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Kom op, vrouwen!
Als Het Nationale Bibliotheekcongres één ding 
duidelijk maakt, is het wel dat de 
bibliotheekbranche behoorlijk in beweging is. 
Na eerdere edities in Maastricht, Middelburg, 
Groningen, Amsterdam, Eindhoven en Assen is 
nu Den Helder aan de beurt om honderden 
collega’s uit het hele land te onthalen op een 
gevarieerd programma. De keuze voor Den 
Helder is geen toevallige, want in de 
thuishaven van de Koninklijke Marine staat de 
openbare bibliotheek die vorig jaar door de 
vakjury en het publiek werd gekozen tot beste 
van Nederland. Directeur Jacinta Krimp en 
haar team kunnen nog even genieten van deze 
onderscheiding, die zich heeft ontwikkeld tot 
een begerenswaardige prijs, want als 
apotheose van het congresprogramma maken 
we in Den Helder bekend wie dit jaar met de 
NBD Biblion Award aan de haal gaat. In de 
woorden van Jacinta Krimp: ‘Ik voel mij vereerd 
en trots dat ik straks “het stokje” mag 
overdragen. Het is namelijk niet in geld uit te 
drukken wat het betekent om beste bibliotheek 
van Nederland te zijn!’ 
Betekent dit dat we afscheid nemen van de 
verkiezing van de Beste Bibliothecaris van 
Nederland? Geenszins, want dat evenement 
staat gepland voor de tweede helft van het 
jaar. Als opmaat naar die verkiezing zal het 
eerstvolgende nummer van Bibliotheekblad 
een interview bevatten met de vijf beste 
bibliothecarissen tot nu toe: Mark Deckers, 
Theo Peeters, Jan van Bergen en Henegouwen, 
Erik Boekesteijn en Juan Khalaf. Wilt u nu 
alvast een kandidaat voor de komende 
verkiezing voordragen? Dat kan. Stuur een mail 
naar redactie@bibliotheekblad.nl waarin u 
aangeeft waarom uzelf of die ene collega het 
verdient om de nieuwe ambassadeur van het 
vak te worden. En laten vooral de vrouwen dit 

keer opstaan, want 
na vijf mannelijke 
winnaars, wordt 
het hoog tijd voor 
een vrouwelijk 

boegbeeld van ons 
vak. Toch, dames? 

Eimer Wieldraaijer 
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DOSSIER: 
Het Nationale Bibliotheekcongres 2018 
‘Bricks, Bits & Books’, dat is het thema van Het Nationale 
Bibliotheekcongres op 20 maart in Den Helder. In dit dossier voorbeelden 
van de drie programmalijnen en interviews met Maarten Hajer en Petra 
Possel. Verder inspirerende voorbeelden uit gastland Engeland: The 
Storyhouse en The Word.
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Via het thema ‘BRICKS, BITS & BOOKS’ zoomt Het Nationale Bibliotheekcongres in op het bibliotheekgebouw en de 

daaraan gekoppelde functies. Het congres (20 maart, Den Helder) kent drie programmalijnen: ‘De bieb & de 

buitenwereld’ (het gebouw in de publieke ruimte), ‘Bits in de bieb’ (digitale dienstverlening in de fysieke ruimte) en 

Bezoekers in de bieb’ (de bibliotheek als huiskamer). Naast interviews met curator Maarten Hajer, journaliste 

Petra Possel en Hans Jansen (hoofd onderzoek KB) bevat dit dossier voorbeelden van deze programmalijnen. Twee 

reportages uit gastland Engeland (Storyhouse in Chester en The Word in South Shields) completeren het plaatje. 

 

FOTO: MARK CARLINE

Innoveren is voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties 
een belangrijke opgave. Sterker nog, we lezen vaak dat we wel 
moeten innoveren om te kunnen overleven. Dat is nogal wat. Het 
roept de vraag op waar onze vernieuwing dan precies in moet gaan 
zitten. Gaat het om technologie of om proposities? Is de uitdaging 
digitaal of ligt die elders? 

