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Dynamisch

Evelien de Jonge en Ronald de Nijs

Archiefdepots op afstand
Gemeentearchieven kunnen ervoor
kiezen historische archieven in eigen
huis te bewaren of onder te brengen bij
een Regionaal Historisch Centrum. Ook
commerciële marktpartijen bieden nu
bewaardiensten aan.
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Vincent Janssen
en Sabrina Gijsen

Anonymous: een
legioen naamloze
informatiespecialisten
Anonymous staat bekend als een
bende criminele hackers. Ten
dele klopt dat. Maar in essentie
is dit collectief gebaseerd op
de gedachte dat informatie voor
iedereen vrij toegankelijk en
transparant moet zijn.
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Frank Huysmans

Interview:
Shannon Mattern
Onlangs was Shannon Mattern,
associate professor bij de New School
in New York, even in Nederland. Frank
Huysmans sprak met Mattern over haar
wetenschappelijke werk, waarbij ze –
vanuit het perspectief van de bibliotheek
– design en de geesteswetenschappen
met elkaar verbindt.

Jong en dynamisch! Deze editie van
IP doet me denken aan het promotieteam van Veronica dat in jaren tachtig
van de vorige eeuw naar je toe dreigde
te komen. Toen waren het (meestal)
blonde dames, in ons geval zijn het
informatieprofessionals in alle soorten en maten. De UB komt naar je toe
via Snapchat! Ik dacht dat dit social
mediakanaal voorbehouden was aan
mijn puberdochters. Nee dus. Onze redacteur Vincent Jansen beschrijft de
mogelijkheden ervan voor onze sector
in een prikkelende bijdrage.
In dit nummer ook aandacht voor linkrot. Behandelde Maayke Rusken in het
vorige nummer al dit actuele onderwerp, nu geeft Herbert van de Sompel
opnieuw een belangwekkende impuls
aan de discussie: op welke manieren
kunnen digitale erfgoedcollecties op
lange termijn op het web vindbaar blijven?
Jong en dynamisch geldt zeker ook
voor de spannende bijdrage van Jansen en Gijsen over de hacktivisten van
het cybercollectief Anonymous. Nooit
gedacht dat ze eigenlijk onze collega’s
zijn. Een mooi contrast vormt de bijdrage over de startup Candle. De oprichters omschrijven zichzelf als de
Blendle voor christelijke tijdschriften.
En ook in de archiefwereld is volop beweging, zoals blijkt uit een artikel over
depots op afstand.
Jonge en dynamische informatieprofessionals, ik kan niet wachten op de
zomer!
Wilbert Helmus
redactie@informatieprofessional.nl
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IP is samen met InformatieProfessional.nl het
onafhankelijke platform voor de informatiespecialist
van vandaag en morgen. De lezers werken in de
informatie-, bibliotheek-, archief- en erfgoedwereld.

Vincent Janssen

De nieuwe trend in selfieland is
faceswappen met Snapchat. Social
media staan vol met verwisselde
gezichten van de gefotografeerden.
Maar de app heeft meer in haar mars.
Ook voor bibliotheek en archief.
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Maarten Brinkerink, Alice Doek, Wilbert Helmus,
Frank Huysmans, Vincent Janssen, Alice de Jong,
Evelien de Jonge, Andrea Langendoen, Leen Liefsoens,
Edwin Mijnsbergen, Paul Nieuwenhuysen,
Ronald de Nijs (eindredacteur), Matthijs van Otegem,
Eric Sieverts en Daniël de Vette.

Herbert Van de Sompel schreef een
reactie op Maayke Ruskens artikel
over het tegengaan van linkrot,
niet-werkende links op internet,
in digitale erfgoedcollecties.
‘Oplossingen voor linkrot zijn
magisch noch gratis.’

vormgeving
Eric van den Berg, egfvdberg@upcmail.nl,
Tom van Staveren, graphicisland@upcmail.nl.
medewerkers aan dit nummer
Marjo Bakker, Geert-Jan van Bussel, Sabrina Gijsen,
Niall MacKellar, Arno H.P. Reuser, Herbert Van de
Sompel en Raymond Snijders. Foto omslag: Vincent
Janssen

Arno Reuser

Tools en add-ons
voor online onderzoek

abonnementen
Voor abonnementsprijzen en andere
informatie zie InformatieProfessional.nl.

