
:n 

Ie 
e

e-

liJ 
:n 

e

Ie 

Je 
fn 

H 

r-
)-

idee'66 I jaargang 5 I themanummer informatiebeleid I blz. 39 

NELLEKE VAN BLADEREN -VIËTOR 
EN CHARLES L. CITROEN 

Documentaire informatieverzorging 

'Weet u wat het sleutelwoord is van de moderne samenleving? Ik zal het u zeggen. Informatie. 
Wie macht wil uitoefenen moet zorgen dat hij alles eerder en beter weet dan alle anderen.' 

Jan Terlouw, De Kloof 

Inleiding 

Vroeger zei men: kennis is macht. Tegenwoordig 
kunnen we beter zeggen: informatie is macht. De 
toegang tot de bestaande informatie is van we
zenlijk belang voor een democratie . Hoe komst 
men aan informatie? De mondelinge informatie
overdracht neemt nog steeds een grote plaats in. 
Daarnaast vindt men ook informatie op congres
sen, bij laboratoriumonderzoek, in veldwerk, en 
dergelijke . Een deel van de informatie-over
dracht vindt plaats via documenten. We noemen 
dit documentaire informatie. Hoe dit document 
er uitziet, is van geen enkel belang. Het kan een 
geschreven tekst zijn, maar ook een krant of een 
boek of een tijdschriftartikel. Dit soort informatie 
wordt de laatste jaren steeds meer elektronisch 
gepubliceerd en dus ook gedocumenteerd. En wie 
nu zou verwachten dat daardoor de informatie 
beter toegankelijk wordt, komt vaak bedrogen 
uit. 

Wie houden zich met deze vorm van informa
tie bezig? Als we spreken over informatievoorzie
ning, dat is het totale proces van het verschaffen 

van informatie: produktie, bewerking, beheer, 

reproduktie, distributie, opslag, ontsluiting, vast
legging en verwerking, komen we bij uitgeverij, 
boekhandel, bibliotheek- en documentatieinstel
lingen. 1 

Aan produktiezijde krijgt de uitgeverij ·te ma
ken met ontwikkelingen als electronic publishing, 
database producers, viewdata, enz. De rol van de 
distributie, met name die van de boekhandelaar, 
zal zeker voor het wetenschappelijke boek ver
anderen. In het kader van dit artikel zal echter 
vooral worden ingegaan op de plaats van biblio
theek en documentatiediensten in het informatie
beleid. 

Bibliotheek- en documentatiediensten 

Informatieverzorging is het proces van collectie
vorming, opslag en ontsluiting, verwijzing en ver
schaffen van informatie, al of niet geautomati
seerd. 2 

Deze informatieverzorging is van oudsher het 
werkgebied van bibliotheek en documentatie. 
Het grootste verschil tussen beide soorten instel
lingen is dat bibliotheken vrijwel uitsluitend ge-
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richt zijn op bovenge~oemde activiteiten met be
trekking tot hun eigen collectie; bij documenta
tiediensten is de geografische vindplaats van het 
document van ondergeschikt belang. Gezien de 

technologische ontwikkelingen zal deze scheiding 
steeds verder vervagen. Daarom zal in het ver
volg van dit artikel alleen over bibliotheken wor
den gesproken, waarbij ook documentatiedien
sten, resp. documentatie-activiteiten worden be
doeld. 

Typen bibliotheken 

We kennen globaal drie bibliotheektypen: speciale, 
wetenschappelijke en openbare bibliotheken. In 
de wet op de Bibliotheekraad (1975) staat be
schreven wat onder de verschillende soorten ver
staan wordt. Met enige simplificatie kunnen we 
zeggen dat speciale bibliotheken bibliotheken van 
overheidsinstellingen en bedrijven zijn. Hun col
lecties zijn zeer verschillend van omvang en toe
gankelijkheid, zowel fysiek als qua ontsluitings
methoden. In aantal zijn zij waarschijnlijk in de 
meerderheid. 

