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Bouwstenen voor een
landelijke bibliotheekvisie

De nieuwe Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen geeft
een vernieuwde, eigentijdse basis voor het maatschappelijk
functioneren van openbare bibliotheken en voor de digitale
ontwikkelingen in de sector. De wet brengt meer samenhang in het
stelsel, onder meer door de Koninklijke Bibliotheek (KB) een
centrale rol in dit netwerk te geven.
De wet geeft hiermee inhoud aan de verantwoordelijkheid van de
landelijke overheid. Daarnaast hebben ook de lokale en provinciale
overheden verantwoordelijkheden voor de openbare bibliotheekvoorzieningen. De discussies over de wet maken duidelijk dat de
verschillen in betrokkenheid van de verschillende bestuurslagen
spanning met zich mee kan brengen. Het gevolg daarvan is dat de
roep om een nationaal bibliotheekbeleid en een zogenaamde
nationale bibliotheekautoriteit toeneemt.
Dit artikel beschrijft enkele maatschappelijke ontwikkelingen die
in dit verband relevant zijn en schetst enkele contouren voor een
sector-brede toekomstvisie.

Grenzen vervagen
"Some ofmy colleagues spend their lives working out tiny nuances in
the shelfrnarks, classifying, numbering, declassifying, de-numbering.
And allfor the sake oforder, hierarchy, tidiness. Oh, don't thinkl'm
complaining. I like myjob."
Aan het woord is de ik-figuur in de novelle The Library ofUnrequited
Love van Sophie Divry (2014).
Bibliotheken zijn vertrouwd met het indelen in categorieën. Ze zijn
daar niet uniek in. Maar het is goed om te beseffen dat een scherpe
indeling in categorieën vaak op gespannen voet staat met de
werkelijkheid. En dat het denken in termen van een continuüm
meer recht doet aan die werkelijkheid. Met enige regelmaat wordt
bijvoorbeeld een bepaalde eigenschap ongenuanceerd toegeschreven
aan een verzameling individuen. Iedereen zal het herkennen: het
(on)vermogen van mannen om te multitasken, de communicatievaardigheden van ICT-ers, de criminaliteit vanjonge Marokkanen.
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Simpel gezegd is dit een vorm van zwart-witdenken, terwijl sprake is
van een continuüm. De mate waarin een lid van de verzameling
personen de genoemde eigenschap bezit varieert, te beginnen bij o.
Met behulp van relatielogica is dat eenvoudig weer te geven.
Nu is het praktisch om een continuüm in categorieën in te delen.
Bij alcoholcontroles in het verkeer, bijvoorbeeld, is het handig een
maximaal toelaatbaar niveau te definiëren. Het kleurenspectrum
hebben we ingedeeld in een beperkt aantal hoofdkleuren. Maar het
aantal hoofdkeuren kan per cultuurverschillen. Dat impliceert dat
er niet altijd een eenduidige vertaling is voor bijvoorbeeld 'rood'.
De indelingen van een continuüm kunnen verschillende achtergronden hebben, ze zijn historisch, cultureel of politiek bepaald.
Dit is ook herkenbaar in het zogenaamde ketendenken. Neem de
informatieketen, de cyclus die informatie doorloopt van producent
tot consument (die overigens ook weer producent is). Traditioneel
worden hierbij de volgende functies onderscheiden: productie,
verspreiding, bewaring, beschikbaarstelling en consumptie van
informatie. Bij schriftelijke informatie hebben we het dan over:.
partijen als de auteur, de uitgever, de boekhandel, de bibliotheék
en de lezer.
Ten gevolge van de ontwikkelingen in de informatietechnologie
verdwijnen of veranderen veel van de grenzen tussen deze traditionele
rollen. In de praktijk worstelen de betrokken partijen dan ook om
hun nieuwe plaats daarin te vinden. En het is zonder meer problematisch, zo niet onmogelijk, om de oude rol ongewijzigd te behouden. Dat is in het bijzonder herkenbaar wanneer logistiek en met
name distributie, een rol speelt. Hier is een simpele verklaring
voor: distributie van informatie via papier is tijdrovend en duur,
en ook nog risicodragend omdat je de vraag goed moet inschatten.
Distributie via internet is een fluitje van een cent, zoals dagelijks
door velen wordt bewezen, niet alleen tot vreugde maar vaak ook tot
verdriet van betrokkenen.
De veranderingen in communicatievormen zijn ook evident.
De telefoon is veel meer dan een telefoon geworden en de meeste
mensen hebben hem altijd bij zich. We schrijven nauwelijks meer
brieven op een velletje papier, in een envelop met een postzegel
erop. Maar de brief is niet 1-op-1 door een nieuwe vorm vervangen.
