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Mevrouw, Mijne HerenCuratoren van deze Universiteit,
HerenLedenvan het Presidium,
Dames en Heren Professoren, Lectoren,Docenten enLeden van de WetenschappelijkeStaf,
Dames enHerenStudenten envoorts Gij allen,diedoorUw tegenwoordigheid
blijk geeft van Uw belangstelling,
Zeergewaardeerde toehoorders,
Uit de pen van Jacques Boutelleau, beter bekend onder zijn pseudoniem JacquesChardonne, vloeide de zin, dieik u voorstel alsmotto voor
hedenmiddag: 'Tout ce qui compte dans une civilisation est venu
d'infimes minorités.'
Met dezewoorden wordt beschreven kwaliteit in een cultuur: 'tout ce
qui compte dans une civilisation'. Daarnaast krijgt deze kwaliteit het
nodige reliëf door de woorden 'infimes minorités' tegen een gesuggereerde achtergrond van een wereld van grote meerderheden, van
grote kwantiteiten. De documentaire informatie nu behoort tot de
cultuur en bevindt zich, zoals ik u hoop aan te tonen, in het krachtveld van de polariteit tussen kwaliteit en kwantiteit.
Alvorens hier aan tebeginnen, zullen wemoeten vaststellen wat we
onder de term documentaire informatie verstaan.

WAT IS DOCUMENTAIRE INFORMATIE?

Het woord informatie kan heel verschillende associaties oproepen.
De technicus zal bijv. denken aan de hoeveelheden informatie die
via een informatiekanaal verwerkt kunnen worden. De bioloog zal
bijv. denken aan genetische informatie, die gebonden gedacht wordt
aan bepaalde chemische verbindingen in de cel. Spreekt men in
wetenschappelijke bibliotheken over informatie, dan bedoelt men
daarmee, ófwel de in documenten vastgelegde mededelingen, ófwel
de onderlinge mondelinge mededelingen in het wetenschappelijke

verkeer. Beide soorten tezamen heeft VanderWolk (1968) zo treffend
gekarakteriseerd als 'kennis in beweging'.
Is de bovenbedoelde informatie vastgelegd in documenten, dan
spreekt men van documentaire informatie.

DE PROBLEMEN DER DOCUMENTAIRE INFORMATIE

De problemen die bij de bestudering dezer documentaire informatie
optreden, kunnen ondergebracht worden in drie groepen:
ten eerstedievan het vervaardigender literatuur-ontsluitingsmiddelen,
ten tweede dievan hetgebruikdezer ontsluitingsmiddelen en
ten derde die van de organisatieder instellingen op het gebied der
documentaire informatie.
Onder ontsluitingsmiddelen verstaan we alle middelen, waarmee
toegang tot de wetenschappelijke literatuur gegeven wordt, door al
of niet systematisch gerangschikte opsommingen van titels, met of
zonder referaten, eventueel met diverse soorten van registers.
Bij het vervaardigen der ontsluitingsmiddelen kunnen we bijv. denken aan:
a. het verzamelen en volgens bepaalde gezichtspunten ordenen van
het te ontsluiten materiaal; hieronder vallen ook de selectie-,
dekkings- en taalproblemen der bibliografische beheersing;
b. het maken van documentinhoudsweergaven en het eventuele gebruik daarbij van, voor dat doel op te bouwen, min of meer gestructureerde descriptortalen ;
c. de opbouw van het selectiemiddel, bijv. van een eenvoudige lijst,
een kaartsysteem, een ponskaartensysteem ofeen andere, ook machinaal verwerkbare vorm, inclusief de problematiek op het gebied van notaties en codes.
Onder het gebruik der ontsluitingsmiddelen vallen de analyses van
zoekgewoonten, zoektechnieken, zoekstrategie en ook de delegatiemogelijkheden op het gebied van het zoekwerk zelf.
De organisatorische aspecten van de documentaire informatie omvatten enerzijds de externeaspecten, zoals bijv. vormen van coöperatie, vormen van centralisatie of decentralisatie, eventuele bindingen aan onderzoekcentra en hun bibliotheken en daarnaast
anderzijds de interne aspecten, zoals interne organisatie, bedrijfseconomische gezichtspunten bij de opbouw van diensten voor documentaire informatie, waar zowel bibliografische beheersing als

attendering en retrospectief literatuuronderzoek moeten worden
gedaan.

KEUZE DER BEHANDELDE ASPECTEN

In plaatsvan alleaspectenderdocumentaireinformatie systematisch
te behandelen, heb ik een drietal problemen uitgekozen, diemijgeschikt leken als typische voorbeelden van wat in dit vak gaande is.
Deze gekozen problemen zijn:
1. deliteratuurlawine endereactiedaaropvandewetenschappelijke
onderzoeker;
2. de aansluiting tussen enerzijds dat wat de wetenschappelijke
onderzoeker aan documentaire informatie nodig heeft bij zijn
onderzoek en anderzijds dat wat de literatuurontsluitingsmiddelen hem te bieden hebben;
3. de rol van de automatisering in ons vak.

DE LITERATUURLAWINE

Allereerst dus de literatuurlawine.
Dedocumentaireinformatie inengerezinis,door de haast spreekwoordelijke toename van het aantal publikaties, tot een probleemgebied geworden. Men spreekt van een informatie-explosie.
Sceptici zeggen dat er niet zozeer sprake is van een informatieexplosie alswel van een publikatie-explosie of, onvriendelijker, bijv.
G. London (1968), van een publikatie-inflatie. Daarmee wordt geinsinueerd, dat het informatiegehalte niet evenredig is toegenomen
met het publikatievolume. Het werkelijk nieuwe zou in steeds verdunder vormworden aangeboden, terwijl veeloud nieuwsin nieuwe
verpakking het eigenlijke volume moet geven. Meyerhoff(1961) heeft
een collega-wetenschappelijke onderzoeker erop betrapt 23 X hetzelfde thema in diverse verpakkingen te hebben gepubliceerd. En
waarom dan tot elke prijs dit volume? Dat hangt samen met de
dubbele functie diedepublikatiein onzesamenlevingvervult, ni. de
informatieve en de sociale. Bij de sociale functie van een publikatie
wordt gedacht aan de publikatie voor zover zij van belang isalsbewijsmateriaal voor deinstantie die het onderzoek financiert, voor de
vastleggingvan prioriteiten en alsmiddelvoorpersoonlijke prestige-

verhoging. De polariteit is duidelijk: de sociale rol van de publikatie
vraagt kwantiteit, de informatieve rol van de publikatie vraagt
kwaliteit. Maatregelen, om de invloed van de sociale rol van de
publikatie teverminderen zijn tot nog toe niet met veel succes toegepast. Een voorbeeld van zo'n maatregel is de 'Liste des auteurs
maudits', die een aantal tijdschriftredacties en de bibliothecarissenvereniging in Frankrijk bijhouden van die auteurs, die een resultaat
van een onderzoek in verschillende verpakkingen op meer dan één
plaats ter publikatie aanbieden.
De bibliothecarissen en documentalisten kunnen ook bezwaarlijk
minimumnormen voor 'nieuwheid' gaan aanleggen, zoals men dat
doet bij octrooiaanvragen. Mogelijk is een kentering op til door de
groeiende rol van de anonimiteit bij het publiceren. Men gaat er nl.
meer en meer toe over, i.p.v. de namen van alle, in een bepaald
teamverband werkende, auteurs van een tijdschriftartikel op te
sommen bijv. het instituut als auteur te noemen, of te spreken van
een 'Autorenkollektiv', zoals men dat in Oost-Europa doet. Daarbij
vervallen voor het grootste gedeelte de zo belangrijke prestige- en
andere sociale overwegingen.
Bij het steeds meer toenemen van teamwork wordt de persoonlijke
vermelding van de betrokkene ook steeds hachelijker. Een typisch
voorbeeld is de publikatie-activiteit van Nicolas Bourbaki (wiskundige,zijn naam dook voor het eerstopin 1938),die wetenschappelijke
mathematische publikaties op zijn naam heeft staan, o.a. een boek
getiteld: 'Elementen der wiskunde'. Achter zijn naam gaat echter
schuil een team wiskundigen, voornamelijk Fransen, maar ook
Amerikanen, die deBourbakisten genoemd worden. Zijwerken nauw
met elkaar samen en bespreken en beoordelen eerst onderling eikaars
manuscripten, voordat de publikatie plaatsvindt onder de naam van
de fictieve Nicolas Bourbaki (over wie n.b. biografische bijzonderheden gepubliceerd werden !Hij zou wonen in Nancago, een samentrekking van Nancy en Chicago). Monsieur Bourbaki is, zo zegt
Fuchs, een transatlantische hoofdarbeider met enorme denkcapaciteit (Wyart 1967 enFuchs 1969).