Onder de noemer wetenschappelijke bibliotheken 
horen niet alleen de universiteits- en hogeschool
bibliotheken, maar ook de Koninklijke Biblio
theek, de bibliotheek van de Koninklijke Neder
landse Akademie van Wetenschappen, de biblio
theek van het Vredespaleis, die van de Teyler's 
Stichting, de Stads- en Athenaeumbibliotheek in 
Deventer, en andere. Ook vallen de Regionale 
steun bibliotheken onder deze categorie. De we
tenschappelijke bibliotheken beschikken vaak 
over enorme collecties. De toegankelijkheid is 
veelal nog uitsluitend via de catalogi. De ont
sluitingsmethoden zijn zeer verschillend. 3 

De openbare bibliotheek is wellicht de meest be
kende, althans de meest in de belangstelling 
staande bibliotheekvorm. De fysieke toeganke
lijkheid is goed. De spreiding over het land zou 

nog enige verbetering kunnen hebben. De me
thode van onderwerpsontsluiting is bij alle gelijk. 
De openbare bibliotheek is door de centrale 
dienstverlening van de overkoepelende vereni

ging het Nederlands Bibliotheek- en Lektuur 
Centrum een op het oog centraal geleide orga
nisatie. Als we zien wat er bijvoorbeeld op au
tomatiseringsgebied gaande is, blijkt echter dat 
elke bibliotheek (on)redelijk autonoom is. 

Een zeer speciale categorie zijn de schoolbi
bliotheken, waar kinderen met bibliotheeksyste
men leren omgaan en informatie leren opzoeken. 
Voor dit werk dient voldoende steun te worden 
gegeven. 

lriformatiebeleid voor de speciale bibliotheek 

De overheid bemoeit zich op verschillende nI

veaus met het bibliotheekwerk. Allereerst de fi
nanciële kant. Zoals in de vorige paragraaf ge
zegd halen de bezuinigingen in het openbare bi
bliotheekwerk het meest de openbaarheid. Men 
zou hieruit concluderen dat alleen dit type bi
bliotheken door de overheid gefinancierd word t. 

Een deel van de speciale bibliotheken, zoals 
ministeriebibliotheken, bibliotheken van gesub
sidieerde instellingen, ziekenhuizen, en dergelijke 
ontvangen hun inkomsten min of meer recht
streeks uit 's Rijks kas. De meeste ministeriebi
bliotheken zijn voor iedereen vrij toegankelijk. 
Gebruik van de diensten van deze bibliotheken 
door derden is meestal gratis. Deze toegankelijk
heid dient op grotere schaal bekendheid te krij
gen. 

Ogenschijnlijk worden bedrijfsbibliotheken 
niet gesubsidieerd door de overheid. Dit is echter 
wel het geval, zij het voor de grotere bedrijven 
wellicht in mindere mate. Veel bedrijfsbibliothe
ken maken intensief gebruik van het interbiblio
thecair leenverkeer (IBS). Hiervoor worden, be
halve de direct toewijsbare kosten als porto- en 
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fotokopieerkosten J nauwelijks kosten in rekening 

gebracht. Grote bedrijven doen vaak ook als toe
leverende bibliotheek mee aan het IBL; kleinere 
bedrijven doen dit echter nauwelijks, wellicht ook 

omdat hun bezit niet in de Nederlandse Centrale 
Catalogus (NCC) is opgenomen. De NCC is een sa
menwerking tussen de Centrale Catalogus bij de 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag - waarin 
onder meer het bezit van de UB'S en de ministeries 
is beschreven en de Centrale Technische Cata
logus waar behalve het bezit van de drie TH'S ook 
veel bedrijfsbibliotheken in beschreven zijn. De 
derde partner is de landbouwcatalogus - . Maar 
juist de kleine bibliotheek legt, doordat zij vaak 
haar aanvragen niet bibliografisch verifieert, een 
relatief grote last op de schouders van de ontvan
gende bibliotheek. De overheid dient deze dienst
verlening van de grote bibliotheken dan ook fi
nancieel te honoreren. Door automatisering van 
de Centrale Catalogi en het daaraan gekoppelde 
IBL-systeem is het mogelijk aan te geven hoeveel 
aanvragen een ontvangende bibliotheek wil en 
kan verwerken. Dit zou kunnen leiden tot meer 
vragen dan terugdoen. De participanten in het 
Nec/IBL-systeem dienen er nauwlettend op toe te 
zien dat hier geen onrechtvaardigheden optre
den. Ons parlement heeft zelf het belang van een 
goede informatievoorziening ingezien en al enige 
jaren geleden het Parlementair Automatiserings 
Centrum (PARAC) opgericht. Hier worden gege
vens verzameld en toegankelijk gemaakt zoals de 
kamerstukken en kamervragen en artikelen in de 
pers over het functioneren van de overheid. 

