegen een veel lagere prijs een grotere snelheid en geheugencapaciteit 
bood. De personal computer trok de particuliere woningen binnen. Het schijven
geheugen maakte een eind aan het trage sequentiele zoeken op magneetban
den; de schijf zorgde voor directe lineaire toegankelijkheid, 'random access'. 
Heel nieuwe perspectieven boden zich vanaf het midden van de jaren zeventig 
aan door het zo vruchtbare huwelijk van de computer met de telecommunicatie 
via satellietverbindingen. De telematiek stond onder meer aan de wieg van 
twee zo belangrijke ontwikkelingen als het online literatuuronderzoek en het 
ontstaan van bibliothecaire-informatieve netwerken. Informatie- en communi
catietechnologie gingen een huwelijk aan onder de naam I(T (Informatie- en 
(ommunicatietechnologie) en zorgden voor nieuwe synergie. 

Hoewel er al eind jaren vijftig experimenten met online systemen waren, werd 
het onlinegebeuren pas omtreeks 1975 volwassen. Tekenend is het op de 
markt komen van drie nieuwe vaktijdschriften: in 1976 Online,· the magazine 
of online information, een jaar later Online Review; the international journal of 
online information systems en weer een jaar later (1978) Database; the magazine 
of database reference and review. Baanbrekend was ook de in 1977 voor het 
eerst gehouden Onlineconferentie in Londen. De pionierende onlinegebruikers 
voelden zich in eerste instantie niet thuis in de bestaande bibliothecarissenver
enigingen. Er heerste een sfeerverschil dat herinnerde aan de aparte positie 
eertijds van speciale bibliothecarissen en documentalisten. In verschillende lan
den organiseerden de onlinegebruikers zich in een eigen club, in Nederland 
was dat de VOGIN (Vereniging van gebruikers van online informatiesystemen), 
opgericht 28 oktober 1977. (In 1995 een sectie van de NVB geworden). Het 
aantal online raadpleegbare databases groeide in een razend tempo, van enige 
tientallen binnen het verloop van nog geen tien jaar naar enige duizenden. Het 
gaat niet te ver van een 'onlinerevolutie' te spreken. "De belangrijkste veran
dering, die in de afgelopen vijfentwintig jaar op het gebied van de informatie
verspreiding is opgetreden, is het interactief en online toegankelijk worden van 
bibliografische bestanden" werd geconstateerd in fen kwart eeuw bibliotheek 
en documentatie in Nederland, een ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan 
(1987) van de NVB uitgegeven gedenkboek. 
De online-omwenteling en de daarmee gepaard gaande groei van bibliothecaire 
netwerken - onder meer resulterend in geautomatiseerde centrale catalogi, 
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1164 gekoppeld aan interbibliothecair leenverkeer - heeft ook de grootste scepticus 
duidelijk gemaakt dat computer en telematiek veel meer effecten hadden dan 
aanvankelijk voorzien. Het oude, jaren zestig idee, dat de computer niet meer 
was dan een instrumentele, razendsnelle versnelling van het handmatige, bleek 
niet conform de werkelijkheid en een schromelijke onderschatting van nieuwe 
mogelijkheden. Vervanging van arbeid is maar een aspect, I(T kan ook goed 
geformuleerde en goed gestructureerde informatieproblemen oplossen. Door 
toepassing van I(T is de productie van documenten sneller, eenvoudiger en 
goedkoper geworden. I(T doorbreekt de traditionele informatieketen en 
brengt convergentie tussen de voorheen gescheiden werelden van bibliotheek 
en uitgeverij die niet langer in de duidelijke verhouding van consument en pro
ducent staan. Zij maakt manipulatie van de documentstructuur mogelijk door
dat teksten of verwijzingen naar teksten als bouwstenen gebruikt worden voor 
nieuwe documenten. Integratie van tekst, geluid, (bewegend) beeld is mogelijk 
in een multimediale 'publicatie' en via hyperlinks de verwijzing naar of koppe
ling aan verwante documenten. Voorts biedt I(T een keur aan mogelijkheden 
voor de opslag, ontsluiting, terugvindbaarheid en verspreiding ('document deli
very') van informatie. Individualisering en informatieverstrekking op maat is te 
bereiken door het 'matchen' van het informatieaanbod aan de vraag zodat 
eenieder over zijn eigen virtuele bibliotheek en zijn eigen attenderingssysteem 
kan beschikken. 
Onder invloed van I(T is het werk in bibliotheken drastisch veranderd, zijn er 
functies en taken verdwenen om voor andere plaats te maken en moet de 
interne bibliotheekorganisatie op de schop. Gebruikers stellen andere eisen en 
verwachten faciliteiten en licenties die een kwart eeuw terug zelfs helemaal 
niet bestonden. Bibliotheken - met name de wetenschappelijke en de speciale -
zijn dus in een heel andere sfeer terechtgekomen. De wetenschappelijke biblio
thecaris oude stijl was vrijwel altijd van huisuit een alfageleerde geweest, vaak 
een gepromoveerde neerlandicus of historicus, dikwijls tijd vindend om zich in 
de boek- of bibliotheekhistorie te verdiepen. Aan een nieuwe generatie biblio
thecarissen werden nieuwe eisen gesteld, met name op het managementvlak. 
Automatisering, teruglopende financien en een algemene trend van verzakelij
king dwongen tot andere, organisatorische vaardigheden. Eeuwenlang kon, 
mede door een grote mate van zelfstandigheid, de bibliothecaris zich uitsluitend 
bezig houden met eigen collectie en eigen catalogus. Dat is verleden tijd, vol
tooid verleden tijd, steeds meer moet geopereerd worden in een samenwerkings
verband en binnen de bibliotheekorganisatie in teamverband. 
Groeiende samenwerking vond onder meer zijn neerslag in de oprichting, in 
1978, van het UKB, een samenwerkingsverband van de Koninklijke Bibliotheek, 
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de bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
en de universiteitsbibliotheken. Het verdwijnen van de Bibliotheekraad was 
mede een motief tot oprichting. De Koninklijke Bibliotheek kreeg binnen diverse 
samenwerkingsverbanden een meer geprononceerde positie. Mede door haar 
ral in de automatisering, ontwikkelde zij zich via haar sleutelpositie in de 
nationale centrale catalog us, het wettelijk depot (op vrijwillige basis), de natio
nale bibliografie en de coordinatie van de collectievorming tot een heuse 
nationale bibliotheek. Formele erkenning van haar unieke plaats kreeg zij door 
een Koninklijk Besluit uit 1982 (het KB over de KB), uitgevaardigd ter gelegen
heid van de opening van het nieuwe gebouw aan de Prins Willem-Alexanderhof 
in Den Haag. 
Coordinatie van de collectievorming was geboden door de sterke, onophoude
lijke graei van publicaties en de nog forser stijgende prijzen van boeken en 
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Omslag van het Journal of the American Society for Information Science 
september-oktober 1971. 

vooral van tijdschriften 
('de serials crisis'). In 
combinatie met stag
nerende budgetten 
waren de wetenschap
pelijke bibliotheken 
niet meer bij machte 
tot een adequaat aan
schafbeleid. Door mid
del van 'zwaartepunt
bibliotheken' tracht 
men iets aan het pro
bleem te doen. Zonder 
veel succes overigens. 
De conserveringspro
blematiek werd eind 
jaren zeventig manifest. 
Vooral onder invloed 
van de verzuring dreigt 
het houthoudend 
papier uit de tweede 
helft van de negen
tiende en begin twin
tigste eeuw in brokjes 
uiteen te vallen. Voor 
een grootschalige 
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1166 reddingsoperatie is onder meer gepleit door het CNC (Cobrdinatiepunt 
Nationaal Conserveringsbeleid waarin KB en Aigemeen Rijksarchief samenwerken). 

Recentelijk (de Volkskrant van 23 mei 1998) schreef zij over zichzelf: 1/ De KB 
onderhoudt een netwerk van relaties in de wereld van wetenschappen en kun
sten, uitgevers en boekhandelaren, informatieleveranciers, musea, archieven en 
andere bibliotheken in Nederland en het buitenland. De KB heeft als belang
rijkste taak de zorg voor het behoud van het Nederlandse erfgoed, geschreven, 
gedrukt en elektronisch. AI het materiaal in haar Depot van Nederlandse publi
caties wordt beschreven en opgenomen in de Nederlandse bibliografie. 
Daarnaast heeft de KB een grote wetenschappelijke collectie op het gebied van 
de geesteswetenschappen die steeds wordt uitgebreid met actueel materiaal. 
De KB is een proeftuin en expertise centrum voor nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van bibliotheekwezen, informatieverzorging, conservering en de 
toepassing van informatietechnologie. De KB biedt haar gebruikers 500 stud ie
plaatsen en een uitgebreide dienstverlening, maar ook op afstand geeft de KB 
Netwerkdienst op http://www.konbib.nl de gebruikers een scala aan mogelijk
heden.1/ Er is wei heel veel veranderd de afgelopen vijftig jaar als men dit sta
tement van de KB legt naast de uitspraak van de bibliothecaris van de KB, 
Brummel, eertijds. Die wilde niets te maken hebben (blz.19) met robotachtige 
toestanden ... 