Gedragsonderzoek van wetenschappelijke onderzoekers t.a.v.
informatieverwerving
Alvorens nu over te gaan tot de bespreking van de reacties van de
wetenschappelijke onderzoekers op de problemen van de publikatie-

lawine, dient allereerst iets in het algemeen gezegd te worden over
het gedragsonderzoek van de wetenschappelijke onderzoeker bij informatieverwerving. Hier heeft ons vak een zeer duidelijke vertakking
naar de gedragswetenschappen. De methoden van onderzoek zijn
dan ook meestal aan deze wetenschappen ontleend. In de desbetreffende literatuur spreekt men dikwijls van zoekgewoonten-onderzoek.
Wat de methode betreft zijn er op dit gebied twee problemen.
Het eerste probleem is de verkrijging van een nauwkeurige beschrijving van het gedrag. Verschillende methoden zijn beproefd : de
directemethoden, alsenquêtering (mondeling ofschriftelijk), ofonderzoekvan aantekeningen gedaan op bijv. daartoe ingerichte protocollenformulieren en deindirectemethoden, alsbijv. deanalysevandegeciteerdeliteratuur inpublikaties ofgedragsobservatiein bibliotheken.
Het tweede probleem is de beoordeling van het succes van het
literatuuronderzoek. Wanneer wordt door de onderzoeker een gevonden literatuurplaats als 'relevant' aangemerkt? Dit relevant zijn
is geen eigenschap van het document, maar een beoordeling die van
allerlei factoren afhangt.
De resultaten van dit gedragsonderzoek worden beïnvloed door:
1. het milieu (denkt u bijv. aan het verschil tussen industrie en
universiteit) ;
2. het vak van de onderzoeker (het verschil tussen x- en /3-vakken);
3. de motieven voor de literatuurverwerving (in dit laatste geval
denken we aan retrospectief literatuuronderzoek tegenover lectuur voor oriëntering, voor bij-blijven, voor enkele feitelijke gegevens ofvoor het verkrijgen van inspiratie en nieuwe ideeën).

De verschillende vormen vanreacties van de wetenschappelijke
onderzoekers op depublikatielawine
Nu dan enige resultaten van dit onderzoek:
Interessant isde bestudering van de reacties van de wetenschappelijke onderzoekers zelf op dit probleem der publikatie-lawine. Er
vallen tweegedragslijnen te signaleren nl.:
a. de ontwijkende;
b. de aanvaardende.
Allereerst dan de ontwijkers. Hier zijn twee soorten nl.:
1. degenen die de mondelinge communicatie verkiezen boven de
schriftelijke ;

2. diegenen die een streng eigen selectiepatroon ontwerpen van
voor hen belangrijke publikaties, het zgn. 'ster'systeem.
Daarnaast de aanvaarders. Zij nemen in principe de grote hoeveelheid
documenten als onveranderlijk gegeven en doen het literatuuronderzoek langs de twee klassieke wegen:
le.via de citaatverbindingen;
2e.door middel van het raadplegen van de hen door het bibliotheeken documentatiewezen beschikbaar gestelde arsenaal van literatuurontsluitingsmiddelen, met andere woorden via het systematische literatuuronderzoek. O p deze hulpmiddelen voor literatuurontsluiting zal in het tweede gedeelte van dit betoog nader
worden ingegaan.
De ontwijken metvoorkeurvoormondelingecommunicatie
Allereerst de groep der ontwijkers via mondelinge communicatie.
Is deze voorkeur voor de mondelinge communicatie wel zo groot als
men elkaar in wandelgangen van de congressen zo graag vertelt? I n
dit verband gebruikt men de volgende terminologie : informele communicatie,waaronder zowel de mondelinge, als de informele schriftelijke communicatie (nl. per brief) wordt verstaan enformele communicatie,waaronder die via vermenigvuldigde publikaties wordt verstaan.
Garvey en Griffith (1968), resp. van deJ o h n Hopkins University en
de American Psychological Association, hebben een breed onderzoek
opgezet en daarover uitvoerig gerapporteerd. Dit onderzoek is één
der vele, maar het is door zijn omvang en opzet een goed voorbeeld.
Garvey en Griffith geven als voornaamste verklaring voor de door
hen geregistreerde duidelijke voorkeur voor de informele communicatie tegenover de formele, dat de tijd die verloopt tussen het uitspreken van de mededeling en de uiteindelijke publikatie veel te lang
is. Daarop wil de onderzoeker niet wachten en hij probeert via de
informele kanalen vroeger geïnformeerd te worden. Als consequentie
van hun betoog bevelen zij een aantal maatregelen voor versnelde
publikatie aan. De mondelinge communicatie heeft volgens hen ook
nog andere voordelen bijv. :de tekst ligt niet vast en de informateur
isdus geneigd ietsmeer speculatiefs loste laten;dan bestaat de mogelijkheid van vraag en antwoord ;verder bestaat de kans meer eerlijke
kritiek te krijgen dan men schriftelijk geneigd zou zijn te geven.
Daarnaast kan gewezenwordenoppublikatiesvan Menzel (1968) en
DeSollaPriceenBeaver(1966). Volgens hen zou de informele commu8

nicatie 8 0 % van de informatiestroom vertegenwoordigen, tegen de
formele slechts 20%. Deze 80/20-verhouding geldt wel speciaal voor
de Verenigde Staten, men neemt aan dat voor de Europese onderzoeker de rol van de formele schriftelijke informatie in het algemeen
groter is. Dit verschil zou samenhangen met de grotere mobiliteit
van de Amerikaanse onderzoeker enerzijds en de neiging van de
Europese onderzoeker, om meer waarde te hechten aan informatie,
verkregen langs de formele kanalen, anderzijds (Ciba Symposium,
Communication in Science, 1967).
Dan mag hier ook vermeld worden een tegenstem, nl. die van
Ziman (1969), die schrijft dat te veel aandacht besteed wordt aan de
zogenaamde rolvan demondelinge communicatie, dat het maar eens
uit moet zijn met die geheimzinnige noten aan de voet van de bladzijden als: 'Mephistopheles, private communication'.
Totzoveroverdeeerstegroep der 'ontwijkers',nl.zijdieallereerst de
mondelinge communicatie zoeken i.p.v. dedocumentaire informatie.
De ontwijkersmet voorkeur voor het zgn.'ster'systeem
Thans is aan de orde de tweede groep ontwijkers, nl. zij die een
eigen streng selectiepatroon ontwierpen en hanteren in de strijd
tegen de literatuurlawine. Zij lezen dus wel, maar alleen zéér selectief. Hoe selecteert de onderzoeker dan, op eigen kompas varende?
Hij verlaat zich op de leiders, de sterren van het vak. Meestal zijn er
teams gegroepeerd om zulke 'ster'figuren, d.w.z. 'ster'teams op
'ster'laboratoria of 'ster'instituten. De wetenschappelijke onderzoeker selecteert dus op grond van zijn kennis van de geografie van
het onderzoek. Hij kent de 'kaart' via persoonlijke contacten, via
het informele netwerk, maar ook via de deelnemerslijsten van congressen en nog sterker natuurlijk, van desymposia-op-uitnodiging, of
door de lectuur der kritische verzamelreferaten.
Maar het stersysteem is niet alleen toepasbaar op personen, teams
en instituten. Ook in de tijdschriftenpopulatie zijn 'ster'tijdschriften,
die bij citaattellingen duidelijk met kop en schouder boven de grote
massa uitsteken. Enkele voorbeelden van concentratie van het belangrijkste materiaal op deze 'ster'tijdschriften geven de volgende
cijfers. O p het gebied der psychologie:20% van detijdschriften bevat
80% van het meest geciteerde materiaal (Siegmann en Griffith, 1966).
O p het gebied der natuurkunde 12% bevat 7 5 % (Keenan enAtherton,
1964). Tenslotte op het gebied der scheikunde 16% bevat 9 0 %
(Baker, 1966).