Welke tools, software, procedures, browser
‘add-ons’ en dergelijke zijn een ‘must’ voor
de informatieprofessional, zodat hij zich
helemaal kan richten op online onderzoek?

advertentieverkoop
Voor informatie over adverteren in blad of op de site:
Joop Slor bij Recent op 020-3308998.
Het verlenen van toestemming tot publicatie in dit
tijdschrift strekt zich tevens uit tot het in enigerlei vorm
elektronisch beschikbaar stellen.
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Het volgende nummer van IP verschijnt 1 september.
Bijdragen voor dit nummer zijn welkom tot 16 augustus.
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*********************************************************

INTERVIEW

*********************************************************

Shannon Mattern:

‘Het is nog altijd
erg belangrijk
om de midden- en
hogere klassen
bij de bibliotheek
te betrekken’
Onlangs was Shannon Mattern, associate professor bij de
New School in New York, even in Nederland. Frank Huysmans
sprak met Mattern over haar wetenschappelijke werk, waarbij
ze – vanuit het perspectief van de bibliotheek – design en de
geesteswetenschappen met elkaar verbindt. Ook aan bod kwamen
de huidige rollen van de bibliotheek en de bibliotheekorganisaties
die wat al te graag in het voetspoor van Silicon Valley willen treden.
Frank Huysmans

**************************************************************************************************

ALLEREERST: HOE ZOU JE JE WERK AAN
DE NEW SCHOOL OMSCHRIJVEN?

‘Informatiegeletterdheid
houdt ook in dat
men zich bewust
is van thema’s als
toegankelijkheid,
privacy en monitoring
door de overheid’

‘Mijn specialisatie is dat ik eigenlijk geen
echte specialisatie heb. Ik ben behoorlijk
vrij in wat ik kan doen nu ik een vaste
aanstelling heb als associate professor bij
de New School in New York. Maar wat ik
echt leuk vind is design te verbinden met
de invalshoek van geesteswetenschappen.
Data, informatie en kennis dragen intellectuele vormen en infrastructuren in zich,
die al dan niet samenvallen met fysieke
vormen en infrastructuren. Dit onderwerp
heb ik op verschillende niveaus bekeken en
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loopt als een rode draad door mijn werk.
Zonder dat we ons ervan bewust zijn is in
een gebruikersinterface zoals die van een
touchscreen, een bepaalde ideologie of systeem van waarden vervat. Je kunt namelijk
als gebruiker bepaalde instellingen aanpassen, maar andere weer niet, omdat dit
door ontwerpers en programmeurs voor
jou wordt bepaald.’
‘Momenteel houd ik me bezig met het ontwerp van meubels die we door de eeuwen
heen hebben gebruikt om media in of op
te zetten. In eerder werk heb ik ook naar
bibliotheekgebouwen gekeken, dat wil zeg-

*********************************************************

*********************************************************
IN JE WERK SPEEL JE MET METAFOREN
VOOR DE BIBLIOTHEEK, EN MAAK
JE GEBRUIK VAN CONCEPTEN ALS
‘PLATFORM’, ‘INFRASTRUCTUUR’ EN
‘PLAATS’. ZO SCHRIJF JE ERGENS DAT
‘PLATFORM’ EEN TE PLAT CONCEPT IS.
KUN JE DAT TOELICHTEN?

gen: naar architectuur. Het is ook mogelijk
om op het niveau van een hele stad of een
heel land de organisatie van informatie te
bestuderen. Te denken valt bijvoorbeeld
aan gedeelde boekencollecties of sorteermachines, lokale knooppunten in een grote
infrastructuur die meerdere steden of vestigingen bedienen.’