Dat betekent dat we in ons denken over de toekomst moeten
abstraheren van historisch bepaalde afbakeningen. Voor organisaties
die een sterke waarde aan categoriseren toekennen, is dat een
bijzondere uitdaging.
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Is de sector klaar voor de toekomst?
In de bibliotheeksector wordt veel nagedacht en gediscussieerd
over de toekomst. Er worden trends beschreven en scenario's
geschetst. De enigszins genoegzame houding dat er geen concurrentie is en dat de bibliotheek toch nooit verloren gaat, is definitief
verdwenen. Innovatie en ondernemerschap staan op de agenda.
Maar de toekomst laat zich moeilijk voorspellen. De veranderingen
in de informatiesector zijn breder dan de bibliotheek. Het gevaar
is groot dat we blijven steken in het extrapoleren van bestaande
trends. En dan kunnen bestaande, historische kaders ons hinderen
bij het vormgeven van de toekomst.
Dit gevaar is onder meer reëel bij discussies over de fysieke en de
digitale bibliotheek. Vaak worden deze besproken als twee verschillende eenheden. Een tweedeling waarbij de groei van de digitale
bibliotheek een bedreiging kan gaan vormen voor de fysieke
bibliotheek. De uitdaging is dan uiteraard om ervoor te zorgen
dat er synergie tussen die twee ontstaat.
In de vormgeving van het beleid overheersen concepten uit de
fysieke bibliotheek, zoals het uitlenen. Het uitlenen van boeken is
een uiterst nuttige activiteit omdat het (ook) minder kapitaalkrachtigen onbeperkt toegang geeft tot informatie en cultuur. De vraag
hoe dit maatschappelijke probleem met digitale informatie kan
worden opgelost is nog niet beantwoord. Wellicht is de uitleen van
e-books door de bibliotheek daar een oplossing voor, maar er zijn
ook andere oplossingen denkbaar. Het is mijns inziens dan nuttiger primair te discussiëren over dit maatschappelijke probleem
dan over leenrecht voor bibliotheken. De tweedeling is ook herkenbaar in de vraag hoe het lidmaatschap van de digitale bibliotheek
zich gaat verhouden tot het lidmaatschap van de fysieke bibliotheek.
In feite is sprake van een geleidelijke overgang naar nieuwe
vormen, uitgebreide aspecten van één functie.
Neem de online catalogus. Vroeger had men een kaartenbak.
Sinds geruime tijd is de catalogus digitaal vanuit huis te raadplegen.
Niettemin wordt deze beschouwd als onderdeel van de fysieke
bibliotheek. Als een boek behalve fysiek ook digitaal raadpleegbaar
is, heet het vervolgens digitale bibliotheek. Maar de klant raadpleegt of leest in beide gevallen een bron. Bij een artikel kan er
sprake zijn van een printje, verzendingvan een digitaal bestand of
pay-per-view. Dat zijn alle varianten van dezelfde dienstverlening.
De vraag is dus aan de orde hoe digitale technieken kunnen worden
ingezet voor het gehele scala van functies van de bibliotheek, niet
alleen voor het uitlenen, maar bijvoorbeeld ook voor cultuur en debat.
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Het lijkt erop dat het benadrukken van de dichotomie voortkomt
uit angst. Een begrijpelijke angst wanneer menige gemeenteraad
de principiële vraag stelt of er nogwel een locatie nodig is als er een
digitale bibliotheek is. Maar anderzijds roept de nadruk op de
dichotomie ook deze vraag op. Vanuit deze opstelling is het ook
aantrekkelijk de ontwikkelingvan digitale dienstverlening te
bagatelliseren: "Het loopt zo'n vaart niet met de digitale bibliotheek".
Soms wordt internet afgeschilderd als iets waar je lid van kunt
worden of niet, en als je het niet doet, gaat alles gewoon door.
Maar internet is ver en ingrijpend in ons bestaan doorgedrongen,
of je hetwilt of niet.
Omdat de ontwikkeling van de digitale bibliotheek landelijk
gefinancierd wordt en die van de fysieke bibliotheek lokaal, is er
ook de dreigingvan een kunstmatige tegenstelling centraaldecentraal, landelijk versus lokaal. Landelijk beleid mag niet ten
koste gaan van de lokale functie, heet het dan.
Hiermee komen we bij de organisatie van het bibliotheekstelsel, als
tweede voorbeeld van historisch bepaalde indeling die hindert; bij
het denken over de toekomst.
,
De sector is overgeorganiseerd, zowel nationaal als internationaal.
De vorm weerspiegelt in hoge mate de structuur van de financiering:
nationale bibliotheken, openbare bibliotheken, onderzoeksbibliotheken, parlementaire bibliotheken enz. Over deze functionele