Het openbare bibliotheekwezen kent andere problemen. Door de Wet op het 
Openbaar Bibliotheekwerk van 1975, in feite een bekostigingswet, nam door 
de daarin voorziene contributievrijdom voor jongeren het aantal jeugdige 
gebruikers enorm toe. Oat ging niet gepaard met ruimere financiele middelen, 
integendeel, vanaf 1980 werden de bibliotheken door harde bezuinigingsmaat
regelen getroffen. Voor het eerst in de historie gingen bibliothecarissen de 
straat op om te demonstreren. De bekostiging werd opnieuw radicaal gewijzigd 
door de Wet Specifiek Welzijn (1987) waarbij de automatische rijks- en provin
ciale doeluitkeringen vervielen. Met de gemeente moet nu overlegd en onder
handeld worden over het budget. De vrees van de provinciale bibliotheekcentra
les hun klanten - gemeentes met minder dan 30.000 inwoners - te verliezen 
door het schrappen van de verplichting dat deze kleinere openbare bibliotheken 
gebruik moesten maken van de diensten van een pbc, werd niet bewaarheid. 
De pbc's verloren nauwelijks klanten maar concentreerden zich op hun activitei
ten als professioneel service-instituut met een heel scala aan diensten. 
De informatiemaatschappij heeft allerlei nieuwe functies in het leven geroepen 
zoals netwerk-, systeem- en databasebeheerders. Opmerkelijk is dat zich binnen 

• De Informatiemaatschappij • 



de bidocsector ook een heel nieuwe figuur heeft aangediend, de informatie
makelaar (,informationbroker'), op afroep beschikbaar als er een en ander mis 
is met de documentaire informatievoorziening in bedrijf of organisatie. 
Het zal geen verbazing wekken dat in deze hectische situatie voor bibliotheca
rissen-informatiebemiddelaars-informatiespecialisten van allerlei aard een groot 
aanbod kwam aan bijscholingscursussen, met name op het gebied van automa
tisering, management en budgetfinanciering. Ook de GO heeft uiteraard daarop 
ingespeeld. 

4.2. Elektronisch en virtueel; documentmanagement 

In januari 1983 verscheen de eerste aflevering van het tijdschrift The Electronic 
Library; the international journal for minicomputers, microcomputers and soft
ware applications in libraries. Uit het redactionele voorwoord: "Why a new 
journal? Simply because the rapid developments in information technology, 
and revolutionary new opportunities opened up by micro-processor develop
ments, have begun to make available to the library world exciting new tools 
for improving and extending the traditional library routines and functions." In 
gelijke trant schreef de redactie van een nieuw tijdschrift dat ook in 1983 
startte, Technical Services Quarterly; new trends in computers, automation, 
and advanced technologies in the technical operation of libraries and informa
tion centres. Daar heet het: "Activity in the technical services area has over the 
past twenty years attained a height and intensity that places it among the 
most phenomenal library happenings of all time." ". De meest opmerkelijke 
ontwikkelingen uit de hele bibliotheekhistorie ". En 1983 ligt alweer ver achter 
ons. Wat is er niet de afgelopen zeventien jaar voor nieuws op ons vakgebied 
gebeurd! Aileen al Internet ". 
Elektronische bibliotheek ging spoedig menigeen al niet ver genoeg om het 
nieuwe type grenzeloze bibliotheek - was het eigenlijk nog wei een bibliotheek?
te benoemen. Omstreeks 1990 dook het begrip virtuele bibliotheek op. 
Eenduidig is de term niet. Men kan er het geheel van elektronisch beschikbare 
informatie onder verstaan dat een gebruiker op werk- of studieplek via 
Internet en andere netwerken vanuit de cyberspace kan oproepen, maar virtu
ele bibliotheek is ook op te vatten als een bestaande bibliotheek met een 
papieren collectie plus het geheel aan elektronische voorzieningen. 

Het proces van digitalisering - aan het prille begin waarvan wij nu, Anno 2000, 
nog maar staan - heeft de afgelopen dertig jaar voor een omwenteling in de 

• De Informatiemaatschappij • 

6711 



1168 documentaire informatievoorziening gezorgd. Men hoeft geen professioneel 
profeet te zijn om te voorspellen dat de technische innovaties al in een nabije 
toekomst voor weer andere revolutionaire veranderingen zullen zorgen en dat 
de digitaal aangeboden informatie exponentieel zal groeien. Bibliotheek, docu
mentatie en archief staan spannende uitdagingen te wachten, uitdagingen van 
een heel nieuwe aard. Zij zullen die moeten oppakken willen zij niet hun nu 
nog kardinale rol in de informatievoorziening geleidelijk aan verliezen. Wat zal 
hun betekenis zijn als zowel de producenten als de gebruikers van informatie 
in toenemende mate de elektronische snelwegen verkiezen boven het traditio
nele drukwerk? 

Professor drs. John Mackenzie Owen, in 1998 benoemd tot hoogleraar 
Documentaire Informatiewetenschap aan de universiteit van Amsterdam, heeft 
in zijn inaugurale rede gewezen op het unieke en vluchtige van het digitale 
document. "Digitale informatie bestaat doorgaans in maar een exemplaar, op 
een locatie op het netwerk. Meer exemplaren zijn niet nodig: het is immers het 
wezen van het netwerk dat iedereen altijd, waar hij of zij zich ook bevindt, bij 
dat ene exemplaar kan komen. Maar dat ene exemplaar bestaat slechts zolang 
de eigenaar ervan bereid is het er te laten staan, er niets aan te veranderen, en 
het via het netwerk toegankelijk te houden. De eigenaren en beheerders van 
informatie op het netwerk, of dat nu auteurs, uitgevers, bibliotheken of anderen 
zijn, blijken daar slechts voor een zeer korte peri ode toe bereid. Het eigen 
belang bij langdurige archivering is gering - of wordt als gering ervaren." 

Het is dan ook bijvoorbeeld de vraag of de vele verwijzingen naar elektronische 
bronnen in deze inaugurale rede - literatuuropgaven mag men het niet meer 
noemen - over een paar jaar nog zinvol zijn. Zij bestaan waarschijnlijk niet 
meer, zijn van het netwerk gehaald, ingrijpend gewijzigd misschien of mogelijk 
zelfs 'verdampt'. Wat is de levensduur van bits en bytes? En het kan ook zo 
zijn dat door technische innovaties het een paar jaar oude document niet meer 
oproepbaar is zoals de cd-speier het af laat weten als je er een 33-toerenplaat 
op legt. De middeleeuwse handgeschreven codex was uniek, veel codices zijn 
verloren geraakt, maar een groot aantal is in oorspronkelijke, authentieke vorm 
bewaard gebleven door het duurzame perkament. Of althans inhoudelijk 
behouden door kopieren of door middel van de boekdrukkunst. Dat was de 
kunst om kunsten te bewaren, 'ars conservatrix artium'. Eeuwen gel eden ging 
het om duizenden teksten, nu om miljoenen. 
De levensgrote vraag: Wie zal wat en hoe voor wie gaan vastleggen-archiveren? 
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Where is the wisdom we have lost in knowledge? 
Where is the knowledge we have lost in information? 

dichtte T.5. Eliot in 1934. Een nieuwe regel zou een eigentijds dichter er nu 
wellicht aan toevoegen: Where is the information we have lost in data? 

Archieven, bibliotheken, documentatie-instellingen zullen in de nabije toekomst 
een ander gezicht krijgen. En als de voortekenen niet bedriegen zelfs in een 
permanent veranderingsproces raken. Die metamorfose zal in hoge mate 
bepaald worden door de mate waarin een instelling haar betekenis en functie 
ontleent aan het daadwerkelijk, fysiek bezit van documenten. Archieven staan 
op dat punt uiteraard heel sterk, in het bijzonder de oude overheidsarchieven. 
Voor die categorie is in 1995 een nieuwe achiefwet in werking getreden waar
bij de wet van 1962 vervallen is. De Wet Openbaarheid van Bestuur, de Wet 
Persoonsregistraties en de Archiefwet regelen hoe de overheid moet omgaan 
met door haar opgemaakte en ontvangen gegevens. Door de nieuwe Archief
wet is de werkingssfeer uitgebreid. Zo zijn bijvoorbeeld overheidsorganen met 
een privaatrechtelijk karakter onder de nieuwe wet gaan vallen. In aanvulling op 
de oude stelt de nieuwe wet dat archieven niet aileen in goede en geordende 
staat moeten worden beheerd en bewaard maar ook goed toegankelijk moeten 
zijn. Vooral bij digitale archieven vergt dit een extra inspanning en een geheel 
andere aanpak dan bij papieren archivalia. In de Archiefwet 1962 was substitu
tie (vervanging) van het originele document uitsluitend mogelijk bij een archief 
dat vernietigbaar was, de Archiefwet 1995 voorziet in de mogelijkheid dat aile 
archieven worden vervangen door reprodukties en dat kunnen onder meer 
microfilm, beeldplaat en cd-rom zijn. Voor de beoefening van de eigentijdse 
geschiedenis tenslotte is van belang dat de overbrengingstermijn van 50 jaar 
teruggebracht is naar 20 jaar al biedt de wet de mogelijkheid eerder of later dan 
de genoemde termijn de archieven over te brengen. 