JE ZIET VEEL OVEREENKOMSTEN
TUSSEN BIBLIOTHEKEN EN DE ANDERE
ONDERWERPEN WAAR JE AAN WERKT?
‘Ja, zeer zeker. De uitdaging waar ik voor
sta is studenten ervan te overtuigen dat
bibliotheken raakvlakken hebben met mediastudies. Of dat bibliotheken interessant
zijn om te bestuderen, bijvoorbeeld vanuit
het perspectief van architectuur, of ook
vanuit programmeren. De laatste paar jaar
is er in New York een aantal belangrijke
projecten geweest die bibliotheken op de
kaart hebben gezet bij architecten en designers. Zij zijn zich ervan bewust geworden
dat bibliotheken een mooie plek zijn om
hun vaardigheden en experimenten op los
te laten. En dat dit gebeurt in de context
van de samenleving, niet in die van een
commercieel bedrijf.’

IN JE ARTIKEL ‘LIBRARY AS
INFRASTRUCTURE’ WERP JE DE VRAAG
OP WELKE IDEEËN, WAARDEN EN
SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEDEN
DE BIBLIOTHEEK VERTEGENWOORDIGT.
WELKE ZIJN DAT VOLGENS JOU?
‘Je kunt verschillende soorten bibliotheken met elkaar vergelijken, dan zie je die
waarden vanzelf. Of je kunt het Amerikaanse bibliotheeksysteem, dat geworteld
is in principes als “vrijheid van meningsuiting”, “vrije toegankelijkheid”, “vrijheid van informatie” en “geïnformeerd
democratisch burgerschap”, vergelijken
met dat in andere landen waarin de bibliotheek op andere ideologische waarden
is gegrondvest.’

MAAR ALS JE HET OP
NEW YORK BETREKT?
‘Dan gaat het niet alleen over intellectuele
waarden en goed geïnformeerde burgers.
Je moet ook een soort informatiegeletterdheid ontwikkelen. Hiermee bedoel ik niet
alleen dat mensen met computers kunnen
omgaan, maar ook dat zij zich bewust zijn
van een heleboel politieke en economische
thema’s rond toegankelijkheid, privacy en
monitoring door de overheid. Dus mensen

WIE IS...
Shannon Christine Mattern is associate
professor (universitair hoofddocent) aan de
New School in New York, een universiteit voor
geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en design. Dit semester is ze senior fellow aan de Bauhaus Universität in Weimar. Ze
schreef haar masterscriptie over de spreiding
van bibliotheekvestigingen en promoveerde
op de ontwikkeling en het ontwerp van de
centrale bibliotheek in Seattle. In 2007 publiceerde ze het boek The New Downtown
Library (zie tinyurl.com/hxc5szj). Ze schrijft
voor diverse tijdschriften. Een aanrader is
haar artikel ‘Library as infrastructure’ in het
tijdschrift Places (zie tinyurl.com/oll6ubd).
Daarnaast is ze actief op het snijvlak van wetenschap, praktijk en design/architectuur van
bibliotheken, archieven en andere media- en
informatie-instituties.
Blog: wordsinspace.net
Twitter: @shannonmattern

helpen begrijpen hoe informatie-infrastructuren in elkaar zitten, wie hun data
beheert, en hoe die informatie verder gebruikt kan worden. Dat is essentiële kennis
in deze tijden.’
‘Daarnaast dragen bibliotheken sociale
waarden uit. Zo springen ze vaak bij als
welzijnsorganisaties het moeten laten afweten, bijvoorbeeld vanwege ontoereikende financiering. En bibliotheken staan
ook voor culturele waarden. Dat zie je
bijvoorbeeld wanneer men ernaar streeft
de bibliotheek een van de coolste plekken
te maken om in een stad naartoe te gaan.
De grote leeszaal, de Rose Main Reading
Room, van de New York Public Library
aan 42nd Street is wat mij betreft zo’n
plek. Deze leeszaal is nu gesloten omdat
een van de rozetten naar beneden is gekomen en het plafond nu wordt gerestaureerd. Over culturele waarden gesproken:
sommigen zien dit incident als een teken
van de teloorgang van de bibliotheek.’