organisatievorm is een waaier ontstaan van geografisch geordende
verenigingen en koepelorganisaties, per land, per werelddeel,
wereldwijd.
Bibliotheken worden in het algemeen gefinancierd om een community te bedienen en deze community is duidelijk begrensd,
veelal geografisch. De gemeente, de onderwijsinstelling, het
ministerie. Nationale bibliotheken hebben een relatief grote
community, maar bevinden zich daardoor meestal niet alleen
geografisch op relatief grote afstand van hun gebruikers.
Door de strakke sectorale indeling is er maar beperkte samenwerking
over de sectorgrenzen heen. Binnen de lokale gemeenschap is er
overigens vaak wel samenwerking met culturele instellingen. In de
praktijk hebben burgers er last van dat de bibliotheken verschillend
en 'lokaal' worden gefinancierd. Er zijn namelijk vele bovenlokale
communities en dat aantal neemt door het gebruik van internet
toe. Patiëntenverenigingen, werkenden in de eerstelijnsgezondheidszorg, groepen amateuronderzoekers, belangenverenigingen,
de voorbeelden zijn legio. Bovendien is hun verwachtingspatroon
dat locatie bij informatieverstrekking geen wezenlijke rol meer speelt.
In de praktijk kunnen zij nergens terecht met hun informatievraag.
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In discussies over de toekomst van het bibliotheekstelsel hindert
het vasthouden aan historische kaders de totstandkoming van een
brede toekomstvisie, ondanks de veelheid aan sprekers op conferenties en externe commissies en adviezen. Er leeft zeker een
gevoel van urgentie om te reageren op de nieuwe ontwikkelingen.
Maar er is ook sprake van onzekerheid en het gevoel dat men grip
verliest. Toch moeten er beslissingen worden genomen voor de
middellange termijn. In toenemende mate hoort men daarom de
roep om een 'bibliotheekautoriteit', als het ei van Columbus.
Het belemmerde uitzicht
Onze cultuur wordt tegenwoordig in hoge mate beheerst door het
neoliberalisme. Kort gezegd worden religie, ethiek en maatschappij
ondergeschikt gemaakt aan 'de markt'.
Succes wordt gemeten in termen van productie, groei, winst. Let op
het woord 'gemeten': kwaliteit wordt, bij gebrek aan beter, vertaald
in kwantitatieve termen.
Dit gaat gepaard met een sterk individualisme. Wanneer wordt
gesproken over 'maakbaarheid", gaat dat niet meer over de samenleving maar over het individu: Je moet het maken, anders heb je
gefaald (zie o.a. Verhaeghe, 2012).
Deze grote nadruk op het individu en de ruimte die het individu
voor zijn/haar ontplooiing moet krijgen, brengt in de samenleving
onvoorspelbaarheid en on beheersbaarheid met zich mee. Dat uit
zich bijvoorbeeld in de toenemende angst~oorveiligheidsrisico's.
De staat wordt vervolgens geacht deze risico's te voorkomen: de
staat wordt in toenemende mate gezien als interventiemachine, de
overheid als oplossingenmachine. Maarvoor sommige problemen
bestaat geen oplossing. We kunnen deze dan ook maar beter niet
als problemen benoemen maar als tragiek trachten te accepteren.
In de woorden van Paul Frissen: "de grenzen van de maakbaarheid
(moeten) eerder als tragiek dan als tekort schietende kennis en
kunde( ... ) worden opgevat." (Frissen, 2013, p. 18).
De overheid als oplossingenmachine: dat is iets anders dan een
visionaire overheid. Het begrip 'visie' lijkt niet meer zo populair.
Minister-president Rutte vergelijkt visie met een olifant die het
zicht belemmert.
Wellicht speelt hierbij een rol dat visie wordt gelijkgesteld aan
utopisch denken en dat utopisch denken eenvoudig zou kunnen
leiden tot totalitaire politieke systemen, zoals Paul Frissen (2013)
en Hans Achterhuis (2010) beweren. Utopische vernieuwingsdrang
moet weerstaan worden, stelt Frissen.
Maar door het ontbreken van fundamentele alternatieven kan
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politiek ook in een gevaarlijke antidemocratische tendens vervallen.
WiLtem Schinkel (2012) bepleit een andere invullingvan utopisch
denken en spreekt van utopische verbeeldingskracht die een kader
biedt dat uitstijgt boven een politiek van louter probleemmanagement.
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De mogelijke synergie tussen de verschillende sectoren van met
publiek geld gefinancierde bibliotheekvoorzieningen staat niet
vaak op de agenda. Geleidelijk krijgt de gezamenlijke infrastructuur meer aandacht, maar ook bij dienstverlening liggen er tal van
mogelijkheden.