En wat speelt in het bedrijfsarchief en rond de documentmanager? 
In de jaren tachtig kwamen er grote veranderingen in de wereld van het bedrijfs
archief. Men kreeg meer beg rip voor alles rond documentaire informatie. De 
automatisering werd omarmd. Nieuwe informatiedragers veranderden de ken
nisuitstraling van de verantwoordelijke manager. Hij werd uit zijn donkere hoekje 
tevoorschijn gehaald en ging meedoen in projectgroepen rond DI5-systemen. 
Van zijn ervaring met vastlegging, opslag, ordening, beschrijving, selectie en 
verwijdering werd dankbaar gebruik gemaakt om met inzet van de nieuwe dra
gers (CD-ROM, WORM, COLD enz.) het proces van bewaren en beschikbaar 
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stellen te stroomlijnen en de kosten hiervan belangrijk te verlagen. Het 
management ontdekte een geheel onbekende wereld van documentaire infor
matie als 'tool' voor besluitvorming. De automatiseringsmanager kreeg er een 
gelijkwaardige manager bij om mee te kunnen den ken over het beschikbaar 

Het vakgebied van de documentmanager. 

stellen van informatie aan het management. Eindelijk staat ook de klant centraal 
in het archief. De managers van documentaire informatiediensten (archief en 
bibliotheek) hebben hun plaats weten te veroveren als zelfstandige diensten. 
Het document zal haar functie als juridisch bewijsstuk en historische bron niet 
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verliezen al zullen zeker op den duur via online of cd-rom de veel geraadpleeg
de papieren of perkamenten archivalia beschikbaar komen. Bij de bibliotheken 
ligt het anders, met dien verstande dat er onderscheid gemaakt moet worden 
tussen de open bare, de speciale en de wetenschappelijke bibliotheek. Men 
mag verwachten dat in de openbare bibliotheek het fysiek bezit zijn betekenis 
blijft houden conform de plaats van het boek in de samenleving. Er zijn wei 
interessante projecten met 'oplaadbare' elektronische boeken, romans, maar 
serieuze concurrenten van het gedrukte boek zijn ze nog (lang) niet. 
Gebruikers van open bare bibliotheken zijn vooral mensen die een bepaald 
document - boek, tijdschrift, cd, video - zoeken en willen lenen. De openbare 
bibliotheek, nu met introducerende cursussen ook als leerschool voor ouderen 
in het gebruik van de informatietechnologie (Internetcursussen) actief, zal die 
taak denkelijk niet lang vervullen. Binnen afzienbare tijd zal iedereen over ele
menta ire digitale kennis beschikken gezien de aandacht voor de computer in 
het onderwijs en het gemak waarmee jongeren met knoppen spelen. Wellicht 
dat er groeimogelijkheden voor de openbare bibliotheek liggen in de samen
werking met het onderwijs, maar dan ook weer in haar - sterke - positie bij het 
beschikbaar stellen van gedrukt materiaal. In het aanbieden van lokale publieke 
informatie ('community information') zal zij ook een rol kunnen blijven spelen 
al rijst de vraag of die dienstverlening op den duur kan concurreren met de 
aansluiting van de particulier op een netwerk. Zonder hier nu een sombere 
prognose te willen geven over de openbare bibliotheek, ontsnapt men niet aan 
het zetten van vraagtekens. Zeker als de verzakelijking, individualisering en een 
terugtredende overheid verder doorzetten, zal het steeds moeilijker worden de 
autoriteiten bereid te vinden ruime subsidiegelden uit te trekken voor een 
instelling die een eeuw gel eden door bevlogen 'volksverheffers' in het leven is 
geroepen om de niet kapitaalkrachtigen aan 'het goede boek' te helpen. Dat 
element is inmiddels uit de doelstelling verdwenen en heeft plaats gemaakt 
voor het kwartet informatie-educatie-recreatie-cultuur. Maar heeft dat toekomst 
in een neo-liberale samenleving? 
De gebruiker van de wetenschappelijke bibliotheek en veel meer nog die van 
de speciale bibliotheek is gericht op informatie. De vorm waarin die aangebo
den wordt, is zeker in de speciale bibliotheek ondergeschikt, irrelevant zelfs 
evenals de plek waar het document - fysiek of niet - zich bevindt. Het gaat dan 
ook niet te ver om te veronderstellen dat de speciale bibliotheek - met name 
de bedrijfsbibliotheek - op korte termijn zal evolueren tot een soort gedigitali
seerd informatie- en adviescentrum (kenniscentrum) ten behoeve van de 
research, de productie, het management en de verkoop. Het zoekt relevante 
gegevens, verwerkt die en levert het resultaat op maat, is verantwoordelijk 
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voor de distributie, het beheer en de archivering. Het ligt in de lijn van zo'n 
ontwikkeling dat bedrijfsbibliotheek en bedrijfsarchief samen met de pr-afdeling 
in zo'n dienst samensmelten. Onder leiding van een informatie- of kennismanager, 
die een goed inzicht in de bedrijfsgang combineert met vakkennis, organisato
rische vaardigheden en commercieel inzicht zou zo'n dienst een sleutelrol kun
nen gaan spelen in de diverse informatiecircuits binnen en buiten het bedrijf. 
Een oude droom, die van de bedrijfsbibliothecaris (informatie- of kennismanager) 
als een functionaris met de status van een accountant, zou dan wellicht werke
lijkheid kunnen worden. Het zou heel mooi zijn, maar aan voorbeelden van 
een heel ander scenario ontbreekt het niet. Het kan immers ook gebeuren dat 
de gecentraliseerde documentaire informatievoorziening wordt opgedeeld over 
afzonderlijke diensten, clusters of 'units' in het bedrijf. Dat is bij de Nederlandse 
Spoorwegen het geval geweest. Per 1 april 1999 is het Documentair Informatie
centrum van NS opgeheven. Daarmee viel het doek voor wat ooit, in 1863, als 
bedrijfsbibliotheek was opgericht. De verantwoordelijkheid voor adequate 
informatievoorziening komt nu bij de 'business units' zelf, de collectie wordt 
deels ondergebracht bij het Spoorwegmuseum en deels bij het NS-concernarchief. 

De toekomst van de wetenschappelijke bibliotheek als virtuele bibliotheek lijkt 
het meest complex. Om verschillende redenen. Daar zijn allereerst de uiteenlo
pende wensen van de gebruikers waarbij men de beta-onderzoekers als de 
minst documentgerichte en hun alfa-collega's als hun tegenpolen mag zien. 
Met een vaak indrukwekkende collectie van vele honderdduizenden en soms 
een paar miljoen banden die bewaard moeten worden, blijft de eigen fysieke 
collectie voor deze bibliotheken van onschatbare betekenis en voorshands haar 
belangrijkste kwaliteit. Daaraan valt op dit moment niet te twijfelen. Maar 
naast de participatie in elektronische netwerken zal de bibliotheek zich op een 
of andere wijze ook moeten gaan ontfermen (selecteren, opslaan - geprint? -, 
toegankelijk maken) over niet-vastgelegde digitale informatie. Die noodzaak is 
nu al manifest. Heel veel wetenschappelijk materiaal verschijnt niet me-er in 
druk en dreigt verloren te gaan. De oplossing om het waardevolle uit de digita
Ie vloed te halen en voor verlies te behoeden, zal vermoedelijk niet anders 
kunnen zijn dan vastlegging op traditionele wijze, in druk dus. Uiteraard zal 
daarbij gezien de enorme hoeveelheid megabytes die in de cyberspace omgaat, 
volgens strenge selectiecriteria gewerkt moeten worden en in nauw onderling 
overleg om tot een taakverdeling te komen. Cobrdinatie van de collectievorming 
is geboden voor het gedrukte materiaal en het digitale. Het is onvermijdelijk, 
ook al is er de levensgrote vraag uit welke middelen dit betaald moet worden. 
De Koninklijke Bibliotheek beschikt sedert een paar jaar over het DNEP (Depot 
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... Koninklijke woorden ... 

In de Troonrede van koningin 
Beatrix op Prinsjesdag, 

15 september 1998, kreeg de 
informatiemaatschappij ruime 
aandacht. Bovendien werden 

voor het eerst in de 
geschiedenis van de troonrede 

de bibliotheken genoemd. 
Enkele passages: 

De gevolgen van de informatie
maatschappij zijn ingrijpend. 

Traditionele verhoudingen 
veranderen en vragen om 

een nieuwe manier van leren 
en werken. 

Nieuwe eisen en verantwoor
delijkheden die de 

informatie-samenleving 
met zich meebrengt, vragen 

ook in het mediabeleid 
om een antwoord. 

Volgend jaar wordt financiele 
ruimte geboden voor de 
verdere introductie van 

informatie- en 
communicatietechnologie 

in scholen. In bibliotheken 
zullen computers worden 

geplaatst om meer burgers 
de kans te geven daarmee 

te leren omgaan. 

van Nederlandse Elektronische Publicaties) en 
door de overheid is een Programmabureau 
Digitale Duurzaamheid in het leven geroepen dat 
tot doel heeft een duurzame toegankelijkheid en 
beschikbaarheid van digitale overheidsdocumenten 
te waarborgen. Men kan zich voorstellen dat uni
versiteitsbibliotheken de zorg op zich nemen voor 
de elektronische publicaties van de hoogleraren 
en wetenschappelijke medewerkers, de scripties 
van studenten en de dissertaties van hun promo
vendi. De universiteitsbibliotheek Utrecht bijvoor
beeld is in september 1997 begonnen om 
Utrechtse proefschriften op Internet te publiceren, 
een uitsluitend elektronisch verschenen dissertatie 
kwam in juni 1998 op het net. Indien promotiere
glement, ruilrelaties en financiele vergoeding zul
len worden aangepast, mag men erop rekenen 
dat de meeste dissertaties niet meer in druk zullen 
versch ij nen. 
Gezien de crisis rond het wetenschappelijke tijd
schrift - de 'serials crisis' - zal in de toekomst de 
universiteit steeds meer als traditionele en digitale 
uitgeverij optreden. Dat zulks ook allerlei auteurs
rechtelijke en andere juridische consequenties met 
zich meebrengt en de verstandhouding tussen 
universitaire en commerciele uitgeverij nog verder 
onder spanning zal zetten, lijkt onvermijdelijk. 
Overigens mag men de kracht van de psychologi
sche factor van de status die het drukken geeft 
en het publiceren in een gerenommeerd tijdschrift 
niet uitvlakken. Die zal menige wetenschapper 
toch doen besluiten zijn artikel in druk te laten 
verschijnen. 
Ook op het terrein van de ontsluiting liggen er 
grote uitdagingen. Het bestaande catalogusappa
raat, primair gericht op de eigen collectie, zal 
moeten worden uitgebouwd tot een metacatalogus. 
Raadpleging van verschillende catalogi, zoals nu 
nog vereist, zal in een metacatalogus overbodig 