‘Metaforen brengen connotaties met zich
mee die politieke implicaties kunnen hebben. Sommige bibliotheken in de VS halen hun inspiratie uit Silicon Valley. Zij
zeggen: als we onszelf nieuw leven willen
inblazen, of als we willen laten zien dat we
nog steeds relevant zijn in een digitale mediacultuur, dan moeten we “doorontwikkelen” en “actief zijn” en “innoveren”!
Maar ik denk dat innovatie dan een doel
op zichzelf wordt.’
‘Silicon Valley heeft van de term “platform” een marketing buzzword gemaakt
door het overal voor te gebruiken. Platform kan dan wel een goede term zijn om
aan te duiden dat je op bibliotheken kunt
steunen en dat je erop voort kunt bouwen,
maar het woord “platform” daagt je niet
uit om te begrijpen wat er onder dat platform schuilgaat. En zoals ik al zei moet een
bibliotheek niet alleen informatiegeletterdheid en andere vormen van geletterdheid
bevorderen, maar mensen ook uitleggen
welke rechten ze hebben, bijvoorbeeld het
recht om die infrastructuur mede vorm te
geven. Daarom vind ik de “infrastructuur”metafoor rijker dan “platform”.’

WAT KUNNEN MENSEN DAN
EIGENLIJK BOUWEN OP ZO’N
PLATFORM, VOLGENS JOU?
‘Dat kunnen allerlei dingen zijn. Kennis
natuurlijk. Ze kunnen zichzelf “aan hun
schoenveters optrekken”, zoals het narratief uit de Verlichting het uitdrukt – dat
overigens een groot deel van de Amerikaanse bibliotheekgeschiedenis uitmaakt.

‘Bibliotheken die
onnadenkend hun
ideeën uit Silicon
Valley halen, worden
daarin te veel gestuurd
door technofetisjisme
en opportunistische
oplossingsretoriek’
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‘De jongere generatie
ziet “dingen maken”
als een intellectuele
activiteit, als een
belichaming van kennis’

Sommige bibliotheken zien zichzelf dus
als onderdeel van de technische en bedrijfsmatige ontwikkeling, in het voetspoor van Silicon Valley. Andere helpen
startups zichzelf doorontwikkelen. En een
aantal bibliotheken zijn een vaste plek
voor buurtgroepen, leesclubs, theater- en
dansgroepen, medialabs. Ook voor hacker
labs en maker spaces, al sta ik daar soms
wat kritisch tegenover. Maar als je die labs
en spaces goed laat aansluiten bij de missie van de bibliotheek, past het natuurlijk
heel goed bij het idee van de bibliotheek
als platform.’

JE BENT KRITISCH OVER SILICON
VALLEY MERK IK, VOORAL WANNEER
BIBLIOTHEKEN ER ONNADENKEND
HUN IDEEËN VANDAAN HALEN.
‘Ik vind dat ze in te veel dingen gestuurd
worden door technofetisjisme en opportunistische “oplossingsretoriek”. Je kunt
de grote wereldproblemen echt niet alleen
met technische oplossingen te lijf gaan.
Maar als je het vanuit een ander waardensysteem doet, kun je er als bibliotheek
wel je voordeel mee doen. Denk aan het
bouwen van een digitaal archief door en
voor de gemeenschap. Dat gaat niet over
geld verdienen en persoonlijke data verzamelen, die je dan vervolgens doorverkoopt
aan adverteerders. Het gaat er puur en alleen om de gemeenschap een manier te

laten vinden om haar verschillende stemmen bijeen te brengen. En zo een gemeenschapsgevoel tot uitdrukking te brengen
en vorm te geven aan een verzamelplaats
voor het collectieve geheugen van de gemeenschap.’

OPENBARE BIBLIOTHEKEN KOMEN
VOORT UIT EEN NEGENTIENDEEEUWS DENKEN DAT ‘SOCIAL
ENGINEERING’ WORDT GENOEMD.
HIER IN NEDERLAND KONDEN
ARCHITECTEN EN STADSPLANNERS IN
DE POLDERS HELEMAAL VANAF NUL
BEGINNEN EN PROBEERDEN ZE MET
STADSINRICHTING EN ARCHITECTUUR
DE BEWONERS TOT BETERE MENSEN TE
MAKEN. HEBBEN WE INMIDDELS EEN
SET RECEPTEN WAARVAN WE WETEN DAT
ZE ECHT WERKEN?
‘Er is in Amerika een kritische benadering
die met een door Foucault geschoolde blik
naar bibliotheken kijkt, “het disciplineren
van volgzame onderdanen”. Denk ook aan
het “Amerikaniseren” van immigranten:
ze dingen leren die ze moeten weten om
een Amerikaan te kunnen zijn, een goede
en productieve arbeider bijvoorbeeld. Die
politieke motivatie heeft zeker een rol gespeeld in de Amerikaanse bibliotheekgeschiedenis en moet vooral niet onder het
tapijt worden geveegd.’
‘Maar er is ook veel voor te zeggen dat
een instituut als de bibliotheek veel goeds
voortbrengt. Door structuur en middelen
te bieden, maar mensen zelf te laten beslissen wat ze er voor goeds mee doen. Die
omslag zie je ook in het vak van bibliothecaris zelf. Vroeger probeerde je iedereen
naar het lezen van goede of in ieder geval
respectabele literatuur te begeleiden. En
nu heb je gebruikersgestuurde collectievorming en leg je je erbij neer dat je niet
iedereen na een paar jaar lidmaatschap tot
het lezen van Plato zult hebben verleid.’