Zoals ook bij de andere sociale verschijnselen wordt door velen
aangenomen, dat hier de frequentie-verdeling vrij nauwkeurig de
curve van Zipf-Estoup volgt (Bouman, 1969, Fairthorne, 1969).
Erisduseen duidelijke kopgroep van tijdschriften dieindeze groep
gekomen zijn door strenge redactionele selectie. Het wordt een éér
daarin te publiceren. Men vraagt daarom dan ook een tarief per
pagina (bijv. $ 35), in plaats van een honorarium uit te keren. Zulk
een redactie kan bovendien allerlei kwalitatieve eisen stellen, hetgeen de presentatie van het document zeer ten goede kan komen.
Als slot de stem van een extremist, die geen enkel literatuurontsluitingsmiddel wil gebruiken, maar die uitsluitend lectuur van zijn
sterren preekt. Ik doel op Alain (1948), die in zijn 'Propos sur
l'Education' zegt: 'des notes, des fiches, des répertoires je n'en
voudrais point;car il faut lire et relire, enfin être en familiarité avec
les pages illustres'.
Tot zover over de 2e groep der ontwijkers, die het 'ster'systeem
praktiseren.
De aanvaarders met voorkeur voor hetgebruik der citaatverbindingen
Bij de groep der aanvaarders komen dan eerst in bespreking zij die
devoorkeurgeven aan literatuuronderzoek viade citaatverbindingen.
Gebruik maken van citaatverbindingen kan de wetenschappelijke
onderzoeker op twee manieren :
1. in de tijd terug: sneeuwbalsysteem;
2. in de tijd vooruit: gebruik van de zgn. citaattabellen.
Sneeuwbalsysteem. Ten eerste dus het sneeuwbalsysteem : hierbij gaat
men van een recente publikatie uit en tracht men via de geciteerde
literatuur verder terug tekomen. Nu isdit 'verder' ietsteoptimistisch:
men heeft wel steeds méér, maar het wordt ook steeds ouder en dit is
vooral in de bèta-wetenschappen al snel (hoe snel hangt van het vak
af) synoniem met minder of niet meer bruikbaar. Dit is het grootse
bezwaar tegen de uitsluitende toepassing van het sneeuwbalsysteem.
Een ander groot bezwaar is de betrekkelijke willekeur van het gekozen uitgangspunt.
Het gebruik vancitaattabellen.Nu één en ander over de citaattabellen,
een vrij recent verschijnsel op ons gebied. De samenstelling van deze
tabellen geschiedt aldus: men maakt een lijst van alle literatuurplaatsen, die geciteerd worden in alle artikelen in een bepaald jaar,
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in een speciaal voor dit doel geselecteerde groep tijdschriften. Voor
2200 tijdschriften op het gebied der natuurwetenschappen en techniek geschiedt dit in de zgn. Science Citation Index. Deze 2200 tijdschriften brachten in 1967 250 000 artikelen, die op hun beurt een
totaal van 2,6 miljoen literatuurcitaten opleverden (Cawkell, 1968).
Deze 2,6 miljoen worden nu gealfabetiseerd op auteur. Men kan dus
nazien, of in het desbetreffende j a a r een auteur geciteerd werd en
wel welke van zijn publikaties en waar en door wie. Deze tabellen
worden sinds 1961 vervaardigd en men kan dus op dit moment in
achtjaarcompilaties zo'n onderzoek doen. Men kan met deze tabellen de verdere ontwikkeling van een nieuw idee of nieuw begrip nagaan nadat de eerste publikatie ervan geschiedde, ietswat voor historici en octrooi-literatuuronderzoekers duidelijk van primair belang
is. De publikatie van deze citaat-tabellen is economisch pas mogelijk
geworden door de komst van de computer als hulp bij het samenstellen van dit soort tabellen. Het idee op zichzelf is niet nieuw en kan
ookzonder machinesopmeer bescheiden schaalgerealiseerd worden:
reeds in 1873 startte Shephard met een dergelijke publikatie op juridisch gebied (Shephard's citations) in de Verenigde Staten en in de
Nederlandse Jurisprudentie vindt men iets vergelijkbaars; echter
pas na 1950kwam de toepassing ook op het gebied van natuurwetenschappen en techniek. Het verschil met het sneeuwbalsysteem is
duidelijk: het sneeuwbalsysteem is een methode die iedereen zonder
hulpmiddel kan toepassen, maar de citation index moet voor dit
doel eerst speciaal samengesteld worden.
Er is met de verschenen citaattabellen reeds uitvoerig geëxperimenteerd. Men heeft combinatiesvanzoektechnieken via sneeuwbalsysteem en citaattabellen toegepast, die in sommige gevallen goede
resultaten gaven.
De literatuur, waartoe de citaattabellen aanleiding gegeven hebben, groeit met de dag. O p één interessante toepassing van De Solla
Price(1965) wil ik nog met enkele woorden ingaan: het werd mogelijk door combinatie van sneeuwbalsysteem en citatentabellen een
beeld te ontwerpen van de onderlinge citaatverbindingen aan het
wetenschappelijk front. Uit de grafische neerslag van dit onderzoek
kan men met één blik de structuur van het communicatiepatroon
aan dat front overzien.
Dit structuurbeeld is nu in hoge mate informatief. Wij kunnen
daaruit bijv. aflezen : 'nieuw' citeert bij voorkeur 'nieuw' ;slechts een
klein gedeelte van de oudere literatuur wordt dooreennieuwe publi11

katie verweven met het 'meristeem', het actieve groeipunt, van een
vak. Men ziet duidelijk het bestaan van de frontgroepen van het
onderzoek, die voortdurend contact met elkaar hebben. Bovendien
heeft een nader onderzoek van deze frontgroepen het bestaan van
een onderling informeel communicatienet aan het licht gebracht,
waar men naast mondeling ook schriftelijk contact heeft via eenvoudig vermenigvuldigde nieuwsbrieven met een zeer beperkte oplage,
of via ruil van zgn. preprints. De Solla PriceenBeaver(1966) hebben
voor deze preprintuitwisselingsgroepen, de zgn. Information Exchange Groups, de naam 'invisible college' gelanceerd. Deze naam
komt van een kleine organisatie uit het midden van de 17eeeuw, die
later uitgroeide tot de bekende Royal Society.
O p organisatorisch gebied zijn recentelijk enige duidelijke wensen
in deze materie geformuleerd :bijv. is in het recente SATCOM-rapport (Scientific and Technical Communication) gesteld, dat met deze
gespecialiseerde frontgroepen rekening dient te worden gehouden,
zowel wat betreft hun literatuurvoorziening enerzijds, alsde registratie van de door hen in kleine kring verspreide literatuur anderzijds
(zie de artikelen van VanDijk 1969 en Koster1969). Deze kringen van
specialisten kunnen eventueel eenkleinonderling informatiecentrum
organiseren, dat zich geheel concentreert op het speciale gebied.
Daar kan dan het zeer gespecialiseerde tijdschrift worden uitgegeven
en de onderlinge preprint-ruilworden verzorgd. Daarnaast isdebewaking en aanvulling der gespecialiseerde terminologie denkbaar.
Zulk een centrum zou ook de nodige beperkte symposia-op-uitnodiging kunnen organiseren en van die zijde zou ook de impuls moeten
uitgaan voor het samenstellen van gespecialiseerde kritische samenvattingen, zoals ze in enkele Newsletters reeds voorkomen. Dat een
dergelijk centrum ruimtelijk direct bij een onderzoekcentrum op het
desbetreffende gebied gesitueerd moet zijn, spreekt vanzelf.
Ook Swanson(1966) wijst op de wenselijkheid bij nieuwe organisatievormen in de toekomst rekening tehouden met de identificatie van
dezekleinekringen, wiercommunicatiepatronen en-middelen zo mogelijk geregistreerd engeformaliseerd dienen te worden. Ook bij het
onderzoek van Parkerc.s.(1967) komt tevoorschijn, dat het communicatiepatroon dikwijls in duidelijke specifieke subpatronen verdeeld
kan worden.
Ontwijkers enaanvaarden in het algemeen
Als afsluiting van dit deel nog een enkel woord over de ontwijkers
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en de aanvaarders in het algemeen: wij kunnen stellen, dat men
de eerste groep, de ontwijkers, aan het front van de wetenschap, bij
de voorhoede in het heetste van het gevecht vindt. Zij vertrouwen
op mondelinge informatie, inclusief eventueel wat informele schriftelijke, en op het stersysteem.
In de achterhoede bevinden zich de aanvaarders. Dââr wordt
vlijtig gewerkt volgens de citaatmethoden en systematisch literatuur
onderzoek.
Dejonge onderzoeker bevindt zich aanvankelijk in de achterhoede
en later afwisselend in de achterhoede en aan het front. Hoe het
evenwicht ligt, hangt van de man af. Sommigen zullen proberen
steeds aan het front te zijn, omdat de achterhoede en de betrekkelijke
rust hen niet trekt. Weer anderen zullen liever niet in de eigenlijke
gevechten gewikkeld worden en prefereren, zich met minder activiteit en ook met minder te dragen verantwoordelijkheid in de achterhoede op te houden. Elke bibliothecaris kent deze beide uitersten.
Het komt zelden voor, dat een wetenschapsman zich uitspreekt
over zijn informât!everzameltechniek. Daarom is voor elkeen in ons
vak zo boeiend het relaas van de Nobelprijswinnaar J. D. Watson
(1969), die in zijn boek 'The double helix' vertelt hoe hij samen met
F. Crick uiteindelijk gevonden heeft de structuur van het DNA
(desoxy ribo nucleïnezuur) een gecompliceerd eiwit, dat men acht de
drager van zgn. genetische code te zijn. Van bladzijde tot bladzijde
kan men volgen hoe hij aan de hypothetische structuur bouwt en intussen informatie verzamelt over de voortgang elders. Dit verzamelen van informatie berust uitsluitend op mondelinge of informele schriftelijke methoden enerzijds en het stersysteem anderzijds.
Net als Anthonie van Leeuwenhoek schrijven deze sterren elkaar
onderling nog brieven, waarvan er enkele in het boek staan afgedrukt.