Vanzelfsprekend is dit soort informatie ook 
voor niet-parlementsleden van groot belang. De 
toegankelijkheid dient daartoe geregeld te wor
den, bijvoorbeeld via de openbare bibliotheken. 

informatiebeleid en wetenschappelijke bibliotheken 

Ook de wetenschappelijke bibliotheek wordt ge-

heel betaald uit overheidsgelden. Zoals reeds ge

zegd, zijn veel van deze bibliotheken slecht ont
sloten en vrijwel ontoegankelijk voor incidenteel 
gebruik. Het is echter wel zo dat, als men een

maal de weg in een dergelijke bibliotheek heeft 
leren kennen, er een overvloed aan informatie, 
meestal weer gratis, beschikbaar blijkt te zijn. 

De ontwikkeling van het gezamenlijk catalo
giseersysteem (PICA), waardoor een boek slechts 
eenmaal hoeft te worden beschreven, heeft er in
middels toe geleid dat er een titeldatabank be
staat van bijna 2 miljoen titels. Hierdoor is het 
mogelijk, zij het nog niet voor het publiek toe
gankelijk, na te gaan welke van de aangesloten 
bibliotheken een bepaald boek in hun bezit heb
ben. 

Ofschoon niet zo in de belangstelling, hebben 
ook de wetenschappelijke bibliotheken de laatste 
jaren flink moeten inleveren. Daarenboven heb
ben deze bibliotheken door hun grote buiten
landse collecties, erg te lijden van met name de 
gestegen dollarkoers. Er dient voor gewaakt te 
worden dat hierdoor geen hiaten in belangrijke 
collecties on tstaan. 

Verdere uitbreiding van de Nederlandse Cen
trale Catalogus, online toegankelijk voor het pu
bliek, dient gestimuleerd te worden. Hierdoor zal 
he't ook mogelijk zijn een intensiever gebruik te 
maken van de collecties van de wetenschappelijke 
bibliotheken. 

Gezien de grote hoeveelheid geld die met het 
PIcA-project gemoeid is, blijft adequate controle 
noodzakelijk. Doordat ook de Nederlandse bi
bliografie en de centrale catalogusverwerking 
van de openbare bibliotheken via het Gezamen

lijke Geautomatiseerde Catalogus-systeem ver
werkt worden is het noodzakelijk dat voor de re
gels voor de catalogusbouw niet van huisregels 
van de wetenschappelijke bibliotheken wordt uit
gegaan, maar dat de Nederlandse bibliografie 
hiervoor toonaangevend wordt . 
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Informatiebeleid en de openbare bibliotheken 

De openbare bibliotheek stelt zich tot doel: het 
in de Nederlandse samenleving bevorderen van 

het vrije verkeer van informatie door de daarvoor 
nodige media ter beschikking te stellen aan ieder
een. 4 

Ook de openbare bibliotheek is een zwaar ge
subsidieerde instelling. Alleen het gebruik van 
bepaalde diensten, zoals uitlening en reservering, 
die bij andere bibliotheektypen meestal gratis 

zijn, kosten hier geld. 
De laatste maanden laait weer de discussie op, 

niet alleen in Nederland, of openbare bibliothe
ken gratis moeten zijn of dat voor bepaalde dien
sten betaald dient te worden. Daarbij worden vrij 
theoretische argumenten naar voren gehaald in 
hoeverre de diensten van de openbare bibliotheek 
behoren bij de zgn. collectieve goederen. Er 
wordt in deze discussie echter voorbijgegaan aan 
het feit dat niet alleen de openbare bibliotheken 
door de overheid gefinancierd worden en dat e~n 
groot deel van de wetenschappelijke en speciale 
bibliotheken gratis of zo goed als gratis werken. 
Het is daarom noodzakelijk in deze discussie het 
functioneren van het gehele Nederlandse biblio
theekwerk te betrekken. 