Ik sluit me hier graag bij aan. Voor politiek, maar evenzeer voor het
management van maatschappelijke organisaties, is een toekomstvisie onontbeerlijk. En daarmee bedoel ik niet een blauwdruk of
een meerjarenprogramma zoals in de Sovjet planeconomie. Het
gaat om een vergezicht als inspiratiebron, maar ook als richtsnoer
voor plannen, investeringen, keuzes. En een uiterst nuttig kader
voor alledaagse beslissingen over 'problemen'.

Ik heb niet de pretentie om hier een toekomstvisie voor de bibliotheeksector in de volle breedte te formuleren. Voortbouwend op
de voorgaande paragrafen wil ik wel enige accenten noemen die
aanknopingspunten bieden voor een debat daarover.

De noodzaak om problemen op te lossen zonder dat er sprake is
van een toekomstvisie leidt tot een roep om een autoriteit als
probleemoplosser. Meestal spelen hierbij tegengestelde belangen.
In het beste geval is men op zoek naar een scheidsrechter, wat leidt
tot een tv-programma als De rijdende rechter. Maar vaak eist men
een handhaver van de regels die op dat moment de betrokken~n
de gewenste vrijheid geven.
Met behulp van een toekomstvisie kan duidelijk worden welke
problemen oplosbaar zijn en welke als tragiek moeten worden
geaccepteerd, bijvoorbeeld omdat de historische kaders waarmee
we zijn opgegroeid niet meer gelden- of vervagen.
Regie vanuit een gedeeld toekomstperspectiefkan daarbij meer
soelaas bieden dan het optreden van een autoriteit.