DE AANSLUITING TUSSEN DE BEHOEFTE VAN DE ONDERZOEKER EN DE
LITERATUURONTSLUITING

Nu het tweede gestelde probleem, ni. de aansluiting tussen wat de
wetenschappelijke onderzoeker aan literatuur vraagt en datwat via
de literatuurontsluitingssystemen aangeboden kan worden.
Het ontsluiten van de literatuur in de breedste zin des woords is,
naast de collectievorming, één van de pijlers van de activiteit van
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wetenschappelijke ambtenaren op wetenschappelijke bibliotheken.
Het is een soort ontginningswerk.
Als de literatuurjungle in cultuur gebracht moet worden, legt de
mens bibliografische hulpmiddelen aan. Met de tropische groei van
de wetenschappelijke literatuur, groeide ook het arsenaal dezer ontsluitingsmiddelen.
Het probleem van de aansluiting treedt op in twee fasen en wel:
1. op het traject van document naar condensaat (condensatieverliezen) en
2. op het traject van condensaat naar de vraag.
1. De condensatieverliezen
Allereerst de verliezen van het eerste traject, de met het condenseren gepaard gaande verliezen. In de literatuurontsluitingsmiddelen wordt de onderzoeker geconfronteerd met een documentinhoudsweergave. Deze weergave kan bestaan uit één trefwoord,
een paar UDC-getallen, een referaat, of een serie van 30 of 50 descriptoren. Onder descriptoren verstaat men begripsomschrijvingen,
gebruikt inliteratuurontsluitingssystemen. Ditcondenseren betekent,
dat er t.a.v. de originele tekst verliezen optreden.
Er zijn nu twee soortenverliezendie ontstaan op de weg van het
complete document naar de documentinhoudsweergave:
a. de verliezen die ontstaan omdat men een gedeelte van de tekst
weglaat, het zuivere condensatieverlies;
b. de verliezen die ontstaan, doordat men zich bij condensatie niet
beperkt tot het gebruik van termen, ontleend aan de tekst zelf,
maar in het literatuurontsluitingsmiddel andere, documentvreemde, termen voor de ontsluiting gaat bezigen.
a. De zuivere condensatieverliezen
Eerst de zuivere condensatieverliezen. Daartegen bestaat maar
één middel nl. niet condenseren. De volledige tekst in een computergeheugen opbergen is geen probleem, zeker niet als deze tekst al voor
het publikatieproces in machinetaal is omgezet, omdat het zetwerk
al via de computer plaats heeft gevonden. Het zoeken echter is wel
een probleem, temeer daar dit zoeken machinaal moet gebeuren.
Dan dient men zich te realiseren, dat weliswaar bij het condenseren
géén verliezen meer ontstaan, maar bij het terugzoeken de kansen
van het terugvinden klein zijn. De zoeker zou met zijn zoektermen
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precies moeten kunnen aansluiten bij de door de auteur gebruikte
taal. Alle inventiviteit zal dus van de zoekerszijde moeten komen.
Het pleidooi van een der voorstanders, nl. Tngve(1969) komt hierop neer, dat de taal een prachtig precisie-instrument is en dat elke
condensatie een verminking met veel informatieverlies betekent.
Zijn standpunt is, dat de machines zoveel mogelijk instructies moeten
krijgen die hen in staat stellen volledige volzinnen te hanteren. De
regels van de taal moeten dus geformuleerd en geformaliseerd worden, aldus Yngve, en daarmee bevindt hij zich zeer dicht in de buurt
van de problematiek van het mechanisch vertalen. Tot zover de
behandeling van de zuivere condensatieverliezen.
b. Invoeringvan document-vreemde termen
Daarnaast kennen we dus de verliezen die optreden doordat men
zichniet beperkt tot termen, ontleend aan detekstvan het document,
maar doordat men termen gaat toevoegen die niet voorkomen in het
originele document. Deze documentvreemde termen kunnen vrij uit
de taal gekozen worden of aan een lijst van tevoren gekozen descriptoren ontleend zijn. Zulk een lijst noemt men thesaurus.
Een thesaurus iseen lijst van tevoren afgesproken termen, descriptoren, die dus in principe helemaal niet in de documenten behoeven
voor te komen en die t.a.v. de in de documenten voorkomende termen, synoniemen, halfsynoniemen, of ook omschrijvingen van bredere, smallere of verwante begrippen kunnen zijn. Daardoor ontstaan bij de toepassing van zulke thesauri steeds informatieverliezen.
Bovendien bevat een thesaurus óók nog verwijstermen van niet in de
thesaurus opgenomen, maar wel in de taal voorkomende, descriptoren naar andere descriptoren die wel opgenomen zijn (^-verwijzingen). Tevens wordt de zoeker op verwante in de thesaurus
voorkomende descriptoren attent gemaakt (^e-ooÄ-verwijzingen).
In een gedeelte van de vakliteratuur wordt de term descriptortaal
gebruikt. In het midden latende ofhet woord 'taal' hierjuist gebruikt
wordt, kan men vaststellen, dat over descriptortalen gesproken
wordt bij meer algemene theoretische vergelijkingen en over thesaurus, wanneer het gaat over een bepaalde lijst van afgesproken
descriptoren op een bepaald gebied.
Thesaurusbouw is een moeilijke onderneming. Immers, men wil
taal gaan vastleggen in lijsten van descriptoren waarvan de betekenis
eens en voor al vastgezet moet worden. Nu is de taal levend, d.w.z.
gekarakteriseerd door steeds optredende veranderingen, die even
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ongemerkt gaan als het vormen of verdwijnen van wolken aan de
hemel. Dode taal is een bevroren wolk, een skelet, een code.
Het is een veeg teken, dat zelfs bij de normalisatie van technische
termen grote moeilijkheden kunnen ontstaan, zoals Beier (1960) in
haar dissertatie uiteenzet.
Dit vastleggen voor toekomstig gebruik, als een soort wetgeving,
staat tegenover het maken van een woordenboek. Hayakana (1949)
heeft hierover geschreven : 'the writer of a dictionary is a historian,
not a lawgiver'. Maar voor de thesaurusbouwer geldt dat hij èn een
historicus èn iemand is die een code vastlegt, dus wel degelijk een
wetgever.
Onderzoekophetgebiedder descriptortalen
Over descriptortalen geschiedt sinds de laatste tienjaar interessant
vergelijkend onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats onder wat we
zouden kunnen noemen laboratoriumomstandigheden. De meeste
proeven gaan uit
1. van een bepaalde collectie documenten;
2. van een van te voren geselecteerde groep van samenstellers van
de documentinhoudsweergaven en
3. van een eveneens geselecteerde groep van resultatenbeoordelaars.
De evaluatie geschiedt uitsluitend t.a.v. de produktiviteit (zowel
kwalitatief als kwantitatief) van de te vergelijken descriptortalen
bij beantwoording van de zorgvuldig van tevoren gekozen vraagstellingen.
Het belangrijkste onderzoek van de onderlinge vergelijking van
descriptortalen isgedaan door de Engelsman Cleverdon(1967) binnen
het kader van hetzgn. Cranfield-project. Devergelijkingwerdgedaan
met U D C , facet, alfabetisch gerangschikte descriptoren en uniterms.
Uit dit onderzoek bleek, dat de belangrijkste factor de specificiteit
was, dus niet bijv. de mate van structuur van de descriptortaal. Als
andere belangrijke factor werd genoemd de graad van condensatie
(volgens Cleverdon is ± 30 descriptoren per artikel optimaal; titel
alleen (gemiddeld 7woorden) was te weinig, gemiddeld 60 woorden
bij een referaat was te veel).
Methodisch is belangrijk dat Cleverdon komt tot twee bruikbare
normen voor de meting van de prestaties van descriptortalen. Hij
noemde de eerste norm 'recall' (door Matthijsen 1969 zeer goed met
'vangst' vertaald) waarmee bedoeld is welk percentage van het in
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een collectie aanwezige relevante materiaal bij beantwoording van
een vraag ook inderdaad te voorschijn komt. Cleverdon noemde de
tweede norm eerst 'relevance', later 'precision', waarmee hij wil
aanduiden hoe weinig (ofhoe veel) extra's bij het selecteren te voorschijn kwamen in verhouding tot de vangsten.
Er bestaat een duidelijk verband tussen deze beide normen : hoe
hoger de eisen voor het vangst-percentage worden, deste hoger wordt
ook het percentage extra's. Naarmate men met een kleiner vangstpercentage reeds genoegen neemt, neemt ook het percentage extra's
af. Ook geeft Cleverdon zeer bruikbare gegevens over de elementen
die in een descriptortaal in het algemeen de vangst verhogen
(bijv. specifieke terminologie) en die welke de daling van het aantal
extra's gunstig beïnvloeden (bijv. opdeling in microthema's). Er is
inmiddels een vrij omvangrijke literatuur over dit project en ook is
het aanleiding totverder onderzoek in deVerenigde Staten geworden
(Lancaster, 1968).
Er is ook een goed Nederlands commentaar van de hand van Te
Nuyl (1968) waarin het verslag van de proeven nog eens verkort is
samengevat en van kritisch commentaar voorzien.
Zoekleiding
Bijdehantering van een descriptortaalspeelt ookhet probleem van
de zoekleiding die deze biedt een rol. Een te laag niveau van zoekleiding kan de verliezen groter maken.
De hoeveelheid geboden zoekleiding isin het algemeen gebaseerd
op de aanwezigheid, resp. afwezigheid, van vertrouwen in het zelf
denken van de toekomstige zoeker. Hoe meer vertrouwen, des te
minder zoekleiding en omgekeerd.
Twee methoden van zoekleiding zou ik willen vermelden, nl.
a) die van de permutaties en b) die van de introductie van structuur
in de descriptortaal.
Allereerst de permutaties. Als men te maken heeft met onderwerpomschrijvingen met combinaties van een aantal descriptoren wat het normale geval bij wetenschappelijke documenten is - dan is
het probleem of men nu alle mogelijke volgorden van deze descriptoren moet gaan opnemen. Dit is bewerkelijk bij de inbreng want
4 descriptoren geven reeds 24 mogelijke volgorden, en vijf zelfs 120
mogelijke volgorden.
Als ik nu even afzie van de mogelijkheid om dit probleem met speciale selectiemiddelen op te lossen, dan zal men dus op de volgorden
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moeten gaan bezuinigen. Daarvoor zijn verschillende systemen, bijv.
dietoegepast zijnbijdekettingindex, rotatie-index, SLIC-index, enz.,
waarbij in alle gevallen van de zoeker méér werk gevraagd wordt.
Hij zal met enige intelligentie en vasthoudendheid moeten zoeken
om toch één der wél opgenomen volgorden te vinden.
Dan de introductie van structuur, d.w.z. het leggen van verbindingen tussen descriptoren. Hoe geringer het vertrouwen in de
inventiviteit van de toekomstige zoeker is, des te meer verbindingen
zal men aanbrengen. Deze verbindingen kunnen liggen op het
terrein van het zuivere taalgebruik (verwijzing van meervoud naar
enkelvoud of synoniemen), ofwel op semantisch terrein (bijv. een
verwijzing van omschrijving van een minderomvattend begrip, naar
die van een meeromvattend begrip). O p dit laatste terrein liggen
voetangels en klemmen, want er kunnen speciale suggesties in het
systeem worden ingebouwd door middel van zulk een hiërarchische
structuur. M.i. is de opkomst van de zgn. facet-classificatie speciaal
te danken aan de behoefte, om aan deze ingebouwde suggesties te
ontkomen. Bovendien worden deze structuren sterk beïnvloed uit
het verleden, omdat alleen zulke verbindingen ingebouwd zijn, die
in de literatuur zijn voorgekomen.
Tot zover over de gebrekkige aansluiting veroorzaakt door de
condensatieverliezen, die ontstonden op wat ik het eerste traject
genoemd heb, nl. dat van document naar condensaat.