ER IS EEN DISCOURS, VEELAL
VERWOORD DOOR UITGEVERS, DAT DE
OPENBARE BIBLIOTHEEK ZICH NIET
ZOU MOETEN RICHTEN OP MENSEN
UIT DE MIDDEN- EN HOGERE KLASSEN,
OMDAT DIE BEST HUN EIGEN BOEKEN
KUNNEN KOPEN EN ABONNEMENTEN
KUNNEN BETALEN. WAT VIND JIJ VAN
DIT STANDPUNT?
‘Ik vind dat bibliotheken er zijn om de
bevolking in de volle breedte te bedienen.
Wel is hun speciale aandacht voor ach-
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tergestelde groepen een belangrijk punt.
Hoewel de hogere- en middenklassen inderdaad zich uiteraard best hun Netflix- en
Spotify-abonnement kunnen veroorloven,
vind ik het nog steeds erg belangrijk deze
groepen bij de bibliotheek te betrekken.
Al was het maar om de bevoorrechten te
vragen hun kennis en vaardigheden met de
bibliotheek en minderbedeelde gebruikers
te delen.’

IN NEDERLAND STAAN OPENBARE
BIBLIOTHEKEN STERK IN HET TEKEN
VAN LEESBEVORDERING, LEESPLEZIER,
STIMULEREN VAN DE LEES- EN
LITERAIRE CULTUUR. JIJ NOEMDE
EERDER EEN REEKS ACTIVITEITEN
WAARVAN HIER – NAAR IK VERWACHT –
DE GROTE MEERDERHEID VINDT DAT ZE
NIET IN DE BIBLIOTHEEK THUISHOREN.
‘Veel Amerikanen zijn dat met ze eens. Er
is een generatieverschil, vermoed ik. Oudere generaties zien er het nut niet van in,
maar de jongere generatie staat meer open
voor “doen” en “maken”. Zij zien “dingen maken” eerder wel als een intellectuele
activiteit, als een belichaming van kennis.
Ze leren van pedagogische denkbeelden
die nu in zwang zijn dat je kunt ‘kennen’
met je lichaam. Dat er een rechte lijn loopt
van het lezen van boeken over bewegen
en gezondheid naar het toepassen van die
kennis tijdens een yogacursus in de community room van de bibliotheek. Maar
anderen zien dat dus weer als een totaal
overbodige activiteit en een verspilling van
gemeenschapsgeld.’
‘Etnografisch onderzoek in enkele etnische buurten in New York heeft overigens
heel mooi aangetoond dat dit soms ook
andersom werkte – wat deze stelling over
generaties tegenspreekt. Zo was er een
groep mensen die zich bezighield met koken en kookboeken. Zij hielden dan in de
bibliotheek een kookwedstrijd. En er was
een kookdemonstratie door Italianen over
hoe je spaghetti maakt. Die kennis werd zo
van oudere op jongere generaties overgedragen. Dat is, net als die yoga, een manier
om kennis in de praktijk te brengen. En het
is tevens een manier voor bibliotheken om
die plek te zijn waar lokale kennis samenkomt.’ 
<

Frank Huysmans is bijzonder hoogleraar
bibliotheekwetenschap aan de UvA,
zelfstandig onderzoeker en adviseur bij
WareKennis en redacteur van IP.