Openbaar bibliotheekwerk moet, in het belang 
van de democratie, op de hoek van de straat ge
beuren. Daarom is het sluiten van filialen en het 
verminderen van openingsuren uit oogpunt van 
interne kosteneffectiviteit afkeurenswaardig. Zo 
wordt de openbare bibliotheek een onderneming 
die haar klanten kiest, zoals een privé-onderne
ming die haar markt kiest. Dat wil niet zeggen 
dat de discussie niet gevoerd mag worden. Het 
zou goed zijn aan alle diensten een prijskaartje 
te hangen, alleen alom te weten wat die dienst 
kost, zodat een goede afweging gemaakt kan wor
den welke dienstverlening onontbeerlijk is. Uit 
democratisch oogpunt dient de toegang tot de 

bibliotheek en het gebruik ter plaatse in ieder 

geval kosteloos te blijven. 
De openbare bibliotheek zal zich in de toe

komst meer moeten richten op haar informatieve 

functie. Er moet meer aandacht worden besteed 
aan de ontsluiting van de aanwezige collectie en 
aan goede gebruikersinstructies. Vooral door het 
toegankelijk maken van lokale collecties, zoals 

stukken van de plaatselijke overheden, kan de 
plaatselijke openbare bibliotheek werkelijk bij
dragen tot openbaarheid van bestuur. 

Om ruimte te krijgen voor deze activiteiten 
dient de uitleenfunctie minder prioriteit te krij
gen. Dit kan worden bereikt door verdere auto
matisering van de uitlening. In het kader van de 
grote aantallen in de uitlening lijkt het gerecht
vaardigd snel tot een regeling van het zogeheten 
leenrecht te komen. 

Ontwikkeling van elektronische documentbewerkingen 

Documentaire informatie is sinds ongeveer 10 

jaar ook in elektronische vorm beschikbaar. De 
elektronische informatieverwerking kan optreden 
als hulpmiddel bij het produceren van gedrukte 
documenten, bij het toegankelijk maken van de 
inhoud van documenten en bij het zichtbaar ma
ken van documenten. 

Aan al deze methodieken zijn naast de tech
nische aspecten ook allerlei gevolgen voor de in
formatieconsument verbonden. Er is op zichzelf 
geen enkel bezwaar tegen het uitgroeien van de 
elektronische bewerking tot een bloeiende be
drijfstak, maar de belangen van de mensen die 
voor hun functioneren in de maatschappij zijn 
aangewezen op de beschikbaarheid van informa
tie dienen daarbij voldoende gewaarborgd te 
worden. Dit is mede een taak van de overheid, 
zeker voor zover zij zelf voor het ontstaan van de 
informatie verantwoordelijk is, maar ook in haar 
regelgevende functie, namens de burgers. 
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Steeds meer worden computers ingeschakeld als 

hulpmiddel bij de produktie van gedrukte do
cumenten. Bedoeld wordt hier onder meer kan
toorautomatisering met behulp van elektronische 

tekstverwerking. Deze ontwikkeling heeft invloe
den op de arbeidsomstandigheden en op de ar
beidsmarkt. Beide invloeden lijken overwegend 
negatief. Toch is dit niet noodzakelijk. Voldoen

de aandacht voor de ergonomische eigenschap
pen van de apparatuur waarmee gewerkt wordt 
en voor de leefbaarheid van de ruimte waarin 
gewerkt moet worden, is van belang. Bewerking 
van gegevens die vroeger ongebruikt bleven, 
maar door de veel snellere geautomatiseerde me
thoden wel toegankelijk gemaakt kunnen wor
den, zal zeker tot verschuivingen in de arbeids
markt leiden. Maar deze verschuivingen gene
reren vaak ook nieuwe arbeidsplaatsen. 

In veel gevallen worden documenten elektro
nisch geproduceerd en is daarmee ook de inhoud 
van een document beschikbaar voor verdere be
werking met behulp van computers. Gezien de 
hoge hiermee gemoeide kosten worden deze tech
nieken nog niet veel toegepast. Veelal wordt in 
plaats hiervan een elektronisch surrogaat van een 
document gemaakt in de vorm van een 'catalo
guskaartje' , een indexering of een bronverwij
zing. Deze surrogaten dienen als referentie naar 
de volledige publikatie. 