2. De verliezen, die optreden op het tweede traject nl. dat van condensaat
naarde vraag
Dan de verliezen van het tweede traject, die ontstaan door de gebrekkige aansluiting tussen condensaat en vraag. We kunnen een
onderscheid maken tussen:
a. de gebrekkige aansluiting tussen macrothesaurus van de literatuurontsluitingsmiddelen enerzijds en de microthesaurus van de
onderzoeker anderzijds;
b. de gebrekkige aansluiting tussen het macrothema van de literatuurontsluitingsmiddelen enerzijds en het microthema van de
onderzoeker anderzijds.
a. Over de moeilijkheden, die optreden door de gebrekkige aansluiting tussen de macrothesaurus van de literatuurontsluitingsmid18

delen en de microthesaurus van de onderzoeker, kan het volgende
gezegd worden.
De thesauri van de grote literatuurontsluitingsmiddelen omvatten
tienduizenden termen (bijv. Excerpta Medica 40 000, Engineering
Joint Council 17 800 descriptoren). Tegenover deze kolossen, staat
nietig en klein de wetenschappelijke onderzoeker met zijn behoefte
aan informatie op zijn zeer gespecialiseerde terrein. Wat de terminologie betreft, is deze behoefte wellicht in 10à 20 descriptoren op dit
zeer gespecialiseerde terrein te omschrijven, een soort micro-thesaurus. Bij de organisatie der literatuurattendering noemt men dit
het profiel van de klant-onderzoeker. De onderzoeker moet met zijn
micro-thesaurus aansluiting vinden op de grote macrothesaurussen
ófop de taal als geheel, in die gevallen waar men geen thesaurus toepast.
Een mogelijke tegemoetkoming op dit terrein zou kunnen liggen
in eenmaatregelbijdeproductievan hetdocument. Als micro-thesaurus zouden detijdschriftredacties van degespecialiseerde tijdschriften
eenlijstvanpreferente termen kunnen hanteren voor de op te nemen
artikelen. Daarnaast zouelkartikelkunnen bevatten een supplementlijst van vaktermen (met omschrijving) die niet in de lijst van de
redactie voorkomen, ofwel anders gehanteerd worden dan in deze
redactionele lijst. Zulk een micro-thesaurus kan bijv. verzorgd en
bijgehouden worden in een gespecialiseerd informatiecentrum waarover reeds sprake was bij de behandeling van de invisible colleges.
b. De gebrekkige aansluiting tussen het macrothema van de literatuurontsluitingsmiddelen en het microthema van de onderzoeker
is het tweede punt waar moeilijkheden optreden op het tweede
traject van condensaat naar vraag.
Zoals reeds gezegd, wordt bij het samenstellen van de literatuurontsluitingsmiddelen in verreweg de meeste gevallen uitgegaan van
het complete document zoals het gepubliceerd is, in dit verband
macrothema genoemd.
Hoe staat het met de wetenschappelijke onderzoekers wat dat
betreft? Daarover vallen gegevens afteleiden uit de citeergewoonten.
Uit de wijze van citeren blijkt al, dat de onderzoeker meestal méér
interesse heeft voor een brokje informatie vervat in een microthema,
dan in het complete document. Dit complete document wordt
echter door deliteratuurontsluitingsorganisatiesalszodanig geaccepteerd en bewerkt. Derhalve staat de onderzoeker met zijn behoefte
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aan ontsluiting op het niveau van het microthema tegenover ontsluitingsmiddelen met een aangeboden ontsluiting op het niveau van
het macrothema, nl. het gehele document. Ook hiermee zou bij de
produktie rekening gehouden kunnen worden. De microthemata
kunnen bij de produktie typografisch veel duidelijker worden aangegeven :de alinea kan bijv. bewust als hulpmiddel gebruikt worden.
3. Verbeteringen in de aansluitingen
De verbetering van de beide laatste genoemde aansluitingen, nl. die
op de gebieden van thesaurus en thema zouden kunnen worden tot
stand gebracht door bepaalde verbeteringen in de produktie van het
originele document. Is iets op dit gebied te verwachten?
Er zijn ontwikkelingen op drie verschillende gebieden die ons
optimisme kunnen schragen, t.w.:
1. De economische ontwikkeling gaat, zoals we reeds eerder zagen, in
die richting, dat tijdschriftredacties paginagelden kunnen gaan
heffen. Als dat zo is, kunnen ze ook zeker stringente eisen stellen
t.a.v. de presentatie van het document zelf.
2. De technische ontwikkeling gaat in die richting, dat de tekst van een
manuscript in de toekomst steeds frequenter gedrukt zal worden
via een procédé dat door de computer gestuurd wordt, d.w.z.
dat de tekst in machineleesbare taal zal worden overgebracht ter
wille van de vermenigvuldiging. Het gedeelte van de tekst dat
bruikbaar kan zijn voor verdere verwerking in de ontsluitingsmiddelen is dus direct beschikbaar in een door de machine verwerkbare vorm. Rest ons dus slechts aan het document mee te
geven het volledigepakket van ontsluitingsaccessoires.
3. Een ontwikkeling in het organisatorische vlak, die hierbij ondersteunend of stimulerend zalkunnen werken, isdereeds besproken
vorming der gespecialiseerde frontgroepen en de eventueel voor
deze groepen te organiseren kleine centra, waar gespecialiseerde
tijdschriften worden uitgegeven, gespecialiseerde woordenlijsten
worden bijgehouden en dergelijke.
Tot zover over ons tweede probleem t.w. de aansluiting van dat, wat
door de literatuurontsluitingsmiddelen geboden wordt, aan de
wensen van de wetenschappelijke onderzoeker.
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DE ROL VAN DE AUTOMATISERING IN ONS VAKDE HULP VAN DE COMPUTER