De term 'bibliotheek' wordt in diverse betekenissen gebruikt. Het
ingewikkelde is dat deze betekenissen door elkaar lopen. Vaak gaat
het over de bibliotheek als gebouw ("Ik ga naar de bibliotheek").
In brede discussies over de toekomst hebben we het ook vaak over
de bibliotheek als functie ("Heeft de bibliotheek nogwel een
toekomst nu iedereen zijn informatie toch via Google zoekt?").
En ten slotte is er de bibliotheek als organisatie ("De bibliotheek
heeft 100 medewerkers").
In een toekomstvisie zou de functie van de bibliotheek centraal
moeten staan en de vormen van dienstverlening die worden
geleverd. De locatie is dan eerder een onderdeel van die diensten
(het bieden van een plek voor .... ) dan een eigenstandige identiteit.
Zo is het denkbaar dat openbare bibliotheken wordt toegestaan om
on site toegang te geven tot (digitale) wetenschappelijke informatie.
Dan heb je dus het gebouw nodig voor digitale diensten.
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Zoals gezegd, wordt in bibliotheken veel gediscussieerd over de
toekomst. Het sectorinstituut Openbare Bibliotheken heeft recent
een rapport uitgebracht over de maatschappelijke functie van de
openbare bibliotheek in 2025, opgesteld door een commissie onder
voorzitterschap vanJob Cohen.
De innovatie in universiteitsbibliotheken staat sterk in het teken
van de integratie van de diensten in de primaire taken van de
universiteit: onderwijs en onderzoek. Daarnaast is er de uitdaging
van een nieuwe rol van deze bibliotheken bij Big Data.
De Koninklijke Bibliotheek krijgt per 1 januari 2015 een rol als
regisseur voor het netwerk van openbare bibliotheken. In het nieuwe
beleidsplan zal de KB dan ook een verbinding leggen tussen de tot
nu toe gehanteerde missie van de KB ("duurzame toegang tot alle
publicaties van en over Nederland") en de nieuwe rol in de openbare
bibliotheeksector. Daarbij wordt duidelijk dat er synergie mogelijk
is, zowel op het gebied van de infrastructuur als bij dienstverlening.

Menige bibliotheek wordt geconfronteerd met een bezuiniging.
Bezuinigingen noodzaken tot het maken van keuzes. Het verdient
aanbeveling dan de aandacht vooral te richten op de toekomst-vaste taken en daarin te investeren.
Voor de openbare bibliotheeksector zijn de volgende kernwaarden
voor de dienstverlening gedefinieerd: betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, toegankelijkheid, pluriformiteit en authenticiteit. Deze
zijn ook van toepassing op andere publiek gefinancierde bibliotheken,
zoals de KB, universiteitsbibliotheken, hogeschoolbibliotheken.
Kijkend naar deze kemwaarden, wordt het duidelijk dat de kernfunctie
van deze bibliotheken niet door de markt kan worden overgenomen.
Aspecten van dienstverlening kunnen wel degelijk worden uitbesteed
aan commerciële organisaties, maar dat geldt niet voor de essentie.
Neem bijvoorbeeld het door vrijwel iedereen geraadpleegde
Google: uiterst nuttig bij praktische zoekvragen, maar niet onafhankelijk en dus niet volledig betrouwbaar bij het zoeken naar
informatie.