De Iniormatiemaatschappij • 

7311 



1174 worden. Daarin zouden naast de titels van monografieen en tijdschriften -
zowel uit eigen bibliotheek als van elders - tevens de titels van de afzonderlijke 
tijdschriftartikelen opgenomen moeten worden. Het niet in de catalogus opne
men van de afzonderlijke tijdschriftartikelen is een erfenis van het traditionele, 
sterk boekgerichte bibliotheekwezen dat in de moderne situatie niet meer 
past. Aan de metacatologus is verder de eis te stellen dat hij, uiteraard, een 
snelle doorschakeling biedt naar de catalogi van andere bibliotheken, en niet 
aileen binnen Nederland. Nationale grenzen tellen in het moderne Europa 
steeds minder, voor wetenschappelijk onderzoek zullen ze steeds meer vervagen 
zodat het zinvol wordt niet aileen inzicht te krijgen in het nationale bezit, 
maar in het Europese. Technisch moet het bovendien mogelijk zijn de toegangen 
tot allerlei bestanden, inclusief die met betrekking tot beeld- en geluidmateriaal 
en het lopend onderzoek in de metacatalogus op te nemen. Oude dromen 
zouden daarmee werkelijkheid worden zoals de idee van een mondiale kennis
bank die documentatie-pionier Otlet een eeuw gel eden voor ogen stond of de 
MEMEX waarvan Vannevar Bush een halve eeuw terug een blauwdruk ontwierp. 

Wil de wetenschappelijke bibliotheek een essentiele rol in de wetenschappelijke 
communicatie blijven spelen, dan zal zij - wellicht in kenniscentrum omgedoopt 
en dan ook met die daadwerkelijke meerwaarde! - een gebruikersvriendelijk 
geheel moeten bieden waarbij de gebruiker het geheel van voor hem eventueel 
relevante informatie aangeboden krijgt of in ieder geval op het goede spoor 
daarvan gezet wordt: boeken, delen van boeken, tijdschriftartikelen, kranten
en weekbladartikelen, grijze literatuur, digitaal opgeslagen materiaal, lopend 
onderzoek, beeldmateriaal, geluidsbronnen. Dreigt dan niet het reuze grote 
gevaar dat men onder een lawine van informatie bedolven wordt, een informa
tieoverload waaronder het enorme kaartenbestand van circa 15 miljoen fiches 
dat Otlet aanlegde, al bezweek? Zodat het door niemand gebruikt werd omdat 
men terugschrok voor de gigantische hoeveelheid titels, rijp en groen, die in 
de duizenden kaartenbakken lagen opgeslagen? Wij dreigen immers het spoor 
bijster te raken in het labyrint van gegevens, het informatiemoeras zoals beel
dend beschreven door David Shenk in zijn Het Informatiemoeras; omgaan met 
Infostress. Het is een vlot geschreven, indringende waarschuwing toch vooral 
kritisch te staan tegenover de lawine van gegevens die, met name via Internet, 
over ons worden uitgestort door allerlei lieden die om welke reden dan ook, 
maar vooral gedreven door economisch gewin, om aandacht vragen. "Mensen 
die in het wilde weg versluierende informatie in de samenleving pompen zijn 
niet anders dan de ploerten die bij het stoplicht de deur van hun auto open
doen om afval op straat te gooien." 
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Veilige en betrouwbare snelwegen aanleggen door het informatiemoeras, het 
leggen van 'trails' waarover Vannevar Bush het al in 1945 had, daar ligt een 
grote taak voor bibliotheken. Beperkt als het menselijk verstand is in de opname 
en verwerking van informatie, zal de bibliotheek zich moeten richten op de 
kwaliteit van haar informatiebemiddeling en die van de aangeboden documen-
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Tekening van Jos Collignon in de Volkskrant van 20 oktober 1995, 

ten, fysiek of digitaal. Maar hoe de kwaliteit te halen uit de gigantische kwan
titeit? Op Internet zitten nu al circa 500 miljoen documenten en de groei is er 
nog lang niet uit. Censuur is uit den boze, maar een rigoureuze selectie is 
onontkoombaar om gebruikers niet in de info-jungle onder te laten gaan. Een 
belangrijk instrument bij de selectie kan de 'impactfactor' zijn waar de sciento
metrie (voorheen mathematische bibliografie of bibliometrie genoemd) mee 
werkt. Via citaatanalyse is de invloed van een document te meten, dat kan een 
aanduiding zijn van kwaliteit en kan dus een gegeven zijn die aan het document 
wordt toegevoegd en het een bepaalde waarde, score geeft. Daarenboven 
moet het mogelijk zijn ook recensies en gegevens over de status van bijvoor
beeld de vakgroep waaraan de auteur verbonden is, in een soort hierarchisch 
kader te plaatsen. Dit zijn niet meer dan wat losse gedachten, voortvloeiend 
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1176 uit de stellige overtuiging dat er een instrumentarium ontwikkeld moet worden 
om het waardevolle niet ten onder te laten gaan in de 'trash'. 
Ooit (in 1912) opgericht als Nederlandsche Vereeniging van Bibliothecarissen 
(NVB), heeft deze vereniging via een naamswijziging in de jaren zestig tot 
Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen, Documentalisten en 
Literatuuronderzoekers zich in 1999 een nieuwe naam gegeven. NVB staat nu 
voor Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaaren in de bibliotheek-, 
informatie- en kennissector. Daarmee maakt de NVB nieuwe stijl duidelijk dat 
zij platform wil zijn voor allerlei soorten professionele informatiebemiddelaars. 
Zo'n draaischijf waar bibliothecarissen, documentalisten, literatuuronderzoe
kers, archivarissen, databasebouwers en andere informatieprofessionals bijeen
komen, zal ons inmiddels haast oeverloze vak ten goede komen. 

[Dz; I ,I + [DZk I ,1= [y;l-[z;l[wf +Lrd-[Zk)[lI'd
T 

Sj T Sk T 
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Making the change of variables: [zJ + [zkl = [r;kl, [yJ + [Yd = [hI we obtain: 
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Van lezers van tijdschriften op het gebied van 'information science' wordt 
vaak wiskundige kennis vereist. Bovenstaande formules komen voor in het 

Journal of Documentation van september 1994. 
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5. Blikken in de toekomst 

Op verzoek van de auteur hebben enkele deskundigen vanuit hun specialisatie 
een toekomstvisie gegeven. Voorts geeft dit hoofdstuk enige fragmenten uit 
publicaties waarin toekomstige ontwikkelingen geschetst worden. 

Hyperboek 

In het zesde laarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 1999 schreef Leen 
Breure een belangwekkend artikel 'De eenentwintigste eeuw; het boek als 
metafoor' . 
Fragmenten uit dit artikel: 
Naar men mag verwachten, zal het digitale boek in de eenentwintigste eeuw 
voortbouwen op de fundamenten die in de afgelopen decennia zijn gelegd en 
derhalve een multimediaal hyperboek zijn. De kostprijs zal bepalen in hoeverre 
de handzame en prettig leesbare gedrukte editie zich zal kunnen handhaven 
naast de elektronische, die het in ieder geval zal winnen in gebruiksmogelijk
heden. Het blijft gissen hoe het digitale boek er fysiek uit zal zien. De steeds 
verder voortschrijdende miniaturisering maakt het aannemelijk dat binnen 
enkele decennia volstrekt nieuwe, comfortabelere presentatiemogelijkheden 
beschikbaar zullen zijn. De eerste 'draagbare' computer, begin jaren tachtig, 
was niet meer dan een logge gecomprimeerde pc, die in niets leek op de sub
note books van tegenwoordig. Er zijn nu al experimenten met 'elektronisch 
papier', een elektronisch substraat ter vervanging van gewoon papier. Het 
boek op het formaat van een creditkaart, een handig leesapparaat dat tekst 
projecteert op een tafelblad, koppelingen via netwerken naar aanvullende 
informatie, het aanschaffen van een nieuwe editie van een boek door 'opla
den' van de boekkaart via de telefoon (zoals bij een chipknip nu) behoren tot 
de redelijke toekomstfantasieen. 
Het concept 'boek' als samenhangende, hierarchisch gestructureerde en afge
sloten eenheid van informatie zal blijven bestaan, maar dankzij de digitale 
mogelijkheden steeds verder evolueren. 'Boek' zal gebruikt worden als meta
foor voor een veel krachtiger informatiestructuur dan de digitale tekst met 
hyperlinks zoals we die nu op het Web aantreffen. lets soortgelijks heeft zich 
voorgedaan bij document-management-systemen, de software die het beheren 
van brieven, rapporten en ander tekstmateriaal met de computer mogelijk 
maakt. De werkomgeving presenteert zich daarbij met metaforen van archief-
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1178 ruimte, ladekasten en mappen, terwijl de fysieke opslagstructuur daarmee weinig 
of geen gelijkenis vertoont. 
Het hyperboek vergt een andere schrijfvaardigheid dan het conventionele boek. 
Het goed kunnen verwoorden blijft zeer belangrijk, maar aan het compositori
sche vermogen van de auteur worden andere eisen gesteld. Structuren en inte
greren zijn daarbij sleutelbegrippen. De hypertekststructuur nodigt uit tot de 
structurering van de tekst in afzonderlijke, min of meer zelfstandige eenheden, 
die in verschillende volgorden gelezen kunnen worden (modularisering van 
informatie). Integreren heeft niet aileen betrekking op tekstfragmenten maar 
ook op beeld, geluid en animaties. 