Het derde probleem datwewillen bekijken isderolvande automatisering in onsvak.
Allereerst iets over watdecomputer wélkanenwathij beslist niet
kan. De computer kan rekenen en daarnaast informatie opnemen,
vergelijken, verplaatsen, inandere volgorde ordenen, opbergen, weer
te voorschijn halen, reproduceren in leesbare vorm. Futurologen en
science fiction-schrijvers willen onseentoekomst schilderen, waarin
de machine kan denken en beslissen.
Wat nu het zgn. denken en beslissen door de machine betreft:
alleen de programmeur denkt en beslist, door de opbouw van zijn
programma, dat door de machine alleen maar slaafs wordt afgewerkt.DeZwitsersephysicus Unger(1967)zegthieroverhetvolgende:
'De wetenschap krijgt steeds meer inzicht in hetfunctioneren vande
'het-denken-begeleidende' zenuwprocessen enditinzicht kan vruchtbaar gemaakt worden bij de technische ontwikkeling der communicatiekanalen. Deze 'het-denken-begeleidende' processen zijn echter
evenmin het denken zelf, als de golflengten der kleuren en vormen
der kleurvakken het schilderij zijn, of de geluiden van messen en
vorken, de gemeten ademhalingsquotiënten, of het gewicht van de
verorberde spijzen, iets over de gedachtenwisselingen tijdens de
maaltijd vertellen.' Tot zover Unger.
Het denkinstrument isniet hetdenken zelf, evenmin alsde goederenwagen identiek ismet de daarin vervoerde goederen.
De schijnbare analogie tussen menselijk denken en denken door
de machine berust op de vrij hoge graad van overeenstemming van
de modellen vande 'het-denken-begeleidende' zenuwprocessen, dus
de werkwijze van ons denkinstrument, met de modellen van de
werkingen in de computer.
Ik moge hier volstaan met deze enkele opmerking; er bestaat een
uitgebreide literatuur over dit probleem van de grenzen van de toepassing van de computer (zie bijv. Keidel 1968, Schwentek 1965,
Euwe 1964,Kreiken 1967).
Nu zullen wij ons verder beperken tot de mogelijkheden van de
computer in de documentaire informatie.
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WAT KAN DE COMPUTER VOOR DE DOCUMENTAIRE INFORMATIE DOEN?

1. Administratieve handelingen verrichten
In de eerste plaats delegeert men vanzelfsprekend maar al te graag
alle zich steeds weer herhalende administratievehandelingen, als bijv.
invoegen van nieuw materiaal in een bestaande collectie bij het
maken van cumulatieve registers. Ook het telkens weer in andere
groeperingen uittypen van hetzelfde materiaal is een dankbare opgave voor de machine en natuurlijk ook het tellen en maken van
statistische compilaties in het algemeen. Onder deze rubriek der zgn.
administratieve handelingen kan ook gerekend worden het maken
van de besproken citaattabellen met behulp van de computer.

2. Machinaal zoekenin complete tekst
In de tweede plaats kan de computer voor ons zoeken in complete
tekst. Hierover werd reeds gesproken. De machine leest niet, maar
vergelijkt woordbeelden. Associaties maken kan de machine alleen
voor zover deze er van tevoren in geprogrammeerd zijn, bijv. in de
vorm van verbindingen tussen synoniemen, of tussen vervoegingsvormen. Er is een zeer groot verschil tussen het rijke associatiepatroon van een denkend mens met een zekere levenservaring en het
bundeltje associaties dat een computer geprogrammeerd kan krijgen.
Wat de computer niet kan registreren is wat er tussen de regels staat,
wat impliciet door de schrijver te verstaan wordt gegeven, zonder dat
het met zoveel woorden expliciet in de tekst staat. Het spreekwoord
luidt : een goed verstaander heeft maar een half woord nodig, maar
de machine heeft altijd alle woorden nodig. Elke implicatie ontgaat
hem.
Wij komen derhalve voor de vraag te staan:hoe is de verhouding in
het algemeen in een wetenschappelijke tekst tussen expliciet en impliciet? Hoe kleiner en geselecteerder de groep lezers, bijv. geselecteerd op genoten vooropleiding, hoe meer ook op de aanwezigheid,
bij deze lezers, van een zelfde soort associatiepatroon gerekend mag
worden en hoe meer implicaties men dus ook gebruiken mag: wat
menineengoedevriendenkringde 'sous-entendus' noemt. Hoe groter
en hoe minder geselecteerd echter de groep, hoe minder men impli22

caties gebruiken mag, als men niet onbegrijpelijk c.q. onbeleefd wil
worden. Bij wetenschappelijke publikaties, bestemd voor wetenschappelijk geschoolde lezers, zal derhalve het percentage implicaties
groot zijn.
Een ander soort implicaties vinden we daar waar het gaat om niet
exact in woorden beschrijfbare, maar wel aanduidbare zaken. Deze
situaties treden op in de grensgebieden tussen wetenschap en kunst.
Mack (1956) heeft in dit verband gesproken van een 'continuum of
effability', een soort glijdende schaal van formuleerbaarheid, van
omschrijfbaarheid. Aan het ene uiteinde van deze glijdende schaal
bevinden zich alle exacte wetenschappelijke beschrijvingen, aan het
andere uiteinde zuivere kunst en spontane artistieke expressie, de
wereld der intuïtie en inspiratie. Alsmen aan dit laatste uiteinde toch
iets probeert van machinale bewerking, dan, aldus Regau (1966) in
zijn bijzonder lezenswaardige boek 'Mensen naar maat' : 'dan moeten we de moed van de elektronici bewonderen om zich bloot te
stellen aan het gelach der muzen'.
Hiernaast staat het probleem dat ook het expliciet in woorden uitgedrukte nog misverstanden kan geven bij het zoeken. Dit is echter
een kwestie van exact woordgebruik, van goed afgesproken terminologie. Het is natuurlijk wel zo, dat in de natuurwetenschappen deze
exacte terminologie minder een probleem kan zijn, dan bijv. in de
humaniora. Maar, zoals Dekker (mondelinge mededeling) heeft gezegd: 'elk symbool, dus ook elk woord, is als code bruikbaar, mits er
een genormaliseerde inhoudsomschrijving bestaat van de betekenis
die aan dit symbool,met uitzondering van alle andere betekenissen,
gehecht zal worden.' Hierbij moge herinnerd worden aan wat reeds
eerder werd opgemerkt over de normalisatiemogelijkheden van de
taal, toen ik de descriptortalen besprak.
Dat er niettemin toch nog wel een groot verschil zal blijven tussen
de mogelijkheden op het gebied der exacte wetenschappen enerzijds
en de humaniora anderzijds, klinkt door uit wat Richmond (1960) als
volgt, m.i. zeerjuist, formuleerde :
'in many fields, for instance notably in history and the humanities,
thefactual data arefar lessimportant in a research-contribution than
the argument or reasoning about them. U p to this point, the present
methods of subject analysis have been able to do little with this type
of information.'
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Weer een ander probleem vormen de expliciet gegeven associaties
die bij het terugzoeken tot irrelevanties aanleiding geven, zoals dat
bij het gebruik van beelden bij uitleggingen het geval is. Men denke
aan het zojuist gegeven beeld van Unger,over het verband van tafelgesprekken en de messen en vorken. Men kan verwachten dat de
computer deze alinea te voorschijn brengt als gevraagd wordt naar
'het denken begeleidende processen', of naar 'communicatiekanalen',maar evenzeer - en dan geheel ten onrechte - alsgevraagd wordt
naar 'voedingsgewoonten' of'tafelgesprekken'.