Kijkend naar deze
kernwaarden, wordt
het duidelijk dat de
kernfunctie van deze
bibliotheken niet door
de markt kan worden
overgenomen.
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Met belastinggeld wordt een diversiteit aan bibliotheekvoorzieningen
betaald. Zoals gezegd verzorgt elke bibliotheek een eigen community.
De klanten van die bibliotheken hebben er echter wel degelijk last
van dat er onvoldoende overkoepelende samenwerking is.
Binnen de bibliotheeksectoren bestaat samenwerking tussen de
afzonderlijke bibliotheken. Bij de openbare bibliotheken wijs ik op
samenwerking binnen de provincie en de rol van de PLUSbibliotheken. Bij universiteitsbibliotheken is er al jaren een
samenwerkingsverband, maar de samenwerking per vakgebied
komt traag van de grond. Van samenwerking tussen de diverse
bibliotheeksectoren is slechts incidenteel sprake. Het initiëren van
dergelijke samenwerkingsvormen vraagt om creativiteit en vooral
om experimenten om de mogelijkheden nader te verkennen. De
tijd is hiervoor meer dan rijp. Dit kan vervolgens leiden tot zoveel
mogelijk gezamenlijke elementen in de infrastructuur. Uiteraard
levert elke organisatie of groep van organisaties specifieke meerwaarde voor de eigen doelgroep, maar daar waar dat relevant is,
zouden deze diensten ook voor anderen beschikbaar moeten
kunnen komen, al dan niet tegen afwijkende voorwaarden.
Een recent onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de KB, laat '
bijvoorbeeld zien dat 13% van de mensen die niet werkzaam zijn
of studeren aan een universiteit, belangstelling heeft voor het lezen
van wetenschappelijke artikelen. Dit vraagt om samenwerking
tussen universiteiten en openbare bibliotheken, in het afsluiten
van licenties en in het streven naar OpenAccess voorwetenschappelijke informatie.
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Van samenwerking

zonde zijn om deze traditie los te laten omdat er 'minder boeken
geschoven gaan worden', zoals het wel wordt uitgedrukt.
In de samenleving wordt wel degelijk herkend dat de bibliotheek
sterk innoveert en dat deze bijvoorbeeld ook een aantrekkelijke
werkgever kan zijn voor jonge mensen met veel affiniteit voor
informatietechnologie. Voor zover er sprake was van een oubollige
beeldvorming is deze wel verdwenen en dat hoeft dus ook geen
reden voor een nieuwe naam te zijn, zeker niet voor de functie.
We moeten het historisch begrip dan wel een eigentijdse invulling
geven. Ik hoop met het bovenstaande een nuttige bijdrage te
hebben geleverd aan het doorlopende debat daarover.

tussen de diverse
bibliotheeksectoren
is slechts incidenteel

- Bas Savenije
algemeen directeur Koninklijke Bibliotheek
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- Achterhuis, Hans (2010). De utopie van de vrije markt.
Lemniscaat, Rotterdam.
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- Divry, Sophie (2014). The Library of Unrequited Love.
Maclehose Press, London.

- Frissen, Pa ui (2013). De Fatale Staat. Over de politiek noodzakelijke verzoening met tragiek. Van Gennep, Amsterdam.

Hier ligt een nuttige rol voor de nationale digitale bibliotheek:
het als onafhankelijke dienstverlener voor iedereen toegankelijk
maken van betrouwbare informatie. Ook voor mensen die over
beperkte financiële middelen beschikken. Dat kan impliceren dat
men voor bepaalde informatiebronnen, digitaal of niet, nog steeds
naar een bibliotheeklocatie moet. Dat klinkt weliswaar ouderwets
en is zeker niet ideaal, maar het is een begin en vraagt van de
bibliotheek inspanningen om de toegankelijkheid verder te
verbeteren. De naam 'nationale digitale bibliotheek' is daarom
misschien wat misleidend: het gaat ook hier om een koppelingvan
zowel digitale als fYsieke hulpmiddelen om de toegang tot informatie
te verbeteren.
Tot slot nog iets over de naam. 'Bibliotheek' is een rijk historisch
begrip. De letterlijke betekenis heeft alles te maken met het halen
van boeken. Maar de bibliotheek kent een rijke traditie waarin
informatie, cultuur en kennis een cruciale rol spelen. Het zou
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