Het hyperboek kan uit verschillende lagen bestaan, die corresponderen met 
verschillende niveaus van detaillering of moeilijkheidsgraad, in conventionele 
boeken soms gerealiseerd door verschil in lettertypen of door leeswijzers. 
Bij het digitale boek kan de toegang tot de inhoud beter op de individuele 
informatiebehoefte van de lezer worden afgestemd. In plaats van aangewezen 
te zijn op het standaardregister, zal men kunnen zoeken op (combinaties van) 
trefwoorden of begrippen en kunnen kiezen of de geselecteerde informatie in 
een beknopte dan wei gedetailleerde vorm getoond moet worden. 

Bibliografie en het digitale boek 

Professor dr. A.O. Kouwenhoven, emeritus hoogleraar Bibliotheek- en docu
mentaire informatiewetenschap aan de universiteit van Amsterdam en jarenlang 
voorzitter van de GO, is gevraagd naar zijn toekomstvisie op de bibliografie. 
Hij schreef de volgende impressie waarin hij voor het begrip hyperboek verwijst 
naar het artikel van Leen Breure: 

Indien naast het conventionele boek het hyperboek een dominerende plaats 
gaat innemen, veranderen dan de functie en de positie van de bibliografie (als 
vakgebied) en van bibliografieen (als producten uit dat vakgebied)? 
Naar mijn verwachting zal er geen principiele wijziging optreden in de ontwik
kelingslijn die het vak bibliografie tot nu toe reeds vertoonde. De technische 
mogelijkheden die het hyperboek (zullen) realiseren, manifesteerden zich in 
feite al vroeger op het terrein van de bibliografie: het is als het ware een proef
veld voor het digitale boek geweest. 
Het bibliografisch universum, waarmee bibliografen zich op hun manier moeten 
bezighouden, blijft uitdijen, nog steeds met traditionele publicaties, maar in 
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snel toenemende mate met digitale producten voor tekst, beeld en geluid, al 
dan niet in combinatie. Wordt de 'greep' op dat universum, de bibliografische 
controle, nog meer hersenschim dan voorheen, of komen er juist nieuwe 
mogelijkheden voor beheersing? Het laatste ligt het meest voor de hand en er 
is aile reden voor om naast hyperboek de term hyperbibliografie te gebruiken. 
Een moderne, online te benaderen, bibliografische database komt al enigszins 
in aanmerking voor die naam. Het verst gevorderd is inmiddels PiCarta, een 
ge'integreerde multimediale database, die de mogelijkheid biedt voor bibliografi
sche zoekacties in meerdere bestanden tegelijk, waaronder bestanden van ver
schillende soorten documenten: boeken, tijdschriften, tijdschriftartikelen, kaar
ten, bladmuziek, audiovisueel materiaal, elektronische documenten, etc. Het 
digitale boek (zo ingericht dat het zichzelf ontsluit) past daarin geheel. 
Hyperboek en hyperbibliografie zullen bij wijze van spreken onmerkbaar in 
elkaar geschoven worden, waarbij toch het boek 'a Is afgesloten eenheid van 
informatie' traceerbaar zal blijven. 

De vaardigheid in het omgaan met de hyperbibliografie zal instructie en oefe
ning vergen: de opleiding op dat gebied, onder welke naam dan ook, moet 
zeker blijven bestaan en voortdurend worden aangepast. Het zoeken van infor
matiebronnen en het vinden van 'inhoud' zijn een constante in aile bibliografi
sche activiteit. 
Daarnaast is het totstandbrengen en onderhouden van een hyperbibliografisch 
systeem een gecompliceerde zaak, waarvoor een zeer gespecialiseerde scholing 
in de IT-sector vereist is; een niet eenvoudige opgave voor de ons vertrouwde 
opleidingen. 
In bovenstaande beschouwing is aileen de systematische bibliografie aan de 
orde geweest. Hoe staat het in dit verband met de analytische bibliografie, die 
het boek als fysiek object tot onderwerp heeft? Het hyperboek zie ik voorlopig 
niet (indien ooit) tot het onderzoeksdomein van dit genre gaan behoren; men 
heeft nog de handen vol aan het traditionele, veelal oude, boek. Dat bij bestu
dering van dit laatste echter ook meer en meer digitale hulpmiddelen en tech
nieken hun intrede doen, is evident. 

Het einde van het document? 

1.S. Mackenzie Owen, hoogleraar Documentaire informatiewetenschap aan de 
universiteit van Amsterdam, schreef in InformatieProfessional van februari 1999 
een artikel 'Het einde van het gedrukte document; een essay'. 
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1180 Fragmenten uit dit artikel: 
In deze bijdrage wil ik de gedachte ter discussie stellen dat er inderdaad iets 
wezenlijk aan het veranderen is, namelijk dat het gepubliceerde document -
vanouds het fundament van de informatieberoepen - in de toekomst nauwelijks 
nog van betekenis zal zijn. 
We zien nu bij digitale media een verbreking van die relatie tussen inhoud en 
vorm, een losmaking van de laag van visualisatie. Lezers kunnen met behulp 
van technische middelen (zoals 'browsers') hun eigen vormgeving creeren, een 
eigen wijze van zichtbaar maken van de tekst. De vormgeving, de visuele pre
sentatie van de inhoud, is niet langer van de maker, maar van de lezer, niet 
van de producent, maar van de consument. 
Verreweg het grootste deel van het informatieaanbod (radio, televisie, dagbladen, 
publiekstijdschriften, vakbladen) in onze samenleving draagt zulke kenmerken: 
het is weggooi-informatie, snel, makkelijk en goedkoop, van kortstondige 
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Cartoon: Oliver Weiss. Uit: Open maart 1995. 

waarde, niet bedoeld om te 
~ worden bewaard. Het ande

re gebied, dat van de gepu
bliceerde documenten 
waarin iets wordt vastgelegd 
voor een langere termijn, 
wordt steeds meer een mar
ginaal verschijnsel. Het aan
deel hiervan in het geheel 
van de digitale informatie is 
al bijna verwaarloosbaar 
klein, en dit aandeel neemt 
aileen nog maar af. Maken 
we, na het einde van de 
geschiedenis en van de filo
sofie, nu dus ook het einde 
van het uitgeven mee? 
Waarschijnlijk wei. Maar de 
gevoelens van treurigheid 
die dat bij de lezer zou 
kunnen oproepen, en de 
neiging de auteur van deze 
bijdrage van cultuurpessi
misme te beschuldigen, zijn 
misschien wat voorbarig. 
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Digitaal archiveren 

In Digitaat archiveren; het Recordkeeping System ats kader voor het beheer van 
digitate archiefbescheiden (1998) geeft Peter Horsman een analyse van de pro
blematiek rond het Recordkeeping System. Dat kan omschreven worden als 
II het geheel van procedures, methoden, kennis, middelen en documenten, 
waarmee een organisatie haar recordkeeping functie vormgeeft. II Die functie is 
het geheel van archiefbeheeracties die een organisatie onderneemt om haar 
activiteiten te documenteren door de tijdens de processen gegenereerde docu
menten volledig, authentiek, betrouwbaar en beschikbaar te houden. 
Authenticiteit en betrouwbaarheid worden bereikt door te zorgen dat er niet 
met de documenten geknoeid kan worden en ze niet uit hun verband gerukt 
kunnen worden, manipulaties die met digitale documenten heel makkelijk zijn 
uit te voeren. Het bewaren van digitale archivalia is veel dynamischer dan het 
bewaren van papier, afhankelijk als digitale documenten zijn van snel veroude
rende software. Dit betekent dat bestanden vaak moeten migreren, dat wil 
zeggen overgezet in een andere software omgeving. 

Het digitale tijdperk vraagt de archivarissen het beroep te heroverwegen. Ze 
zullen recordkeeping systems moeten gaan sturen; eisen van de organisatie 
met betrekking tot het geheugen en de verantwoording vertalen in acties van 
het recordkeeping system; deze eisen, alsmede de eigen en andere beschikbare 
kennis uitdrukken in voor het systeem begrijpelijke vorm, zoals regelverzame
lingen, neurale netwerken, frames en wat er zoal aan methoden van kennisre
presentatie beschikbaar is. De nieuwe rol van de archivaris als recordmanager 
is veel minder uitvoerend, maar ontwerpend, sturend, controlerend, vertalend 
in wat de omgeving van het systeem eist. De rol is ook pro-actief, zeker niet 
afwachtend. De archivaris als degene die er voor zorgt dat het recordkeeping 
system functioneert zoals de organisatie dat wil. Daarvoor moet hij dus weten 
hoe het systeem in elkaar zit en over welke kennis het systeem moet beschik
ken. De systeemontwerper moet op zijn beurt weten hoe zulke kennis in het 
systeem gerepresenteerd moet worden. 