3. Machinaal condenseren vanteksten
In de derde plaats kan de computer teksten voor ons machinaal
condenseren. Een van diegenen, die zeer veel heeft bijgedragen tot
het onderzoek op dit gebied, is Salton (1968), die een speciale condensatietechniek voor teksten zeer ver heeft uitgewerkt.
Een speciaal geval van deze methode is die, welke berust op
woordfrequentietellingen, zoals die geïntroduceerd zijn door Luhn
(1957). Dezetellingengeschieden, om opgrond daarvan te komen tot
een tekstcondensatie die zich beperkt tot de meest frequent voorkomende woorden,onderuitsluiting van een van tevoren vastgelegde
lijst van woorden die men weg zal laten, zoals bijv. lidwoorden. De
aanvechtbare vooronderstelling waarvan hierbij wordt uitgegaan,
is, dat de woordfrequentie een maatstaf voor de belangrijkheid van
het woord in de betrokken tekst zou zijn. O p grond van later onderzoek zijn wel enige verfijningen in de methodiek geïntroduceerd om
aan dit bezwaar tegemoet te komen. Deze verfijningen berusten bijv.
op het betrekken in de tellingen van het optredenineikaars nabijheid
van woordparen, al dan niet in dezelfde volzin of in belendende
volzinnen. Een andere toegepaste verfijning is, om de gevonden
woordfrequenties in bepaalde publikaties te vergelijken met de
frequenties van diezelfde woorden in de gewone niet-vaktaal, als die
tenminste bekend zijn. Uit de afwijkingen van het gewone taalgebruik kan men dan afleiden, dat bepaalde woorden bijzonder van
belang zijn wat betreft het informatiegehalte.

4. Machinaal opstellen van thesauri
Deze woordfrequentie-tellingen worden ook gebruikt als basis voor
het opstellen van thesauri of descriptortalen met behulp van de
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Computer. Men gaat dan uit van tellingen, gedaan in de tekst van
een, als representatief gekozen, uitgangscollectie van documenten
op een bepaald gebied. Uit het verzamelreferaat over deze zgn. automatische classificatie van de hand van Batty (1969), blijkt, dat de
betrekkelijk weinig bevredigende resultaten tot nog toe de onderzoekers niet ontmoedigd hebben. Ook kunnen computers gebruikt
worden om, met toepassing van deze aldus verkregen thesauri,
documenten te rubriceren in groepen van verwante documenten.
Tot zover over enkele mogelijkheden voor computertoepassing in de
documentaire informatie. Het is duidelijk hoe vele en hoe intensieve
vertakkingen ons vak hier heeft naar de linguïstiek.

DE TOEKOMST VAN DE BIBLIOTHEEK

Bij dit alles bekruipt ons onwillekeurig het gevoel, dat de dagen van
de vertrouwde wereld van boek en bibliotheek geteld zouden zijn.
Het is van belang even stil te staan bij de mogelijke invloed van de
automatiseringsmogelijkheden die zojuist besproken zijn op het
bibliotheekbedrijf. Voor een gedeelte zal het zoeken in catalogi
vervangen worden door een dialoog met de computer. Hoe moet
men zich zulk een dialoog dan voorstellen? Als eerste reactie op een
vraag, die de computer wordt toegevoerd in de vorm van een aantal
descriptoren, zal op een beeldscherm, waarop de antwoorden van
de computer dus direct leesbaar zullen verschijnen, een opgave
komen van het aantal titels, aanwezig in het computergeheugen, dat
aan de gestelde vraag voldoet. Is dit aantal te groot, dan kan men
een nieuwe, meer toegespitste, versie van zijn vraag indienen, of in
het tegenovergestelde geval:is het aantal te klein, dan kan men een
nieuwe, ruimere, vraag formuleren. Daarop geeft de computer de
titels zelf ter keuze en na opgave van de gekozen titels komen dan
daarvan de referaten op het scherm. O p grond van de lectuur van
deze referaten doet men dan tenslotte zijn keuze vande documenten,
die men integraal onder ogen wenst tekrijgen. Het isduidelijk dat de
taak van de bemiddeling tussen de ontsluitingsmiddelen en de gebruiker met dit soort ontsluitingsmiddelen toeneemt in omvang en
zwaarte. Er zal een nieuwe functie komen, nl. die van vraag-vertaler,
een functie die bijv. door de wetenschappelijke ambtenaren, die
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thans de inlichtingen bij catalogusgebruik geven, zal kunnen worden
vervuld.
Wij zien hier in de toekomst de wetenschappelijke bibliotheek als
informatiecentrum en toegangscentrum tot de gemechaniseerde ontsluitingsmiddelen. Ik ben van mening dat het gezicht van de wetenschappelijke bibliotheek door deze automatisering niet ingrijpend
zal veranderen. Als u mij toestaat met enkele woorden nog even in
te gaan op twee factoren die het gezicht van de wetenschappelijke
bibliotheek van de nabije toekomst m.i. wél belangrijk zullen wijzigen, dan zou ik willen wijzen op twee dingen.
Ten eerste op de mogelijkheden van bewaring van tekst in sterk
verkleinde vorm. Er is nu een zgn. ultrafiche op de markt, waarbij
3000 blz. op een filmblaadje van 10 X 15cm staan. Dit betekent, dat
de opslag van documenten straks nauwelijks meer een probleem van
ruimte en financiën zal zijn. Kopieën van zulke filmblaadjes zal men
zonder meer overal kunnen aanschaffen en bewaren, mits de nodige
lees- en terugvergrotingsapparatuur ter plaatse beschikbaar is. Dit
betekent ook, dat men dan niet alleen in boeken zal lezen, maar veel
in, van zulke films terugvergrote, reprodukties en dan terugvergroot,
ofwel op papier, ofwel op een beeldscherm. Het lezen van een beeldscherm heeft natuurlijk zijn bezwaren, maar er zijn ook nu reeds
leesapparaten in de handel, waarmee men een bepaalde pagina, die
op het scherm staat, met een druk-op-de-knop, op papier gereproduceerd kan krijgen.
Het tweede waarop ik zou willen wijzen is, dat de bibliotheek van
de toekomst steeds meer aandacht en ruimte zal dienen te geven aan
het scheppen van een optimaal lees- en studieklimaat. Want wat de
machines ook van ons kunnen overnemen, de wetenschappelijke
onderzoeker van de toekomst zal moeten lezen, op welke wijze de
tekst dan ook geselecteerd en gereproduceerd zal worden. Bovendien
zal er steeds méér voor studie gelezen moeten worden, als u alleen
maar denkt aan de toekomst met de noodzaak van de permanente
educatie, die de mens zijn gehele beroepsleven door zal begeleiden.
Bovendien, hoe duurder de privacy wordt, hoe compacter de woonomstandigheden, hoe meer ons dagelijks milieu verontreinigd wordt
door bijv. de bekende audio-visuele hulpmiddelen, deste dringender
zal de behoefte worden aan leeseilanden met een optimaal leesklimaat te midden van onze kijk- en luistercultuur.
Als Thomson(1962) zegt 'we must look to the temples of ancient
Egypt for the first librarians', dan is het goed ons deze hoge afkomst
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nog even in herinnering te brengen. Zeker kan hier nog iets van in
de moderne tijd waar blijven, in zoverre als we ons duidelijk voor
ogen stellen de functie van de leeszalen, die wij meer en meer als
leesreservaten voor de toekomst zullen moeten verdedigen tegen de
oprukkende milieu-verstoringen. Het zullen, wat de beroemde
letterontwerper Eric Gill als zijn ideaal genoemd heeft: 'cells of good
living in the chaos of our world' moeten zijn.