Voor het gebruikmaken van de elektronische 
referenties moet veelal een deskundige tussenper

soon ingeschakeld worden. Bovendien zijn hier
aan vaak kosten verbonden. Op zichzelf is er 
niets tegen dat voor informatieverschaffing als 
deze een redelijke tegemoetkoming gevraagd 
wordt. Indien echter deze informatie noodzake
lijk is voor het maatschappelijk functioneren van 
de vraagsteller dienen er wegen beschikbaar te 
zijn om deze kosten op zijn minst voor een deel 
vergoed te krijgen. Het mag niet zo worden dat 
de hoeveelheid geld die men beschikbaar heeft, 

bepaalt hoeveel informatie men kan krijgen. 

Ook voor het bedrijfsleven moet zo een regel 
gelden. Uit daartoe ingestelde subsidieregelingen 
dient geld beschikbaar te zijn voor een vol
waardige informatievoorziening voor onderzoek 
en innovatie van het midden- en kleinbedrijf. 5 

Daarnaast dient de moderne technologie ook 
behulpzaam te zijn bij een snelle en effectieve 
overdracht van nieuwe informatie vanuit weten
schap naar beroep en bedrijf. 6 

Het zichtbaar maken van tekstuele informatie via 
andere media dan het gedrukte boek of tijdschrift 
is een logisch gevolg van bovengenoemde ont
wikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn Teletekst, 
dat gratis over de televisieantenne binnenkomt 
en Viditel, dat via een telefoonlijn werkt en waar
aan wel kosten voor de gebruiker zijn verbonden. 

De ontwikkeling, zowel in Nederland als in 
omringende landen, laat zien dat aan met name 
Viditel in de huiskamer nog nauwelijks behoefte 
bestaat. Daaraan zullen de toch aanzienlijke kos
ten, het feit dat zowel telefoon als televisietoestel 
tijdens de raadpleging bezet zijn, en het feit dat 
de informatie slechts op die ene plek in huis ge
zien kan worden zeker nog geen wending geven. 
Pas als werkelijk tweerichtingverkeer mogelijk 
wordt tussen de gebruiker thuis en de aan de an
dere zijde aangeboden diensten zal de interesse 
toenemen. Gezien echter de mogelijkheden va~ 
misbruik van deze technieken zal de overheid 
deze zeker goed dienen te begeleiden. 

Conclusie 

Voor een soepel en efficiënt beheer van de vele 
informatiestromen die ons land binnenkomen, 
hier gegenereerd worden en ook ons land weer 
verlaten, is een zekere door de overheid in het 
leven geroepen infrastructuur onontbeerlijk. 

Dat men met de richting hiervan nog niet goed 
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raad weet, valt gezien de snelle ontwikkelingen 

niet te verbazen. Het feit dat de drie biblio
tneektypen onder het beheer van drie ministeries 
vallen, bevordert het geïntegreerde beleid ook 

niet. Voor het nieuw te vormen beleidsinstituut 
- het voorgestelde Rabin - zal de werkzaamheid 
sterk afhangen van de richtlijnen van de over
heid. Indien het bedrijfsleven hierin niet ook een 

goede belangenbehartiging zou vinden, loopt 
men het risico dat een splitsing optreedt die scha
delijk zou kunnen zijn voor een optimale gebruik
making van de nieuwe technieken. 

Tenslotte nog een citaat uit het boek waarmee 
dit artikel is begonnen: 'Ik herhaal mijn vraag: 
is er verweer mogelijk tegen mensen als u? Dat 

verweer is er. Dat verweer heet openbaarheid'. 

Wij geloven dat bibliotheek en documentatie 
met behulp van de ons ten dienste staande 
nieuwe ontwikkelingen, een wezenlijke bijdrage 

kunnen leveren aan deze openbaarheid. 

Noten 

I. Vingerwijzingen voor een informatiebeleid, p. 9. 
2. Ibid, p. 14. 

3. Eenheid in verscheidenheid in de onderwerpsontsluiting, 
Schelluinen, 1983, 

4. Openbare bibliotheken: wat wil men ermee?, Den Haag, 
1983. 

5. Vingerwijzingen voor een informatiebeleid , 6.6.6. 
6. Ibid, 4.5.6. 
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