De ontwikkelingen zullen geleidelijk gaan. Maar het gaat wei snel. 
Archivarissen en record managers moeten voortmaken met het ontwikkelen en 
implementeren van recordkeeping systems, waarbij ze mogelijk gebruik kunnen 
maken van DIS- en Workflow management systemen - wat op zichzelf geen 
recordkeeping systems zijn, maar die wellicht kunnen fungeren als bouwstenen, 
zeker in een overgangssituatie. De ontwikkeling van recordkeeping systems 
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1182 moet een vast onderdeel worden in informatieplannen; het recordkeeping system 
zelf moet een vaste plaats verwerven in de informatie-architectuur van elke 
organisatie. 

Wetenschappelijke bibliotheken 

In 1998 vierde de Sectie Wetenschappelijke Bibliotheken (SWB) van de NVB 
haar vijftigjarig bestaan. Bij die gelegenheid verscheen de bundel Over grenzen; 
traditie en vernieuwing in de wetenschappelijke bibliotheek. Bas Savenije, 
bibliothecaris van de universiteit Utrecht en John Gilbert, bibliothecaris univer
siteit Maastricht schreven daarin een artikel over de overgang van traditionele 
naar virtuele bibliotheek. 
Fragmenten uit hun artikel: 
Wetenschappelijke bibliotheken moeten hun grenzen dan ook niet te rig ide 
zien. Het proces van wetenschappelijke informatievoorziening is ermee gediend 
wanneer de bibliotheek zijn diensten uitbreidt op terreinen die traditioneel aan 
andere spelers op het veld behoren, zoals de uitgevers. De waarde van uitgevers 
ligt traditioneel met name in de kwaliteitsbeoordeling en de distributie van 
wetenschappelijke informatie. Maar dankzij de moderne informatietechnologie 
kunnen deze activiteiten relatief eenvoudig door de academische gemeenschap 
zelf worden overgenomen. Het proces van kwaliteitsbeoordeling vindt toch al 
plaats met inschakeling van deskundigen uit de academische gemeenschap. En 
de distributie hebben de universiteiten zelf veelal gemeden vanwege het finan
ciele risico dat ermee is gemoeid. De verspreiding van digitale informatie is 
echter aanzienlijk minder risicovol. De universiteitsbibliotheek kan hierbij een 
goede ondersteunende rol spelen. 

Doch niet aileen de grenzen binnen de traditionele informatieketen vervagen. 
Het zal ook steeds moeilijker worden om de activiteiten van de bibliotheek te 
onderscheiden van de processen waarvoor de bibliotheek haar diensten verricht. 
Zo vervaagt de grens tussen informatieoverdracht in het kader van het universi
taire onderwijs en de wetenschappelijke-informatieverschaffing door de biblio
theek. Het vroeger zo duidelijke verschil tussen kennisoverdracht van docent 
naar student enerzijds, en de wetenschappelijke-informatievoorziening door de 
bibliotheek anderzijds verdwijnt als gevolg van het gebruik van informatietech
nologie in het onderwijs. Meer en meer zullen bibliotheekdiensten in het 
onderwijs worden ge"lntegreerd. In het nieuwe meerjarenplan van SURF worden 
dwarsverbanden tussen wetenschappelijke-informatievoorziening en I(T in het 
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onderwijs gesignaleerd, overigens zonder dat duidelijk is wat dit precies betekent 
voor het beleid voor de komende jaren. 
Een vergelijkbare ontwikkeling doet zich voor bij het wetenschappelijk onderzoek. 
Wezenlijke aspecten van onderzoek zijn bron-identificatie, uitwisseling van 
informatie tussen collega's, de interpretatie en analyse van gegevens en de 
verspreiding van de onderzoeksresultaten. De grenzen tussen informatievoorzie
ning en deze verschillende stappen verdwijnen als gevolg van de ontwikkelin
gen in de informatietechnologie. Het wordt ook steeds moeilijker om het 
bewerken van onderzoeksresultaten, de wetenschappelijke communicatie daarover 
enerzijds en de wetenschappelijke informatievoorziening anderzijds scherp van 
elkaar te onderscheiden. 
Voorts vervaagt de grens tussen het verschaffen van algemene en logistieke 
informatie en de wetenschappelijke-informatievoorziening. Dit heeft er onder 
meer toe geleid dat bij een aantal universiteiten het beheer van een dergelijk 
campus-informatiesysteem bij de universiteitsbibliotheek is ondergebracht. 
Steeds minder is de bibliotheek een afzonderlijke functie, in de vorm van een 
soort overhead. 
Een essentiE:>le vraag bij de nieuwe ontwikkelingen is welke meerwaarde de 
bibliotheek kan verschaffen ten behoeve van de processen van onderwijs en 
onderzoek. 

Openbare Bibliotheken 

In Open van oktober 1995 verscheen een artikel van de directeur van de 
Amsterdamse Openbare Bibliotheek, Hans van Velzen: 'De grootstedelijke biblio
theek in het jaar 2010; nieuwe diensten voor nieuwe gebruikers'. Van Velzen 
schetste daarin op grond van de veranderende omgeving van de openbare 
bibliotheek (vergrijzing, verjonging, individualisering, multiculturele samenleving, 
bestuurlijke wijzigingen, technologische ontwikkelingen) een toekomstbeeld. 
Fragmenten uit dit artikel: 
Een belangrijke verandering is de manier waarop de dienstverlening wordt aan
geboden en de doelgroepen waarop deze zich richt. De werkzaamheden ver
schuiven van aanvankelijk veel administratieve en zeer gespecialiseerde werk
zaamheden naar meer op het netwerk gericht, ondersteunend werk en direct 
op het publiek gerichte activiteiten. De uitlening vindt grotendeels plaats mid
dels self-scanning waardoor veel administratieve werkzaamheden wegvallen en 
steeds meer specialistisch werk is vervangen door een regionaal en landelijk 
service-aanbod. 
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8elangrijke nieuwe 
groepen zijn studenten, 
het bedrijfsleven, de 
overheid en de media
leveranciers. Er is meer 
samenwerking met 
universiteiten en hoge
scholen. Steeds meer 
thuisstuderenden com
municeren via inbellen 
met de bibliotheek. 
De overheidsinforma
tie is in aile bibliothe
ken via het netwerk 
beschikbaar en het 
beheer van overheids
bibliotheken wordt in 
toenemende mate 
door de open bare 
bibliotheken verzorgd. 
Verder ontwikkelen 
de bibliotheken een 
aantal nieuwe vormen 
van dienstverlening 
om de gebruiker 
beter te bereiken. Zo 

i gaat de bibliotheek 
---------- meer naar de gebrui-

OB in 2010: multiculturele koers. Cartoon: Oliver Weiss. kers toe: onder meer 
Uit: Open oktober 1995. door het ruimer aan-

bieden van een 
bezorgdienst van boeken aan huis voor de individuele gebruiker en door het in 
toenemende mate beheren van bibliotheken bij bedrijven, instellingen en de 
overheid. 
De openingstijden zijn meer aangepast aan het leefpatroon van gebruikers en 
potentiele gebruikers; de bibliotheek is vaker open op zondag en de openings
tijden zijn gericht op speciale groepen zoals ouderen. 
Om goed te kunnen inspelen op de wensen van de gebruiker, vindt een continu 
gebruikersonderzoek plaats. 
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Tijdsch riftenagent 

Voor talloze bibliotheken is de tijdschriftenagent ('subscriptionagent') een 
onmisbare hulp. Swets & Zeitlinger, opgericht in 1901, verleent zijn diensten 
aan circa 50.000 bibliotheken en evenzovele uitgevers over de hele wereld. Die 
service is niet meer beperkt tot wat men normal iter van een agent mag ver
wachten, maar naast de abonnementenadministratie, de distributie en een 
digitaal serviceprogramma, neemt Swets actief deel aan het bepalen van het 
beleid met betrekking tot het beheer van de informatie over de tijdschriften, 
kortom: Swets helpt de juiste weg te vinden in wat zich vaak voordoet als een 
labyrint van elektronische informatie. 
Eind 1999 is Swets een fusie aangegaan met Blackwell's Information Service. 
Het nieuwe Swets Blackwell Information Service krijgt het hoofdkantoor in 
Nederland. 

Gevraagd naar de toekomstvisie, kwam de volgende reactie: 
De aanschaf en het beheer van tijdschriften zijn minder eenvoudig geworden 
en de traditionele basistaak van de snelle levering op titels heeft langzamerhand 
nieuwe dimensies gekregen: de groei in het aantal titels, de nieuwe formaten, 
de elektronische koppelingen en browsers, naast de toegangsmogelijkheid. 
Om tegemoet te komen aan deze voortdurend in ontwikkeling zijnde marktbe
hoeften, heeft Swets de levering van een complete service ontwikkeld, die gaat 
van een professioneel en efficient tijdschriftenmanagement tot ondersteuning 
voor het beheer van de informatie m.b.t. de tijdschriften zelf. Het gaat om 
praktische diensten, die volledig op de wensen en beperkingen van de betref
fende bibliotheek zijn afgestemd, of het nu uitsluitend om 'papieren publicaties' 
gaat of om volledig digitale informatie, met inbegrip van aile tussenliggende 
mogelijkheden. 
Een efficient tijdschriftenmanagement betekent steeds meer het vinden van 
een optimaal evenwicht tussen de informatie in de tijdschriften en de informatie 
over de tijdschriften zelf. De belangrijkste factoren voor het bereiken van dit 
evenwicht zijn: 
- de ontwikkelingen in de computertechnologie, waardoor een grotere hoeveel

heid informatie in de tijdschriften in digitale vorm beschikbaar kan worden 
gesteld 

- het groeiend aantal tijdschriften voor wetenschap en onderzoek. 
Het resultaat van deze twee ontwikkelingen is dat de gebruiker steeds veelei
sender wordt. De bibliotheken en informatiecentra moeten reageren door sneller 
en efficienter toegang te bieden tot de informatie dankzij de ontwikkeling van 
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een breed opgezette service voor informatiemanagement. De bibliotheekbe
heerders verwachten van hun kant dat hun leveranciers een bijzonder efficiente 
en professionele service bieden. 
Swets gaat ervan uit dat het gedrukte tijdschrift nog een cruciale rol blijft ver
vullen, maar dat deze nu steeds meer gedeeld zal worden door elektronische 
publicaties en diensten. De informatie in elektronisch formaat biedt aanzienlijke 
voordelen wat betreft de functionaliteit en toegankelijkheid, maar stelt tegelij
kertijd nieuwe eisen aan wie betrokken zijn bij het verstrekken van informatie 
aan gebruikers. 
De wisselwerking tussen 'traditionele' en 'digitale' informatie wordt voorname
lijk bepaald door de bibliotheek of het informatiecentrum, door de aard van de 
informatieverstrekking en door de behoeften van de gebruikers. 