KWANTITEIT EN KWALITEIT

Alswenu terugzien op de drie gebieden der documentaire informatie
die we de revue hebben laten passeren, dan komt daar onsmotief van
de polaire tegenstelling tussen kwantiteit en kwaliteit telkenmale tot
uiting.
Eerst beschouwden we de kwantiteit der literatuurlawine tegenover het kwalitatieve selecteren van de wetenschappelijke onderzoeker, bijv. in de mondelinge informatieverwerving of de toepassing van het stersysteem.
In het tweede gedeelte behandelden we de kwantitatieve macrothesauri en macrothemata van de literatuurontsluitingen tegenover
de kwalitatieve microthesauri en microthemata van de wetenschappelijke onderzoeker.
Tenslotte bespraken we in het derde gedeelte de kwantitatieve
selectie via woordfrequentietellingen door de machine, tegenover het
kwalitatief selecterende lezen van de mens, met eveneens dezelfde
tegenstelling in het expliciete en impliciete van tekst.
Er is in de wereld der documentaire informatie tot nog toe veel
aandacht gegeven aan de kwantitatieve benadering. Het isimmers zo
dat deze samenleving weinig belangstelling pleegt te hebben voor de
'infimes minorités' waar Chardonne over spreekt. Maar de wetenschappelijke onderzoekers, wier literatuurbehoeften de bestaansreden zijn van onze wetenschappelijke bibliotheken en van onze
activiteiten ophetgebied der documentaire informatie vragen terecht
meer aandacht voor de kwalitatieve benadering, want dan zullen
we hen meer en beter kunnen informeren over 'tout ce qui compte
dans une civilisation'.
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HerenBestuursleden van deDr. P.A. Tiele-Stichting,
Naar U gaat mijn dank uit, dat Gij mij hebt willen toevertrouwen het
doceren van de wetenschap van het boek en de bibliografie met de
speciale toevoeging: in het bijzonder de leer der ontsluitingsmethoden. Deze toevoeging betekent dat Uw Bestuur een open oog heeft
voor de moderne ontwikkelingen in ons vak.
Mevrouw en Heren Curatorenvan deze Universiteit, Heren Leden van het
Presidium,
Gaarne betuig ik mijn erkentelijkheid voor het feit dat Gij U hebt
kunnen verenigen met het voorstel van de Dr. P. A. Tiele-Stichting
t.a.v. de bezetting van deze leerstoel. De opleiding voor de wetenschappelijke ambtenaren aan wetenschappelijke bibliotheken in
Nederland is op deze wijze wederom iets verder uitgebouwd. Het
is voor ons vak van eminent belang dat U niet alleen het initiatief
voor een dergelijke opleiding op universitair niveau van de Rijkscommissie van Advies inzake het Bibliotheekwezen in Nederland
enige jaren geleden hebt overgenomen, maar ook dat U bereid gevonden bent Uw actieve belangstelling en medewerking te geven
aan de verbreding en verdieping van deze opleiding die van essentieel belang is voor zowel alle universiteits- en hogeschoolbibliotheken als voor alle ander wetenschappelijke bibliotheken in den
lande.

Dames enHeren Professoren,
Als een groot voorrecht beschouw ik het in Uw kring te worden opgenomen. Het positieve kritische klimaat, dat ik hier heb aangetroffen, zal de gezonde groei van de nog zo prille wetenschap der
documentaire informatie bevorderen. De documentaire informatie
is als discipline ongetwijfeld uit /3-milieu afkomstig. In haar uitoefening in de praktijk is zij een sociale activiteit. Haar duidelijk
aanwijsbare vertakkingen naar de a-wetenschappen zijn talrijk,
zoals uit het hedenmiddag naar voren gebrachte gebleken is. Het
interdisciplinaire karakter van dit vak zal derhalve naar ik hoop,
tot vele vruchtbare contacten leiden, zowel binnen Uw kring in het
algemeen als binnen de literaire faculteit in het bijzonder.
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HerenLeden vanhetBestuurvandeLandbouwhogeschool,
Het vervult mij met dankbaarheid dat U mij de toestemming hebt
willen verlenen een taak bij deze opleiding naast mijn werkkring
binnen Uw Hogeschool te aanvaarden. Ik twijfel er niet aan, dat de
contacten binnen deze Universiteit ook hun vruchten zullen afwerpen voor mijn werkkring ten Uwent, zoals ook zeker de praktijkervaringen opgedaan in Uw dienst, hier aan de studenten ten goede
zullen komen.

DamesenHerenBibliothecarissen inNederland,
Veel heb ik te danken aan de omgang en uitwisseling met U allen
gedurende zovelejaren. Niet alleen denk ik hierbij aan de organisatorische, technische en educatieve groeperingen waarin ik het voorrecht had met U te mogen samenwerken, maar ook aan de vele
vriendschap dieikvan U w zijde mocht ondervinden. Voor al hetgeen
U bewust, maar meestal zeker onbewust, tot mijn professionele en
persoonlijke vorming hebt bijgedragen, ben ik U bijzonder dankbaar. En wat deze opleiding betreft, weet ik mij gaarne geruggesteund door Uw nimmer aflatende, warme belangstelling daarvoor.

HerenDocentenaande opleidingtotwetenschappelijke bibliothecaris,
In U w kring te worden opgenomen om het onderwijs in ons vak op
academisch niveau mede gestalte te geven, is door mij als een groot
voorrecht ondervonden. Bijzonder stimulerend is dat dit onderwijs
zich nog steeds in de zo boeiende opbouwperiode bevindt en U kunt
ervan overtuigd zijn dat ik, voor zover dat binnen mijn bereik ligt,
zo actief mogelijk zal medebouwen.

Dames enHerenMedewerkersvandeCentrale BibliotheekvandeLandbouwhogeschool,
Het is Uw goed recht met gemengde gevoelens te zien op het feit dat
ikeen extra taak buiten Wageningen op me heb genomen. Ik moge U
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echter verzekeren, dat het verantwoordelijkheidsgevoel, waarmee
Gij U w taken verricht, mij ditjuist mogelijk heeft gemaakt. Ook ben
ik ervan overtuigd, dat de ervaringen opgedaan in deze opleidingsactiviteit mede ten goede zullen kunnen komen aan het serviceniveau dat wij in Wageningen in onze bibliotheek zo gaarne willen
handhaven en verbeteren.

DamesenHerenStudenten,
Weinberg(1967) gebruikt voor de verhouding tussen de wetenschappelijk onderzoeker en de bibliothecarissen de volgende metafoor:
De oude beschavingen van de Indusvallei, in wat nu West-Pakistan
heet, hingen, economisch gezien, afvan een uitgewerkt netwerk van
bevloeiingskanalen. Deze bevloeiingwerd geregeld door bevloeiingsregelaars. Zij beslisten over wie water zou krijgen en hoeveel. Deze
bevloeiingsregelaars kregen een steeds grotere machtspositie. Zo is
de huidige wetenschappelijke onderzoeker mede sterk afhankelijk
van de literatuurstroom. O p de essentiële controleposten zitten de
functionarissen van de wetenschappelijke bibliotheken en documentatie-instellingen.
Mocht dit citaat ondemocratische gevoelens in U opwekken, dan
wil ik U gaarne daar weer van afhelpen: hoe belangrijk de bibliothecaris dan ook in eigen ogen moge zijn, in de samenleving is zijn
functie een uitsluitend dienende: hoe onbesprokener het dagelijkse
doen, hoe geruislozer de service, des te beter wordt onze functie uitgeoefend. Reclame-achtig tromgeroffel en luidruchtige affichering
missen hun doel volkomen. Doeltreffende en snelle hulp verlenen als
iemand iets werkelijk nodig heeft, is het enige wat we behoeven te
doen. In afwachting van onze volgende patiënt kunnen we onze
wapenrusting wat oppoetsen, bijv. door middel van deze opleiding.
Ik zou willen' besluiten met U mee te geven het woord van de
bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek München, J. Wieder,
die op de Bibliothekartag van 23 mei 1956 eindigde met de volgende
woorden :'Das entscheidende ist aber der Geist, der den dienenden
Bibliothekaren, und mit ihm, sein Institut beseelt'.
Ik heb gezegd.
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