Trends 

Kees Westerkamp en Bart van der Meij, adviseurs bij Reekx, Adviesbureau voor 
documentatie, informatie en archief, gaven de volgende reactie: 

"Het mooiste vergrootglas ter wereld is het oog van de mens wanneer hi) zich
zeIt beziet" (Alexander Pope 1688-1744) 

Professionals in de documentaire informatieverzorging, of dat nu de bibliotheek, 
het archief, het documentatiecentrum of het kenniscentrum is, zouden veel 
meer moeten stilstaan bij alles wat er om hen heen gebeurt en wat daarvan de 
consequenties zijn voor hun persoon, de werkzaamheden op de werkplek en 
hun vak in het algemeen. Jammer genoeg gebeurt dat veel te weinig. Zelfs zo 
weinig dat regelmatig tijdens bijeenkomsten, workshops en borrels de vraag 
terugkeert wat er dan precies gebeurt en wat de informatieprofessional nog te 
wachten staat. 
Ais je naar de afgelopen vijftien jaar kijkt, kunnen we stellen dat documentaire 
informatievoorziening meer in de belangstelling is komen te staan van zowel 
de zakelijke als particuliere gebruiker. Dat komt grotendeels door technologische 
ontwikkelingen, zoals het Internet en het world wide web. Het werd voor de 
gebruiker ineens mogelijk om zelf naar informatie te zoeken, of zelfs zelf 
informatie op te slaan voor een breder publiek zonder daarvoor gebruik te 
moeten maken van een bibliotheek of informatieprofessional. Informatie werd 
belangrijker als grondstof voor strategische besluitvorming mede door toene
men de concurrentie en globalisatie. Een goede informatievoorziening werd 
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nog meer dan voorheen een machtsinstrument. Maar klanten werden ook veel
eisender, men nam geen genoegen meer met bulkinformatie, maar wilde hap
klare brokken. De informatieprofessional werd in sommige gevallen meer 
betrokken bij het prableem dat klanten hadden, wat weer tot gevolg had dat 
informatieprofessionals kennis moesten hebben van nieuwe vakgebieden, met 
name binnen het bedrijfsleven. Nieuwe concepten als business intelligence, 
kennismanagement en intranet deden haar intrede. De technologische ontwik
kelingen volgden elkaar in snel tempo op en het aantal informatiebronnen 
steeg explosief. En zo veranderde de rol en de betekenis van de informatiepro
fessional. Er kwam meer diversiteit in functies, er kwamen nieuwe functies en 
bovenal, er kwamen meer vacatures. 

Op basis van al die ontwikkelingen kun je nu al trends voor het komende 
decennium zien. Trends voor ons eigen vakgebied wei te verstaan, want in 
andere vakgebieden zijn sommige trends al een feit. En in andere vakgebieden 
zullen ze wellicht nooit plaatsvinden. De eerste trend die zich nu aftekent is 
'outsourcing'. Door de 'overload' aan informatie, de ondoordringbare jungle 
van informatiebronnen en de steeds veeleisender wordende klant kunnen we 
niet meer alles aileen doen. We zullen op zoek moeten gaan naar partners om 
samenwerkingsovereenkomsten mee af te sluiten. Bijvoorbeeld als het gaat om 
het vervaardigen van knipselkranten of het verzamelen en/of ontsluiten van 
informatie. 
De tweede trend, die samenhangt met de eerste, is 'partnership'. Ons vakgebied 
staat niet meer op zichzelf. Door nieuwe concepten als kennismanagement, 
intra net en business intelligence krijgt de informatieprofessional te maken met 
andere vakgebieden zoals automatisering, personeel & organisatie, communi
catie en marketing. Men zal binnen, en soms ook buiten de eigen organisatie 
op zoek moeten gaan naar partners waarmee men gezamenlijk projecten of 
nieuwe producten of diensten kan ontwikkelen. 
Een derde trend is 'zichtbaarheid'. De positie van de informatieprofessional is 
de laatste vijf jaar verschoven van 'zijlijnspeler' naar 'spin in het web'. Men 
neemt een centrale rol in binnen de organisatie met meer verantwoordelijkheden 
en in sommige gevallen ook meer bevoegdheden. Dat vraagt om een goed 
overwogen positionering van de functie en werkzaamheden en het daarbijbe
horende public relations- of communicatieplan. 
Een vierde trend, eigenlijk voortvloeiend uit de derde, is 'attitudeverandering'. 
De ral van de informatieprofessional verandert van een passieve naar een pro
actieve speier, die meedenkt met zijn/haar klanten en de eigen organisatie en 
duidelijk het voortouw neemt in de ontwikkelingen die plaatsvinden. Men zal 
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11188 daarom de gesloten houding, die men jarenlang heeft gehad, moeten verande
ren in een open, participerende opstelling. 
En de vijfde, tevens laatste trend, is 'verwachtingsmanagement'. In de praktijk 
blijkt er vaak een lacune tussen de verwachting die gebruikers hebben van de 
informatieprofessional en de manier waarop die professional met zijn/haar 
diensten en producten dat gat opvult. Daardoor ontstaat er een kloof tussen 
informatiegebruiker en informatieprofessional. De laatste groep zal meer moeten 
kijken naar wat de gebruiker wil en in hoeverre het product- en dienstenport
folio van de informatieafdeling of bibliotheek daaraan voldoet. Het regelmatig 
verrichten van marktonderzoek, portfolioanalyses en situatieanalyses kan daar
bij een bruikbaar hulpmiddel zijn. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat de 
informatieprofessional duidelijkheid verschaft over wat mogelijk is, maar ook 
over wat onmogelijk is. 

Vernieuwd opleidingsprogramma GO 

In september 2000 start bij de Stichting GO een geheel vernieuwd opleidings
programma waarbij uitgangspunten zijn: 
- de veranderingen in de informatie- en communicatietechnologie 
- de veranderende rol van de informatievoorziening binnen organisaties 
- de verzakelijking van de informatievoorziening 
- de heterogeniteit van de scholingsbehoefte 
- de vraag om een flexibel opleidingsaanbod. 

Met ingang van het cursusjaar 2000-2001 bestaat het aanbod van GO-oplei
dingen uit: 
• Informatiedienstverlening 1 (mbo-niveau) met als drie richtingen: bibliotheek-

medewerker, assistent bedrijfsarchivaris, beheerder van visuele documenten 
• Opleiding Assistent Bibliothecaris Openbare Bibliotheken 
• Informatiedienstverlening 2 (hbo-niveau) 
• Informatiekunde (post hbo/wo) 
• Informatietechnologie. 

Bij het nieuwe opleidingsaanbod staat een integra/e informatiedienstver/ening 
('de een-Ioketgedachte') centraal. Dit komt met name tot zijn recht in de basis
modulen van de verschillende opleidingen. Daarnaast worden binnen de oplei
dingen vervolgmodulen aangeboden die het mogelijk maken dat informatiepro
fessionals zich specialiseren in een meer specifieke richting zoals bibliotheek-

• Blikken in de toekomst • 



medewerker, archiefmedewerker, documentalist, informatiemakelaar, adviseur 
DIV of informatiespecialist. 

Bij de ontwikkeling van de nieuwe opleidingen zijn diverse vertegenwoordigers 
uit de beroepspraktijk betrokken. Naast individuele deskundigen die op per
soonlijke titel een bijdrage leveren, zijn vertegenwoordigers van de NVB en de 
NVBA·opgenomen in de Programmaraad die toeziet op de inhoud en kwaliteit 
van het nieuwe opleidingsaanbod. 

Naast dit vernieuwde aanbod aan opleidingen, die worden afgesloten met een 
examen en waaraan diploma's verbonden zijn, zal de GO een uitgebreid pro
gramma van korte cursussen, workshops en seminars blijven aanbieden en ont
wikkelen. 
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1190 Kleine kroniek van de GO 

Hier volgen slechts enige belangrijke feiten uit de rijke historie van de GO. 
Hoeveel mensen in totaal in de loop der jaren door de GO zijn opgeleid, is niet 
meer precies uit te rekenen. Er zijn wei nauwkeurige gegevens over de aantallen 
diploma's die zijn uitgereikt. Aileen de Basisopleiding voor Bibliotheken GO-A 
en de voorgangers daarvan leveren over de periode 1951-1999 een aantal van 
5046 geslaagden op. Daar komen nog de geslaagden voor de losse modulen bij, 
waarvoor een certificaat wordt uitgereikt Het totaal aantal uitgereikte diploma's, 
dus ook voor de overige opleidingen die later in de genoemde peri ode zijn 
ontstaan, bedraagt een veelvoud van dit genoemde aantal. 
Veel groter wordt dit aantal als daarbij wordt opgeteld het aantal deelnemers 
aan de talrijke korte cursussen, workshops en cursussen op maat, die de laatste 
jaren worden gehouden. 

1950 Op 13 januari werd het GO-bestuur ge'fnstalleerd door dr. L. Brummel. 
1951 Dr. L.J. van der Wolk als voorzitter opgevolgd door drs. C. van Dijk. 
1957 Drs. C. van Dijk als voorzitter opgevolgd door ir. D.J. Maltha. 
Ais direct betrokkene bij de opleiding spreekt de GO in de jaren 1957-1963 
haar mening uit over opleidingszaken, onder meer met een pleidooi voor een 
voltijdse bibliotheek- en documentatieschool en een archiefschool. 
1962 NVBA treedt toe tot GO. 
1968 Ir. D.J. Maltha als voorzitter opgevolgd door dr. D. Grosheide. 
1971 GO wordt een stichting onder de naam GO voor archief, bibliotheek, 
documentatie en informatiebewerking. 
1973 De Inspectie Schriftelijk Onderwijs (ISO) erkent de GO. GO wordt associa
ted member van de IFLA 
1976 Prof. Dr. AO. Kouwenhoven voigt dr. D. Grosheide als voorzitter op. 
1982 Eerste nummer van het huisorgaan de GO Medede/ingen. Drs. J. van 
Heijst voigt prof. dr. AO. Kouwenhoven als voorzitter op. 
1983 Per 1 juli wordt Piet ( P.J.) Kuijper directeur. 
1985 Aanschaf van de eerste computer voor lesgebruik. 
1987 Nieuwe huisvesting in de Celebesstraat. 
Fragmenten uit een artikel van directeur P.J. Kuijper over de toekomst van de 
GO in Open van december 1987: 
"Drie punten zullen daarbij in belangrijke mate bepalend zijn. De lijn van de 
ontwikkelingen in de praktijk naar de inhoud van de opleidingen. Voor de GO 
is die lijn altijd zeer kort geweest. We zullen er attent op moeten blijven dit zo 
te houden. Daardoor kunnen veranderingen die van invloed zijn op functies en 
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taken in de informatieverzorging direct vertaald worden naar onderwijspro
gramma's. Door de opleidingscommissies en de docenten van de GO wordt de 
relatie naar de ontwikkeling in de praktijk gegarandeerd. Behalve de inhoud 
van de opleidingen is ook de vorm aan verandering onderhevig. Ook op moge
lijkheden die de technologische ontwikkelingen bieden op het terrein van nieu
we leermiddelen, zoals bij computer ondersteunend onderwijs, zal moeten 
worden ingegaan. De doelstellingen van de opleidingen moeten natuurlijk 
gericht zijn op het verwerven van de juiste kwalificaties. Inzicht, kennis en 
vaardigheden worden daarvoor geleerd. Belangrijk hierboven uitstijgend doel is 
dat de cursisten ook leren na de cursussen zelf de weg te vinden in eigen edu
catie en in de ontwikkelingen in het vakgebied. GO-cursussen leveren daarin 
vanouds al een flinke bijdrage. Op de lange weg die de GO al gaat, wordt de 
organisatie geleidelijk geprofessionaliseerd. Onontbeerlijk daarbij is de vakin
houdelijke kennis in bestuur, opleidingscommissies en docenten. Op deze wijze 
kan de GO in de voor ons liggende jaren voor een passend aanbod van oplei
dingen en na- en bijscholingsmogelijkheden op het gebied van informatiebe
werking zorgdragen. /I 

1988 Drs. J. van Heijst als voorzitter opgevolgd door dr. J.H. de Swart. 
De afgelopen tien jaren stonden vooral in het teken van modernisering van de 
cursussen met het oog op de snelle veranderingen in het vakgebied en verbre
ding van het aanbod, onder meer door het aanbieden van korte, eendaagse 
cursussen en workshops. 
(Voor een beknopte geschiedenis van de GO raadplege men J.F.H.M. Lammers, 
Veertig jaar Gemeenschappelijke Opleiding; professionalisering van een oplei
ding voor en door het beroepsveld: Open, maart 1990 biz. 80-83, waarin ook 
verwezen wordt naar oudere publicaties over de GO zoals de chronologische 
overzichten van H.J.B.A. Dekema.) 
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11192 Summiere verantwoording 

Naast de literatuur die in de tekst van dit boek met name wordt genoemd - en 
hier niet opnieuw vermeld - zijn uiteraard ook vele andere publicaties geraad
pleegd. Ik beperk mij op deze plaats tot het noemen van de meest relevante. 
Voor de ontwikkeling van bibliotheek en documentatie in Nederland: P. 
Schneiders, Nederlandse Bibliotheekgeschiedenis; van librije tot virtuele biblio
theek. Den Haag 1997. (met uitvoerige literatuuropgave). Voor de boek- en 
bibliotheekgeschiedenis is van bijzonder belang het sinds 1994 verschijnende 
Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. S. Maas en H. Strijkers legden de 
geschiedenis van de NVBA vast in: 50 Jaar NVBA 1947-1997; een halve eeuw 
georganiseerde bedrijfsarchivistiek in Nederland. 's-Gravenhage 1997. Ter gele
genheid van het zilveren jubileum van de Nederlandse Associatie voor 
Informatie Management verscheen Trends in documentmanagement; van 
microfilm tot kennismanagement onder redactie van J. de Waard. 1998. 
Het losbladige Handboek Informatiewetenschap dat bij Bohn, Stafleu, Van 
Loghum verschijnt, beoogt systematisch het gehele terrein van de documentai
re informatievoorziening te beschrijven en is onmisbaar voor wie zich wil ver
diepen in de moderne benadering van de bibliotheek- en archiefproblematiek. 
Over het begrip 'informatie' : R. Capurro, Information; ein Beitrag zur etymolo
gischen und ideengeschichtlichen BegrOndung des In forma tionsbegriffs. 
Munchen enz. 1978. Over de ontwikkeling van 'information science': D.B. Lilley
R.W. Trice, A history of information science, 1945-1985. San Diego enz. 1989. 
Recente ontwikkelingen bij J.S. Mackenzie Owen, Kennis in veelvoud. 
Amsterdam 1998, waarin veel verwijzingen naar elektronische bronnen. 
Voor dit onderwerp bleken via het WWW toegankelijke bronnen vooral van 
belang waar het recente en toekomstige ontwikkelingen (elektronisch tijdschrift, 
virtuele bibliotheek, de betekenis van Internet voor de informatiesector enz.) 
betreft, hoewel ook over een pionier als Vannevar Bush veel te vinden is. 
Met het project 'Bibliopolis' zal de Koninklijke Bibliotheek een belangrijke elek
tronische bron voor de Nederlandse boek- en bibliotheekgeschiedenis in ruime 
zin ontwikkelen. Tientallen deskundigen werken mee aan dit project, dat ver
moedelijk in 2002 operationeel zal zijn. 
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Personenreg ister 

Koningin Beatrix 73 

Beel, L.J.M. 17 

Bell, D. 61 

Prins Bernhard, 50 

Bloemen, e.G.e. 4-6 

Breure, L. 77-78 

Meij, B. van der 86 

Mooers, e.N. 12 

Neumann, J. von 62 

Otlet, P. 21-24,74 

Pope, A. 86 

Porat, M. 61 

Brummel, L. 1,15,18-19,25,36,37,39,47, Reedijk, e. 56 

66,90 

Briet, S. 9,15 

Bush, V. 27-28,51,74-75 

Clapp, V.w. 11-12,15 

Dekema, H.J.BA 91 

Dewey, M. 21 

Donker Duyvis, F. 24 

Dreese, M.J. 4-5,19 

Dijk, e. van 38,90 

Eliot, TS. 69 

Evans, L. 7 

Garfield, E. 40,43-44 

Gilbert, J. 82 

Groeneveld, e. 1,15,19,38 

Grosheide, D. 90 

Heijst, J. van 91 

Horsman, P. 81 

Korevaar, A. 25 

Kouwenhoven, A.O. 78,90 

Kuijper, P.J. 90 

Lammers, J.F.H.M. 91 

Leeuwen, H. van 38 

Licklider, J.e.R. 47,51-52 

Loosjes, Th.P. 37-39,45 

Luhn, H-P. 40,42-43 

Machlup, F. 62 

Mackenzie-Owen, J.S. 68,79 

Maltha, D.J. 90 

McLuhan, M. 47 

Meadows, A.J. 40 

• 

Rosza k, 1. 62 

Savenije, B. 82 

Scholten, W. 1 

Sevensma, 1. P. 19 

Shannon, e.E. 30,62 

Shaw, R. R. 12 

Shenk, D. 74 

Simpson,J.47 

Swart, J.H. de 91 

Tate, V.D. 7,12 

Taube, M. 12 

Truman, H.S. 14 

Veld, J.e. in 't 35 

Velzen, H. van 83 

Verne, J. 27 

Weaver, W. 30 

Weinberg, A.M. 54 

Westerkamp, K. 86 

Wiener, N. 30 

Wolk, L.J. van der 1-3,6,15,18-19,25,35, 

37-38,59,90 

Zoutendijk, G. 47 

Zuse, K. 25 
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