Levenslang stokpaardje 
Voor mij is innovatie een levenslang stokpaardje. Dat kan niet 
anders als je halverwege de jaren tachtig bij een nog steeds 
bloeiende consultancy (M&I Partners) leerde hoe de ontwikkeling 
en inzet van ICT op de juiste wijze verbonden moet worden aan 
doelstellingen van organisaties. Later mocht ik me in opdracht van 
het ministerie van Economische Zaken inzetten voor de positie van 
de dienstensector, door aan te tonen hoezeer ‘verdienstelijking’ kan 
bijdragen aan nieuwe proposities. Proposities waarin producten en 
dienstverlening natuurlijk in elkaar overvloeiden. Vandaaruit 
ontstond de belangstelling voor de ontwikkeling van nieuwe 
bedrijfsmodellen. Die immers eerst nodig zijn om diensten te 
kunnen ontwerpen en uit te voeren. En daarna betrad ik, als 
kwartiermaker en eindverantwoordelijke voor het zelfstandige 
Bibliotheek.nl, de arena van de bibliotheekinnovatie.

Meervoudige betekenis
Nu ik de laatste jaren meer in lokale en provinciale 
bibliotheekorganisaties aan de slag ben, ervaar ik de meervoudige 
betekenis van permanent innoveren in de dagelijkse praktijk. Het 
betreft zowel het doorvoeren van overzichtelijke veranderingen in 

dagelijkse processen (‘de kleine i’), als het opnieuw doordenken van 
alle bouwstenen van je bedrijfsmodel (‘grote I’). En daarbij gaat het 
steeds om het aanpassen aan ontwikkelingen in onze turbulente 
omgeving, om zo relevant te kunnen blijven voor klanten en 
bestuurlijke opdrachtgevers. Om het formuleren van antwoorden in 
het tijdperk van de e-books en Bol.com. Hoe kunnen we het ritme 
van deze tijd succesvol overdragen naar onze organisaties? De crux 
is het ritme zodanig te accommoderen dat we effectief kunnen 
blijven bijdragen aan volhoudbare groei van individuen en lokale 
gemeenschappen.
Anders gezegd: ondanks de focus op ICT, systemen en processen, 
zijn we als bibliotheekorganisaties eigenlijk vooral bezig met sociále 
vernieuwing. Dat doen we als we ons gebouw herontwerpen in de 
richting van een ‘third place’, dat doen we ook als we in 
samenwerking met professionals in andere disciplines een 
ontmoetingsplek voor alle inwoners creëren. Zoals de Dorpskamer 
van de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen in Mijdrecht. En we 
doen het als we - bijvoorbeeld aan de hand van de algoritmen van 
Bookarang - een veel persoonlijker leesadvies voor onze klanten 
formuleren dan ‘leest u dan ook eens deze nieuwe van Herman 
Koch’. Sociale vernieuwing doen we ook als we erin gaan slagen om 
de reeds bestaande inzichten van Customer Relationship 
Management toe te passen in onze dagelijkse klantprocessen.
Bij dit alles is het hoofddoel steeds hetzelfde: het stimuleren van 
vaardigheden (taal, digitale geletterdheid) voor persoonlijke 
ontwikkeling en eigen kracht, zodat iedereen kan blijven meedoen 
in de moderne maatschappij.
TEKST: PETER VAN EIJK FOTO: MIRJAM SALZMANN

 
De Dorpskamer van de Bibliotheek in Mijdrecht.

Sociale 
vernieuwing

In deze nieuwe rubriek schetst Peter van Eijk, directeur-bestuurder van BiSC Utrecht, zijn ervaringen 

met de dagelijkse praktijk van bibliotheekinnovatie. De zoektocht naar betekenisvolle, levensvatbare 

bedrijfsmodellen, met relevante proposities en bijhorende verdienmodellen, staat daarin centraal.

‘Ondanks de focus op ICT, 
systemen en processen, zijn 
we vooral bezig met sociále 
vernieuwing’
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We treffen elkaar aan het einde van een 
gure februarimiddag in de centrale 
vestiging van de Bibliotheek Den Haag, 
waar de collectie bestaat uit (gesproken) 
boeken, cd’s, dvd’s, blu-rays en bladmuziek, 
waar op dat moment op alle etages vrijwel 
alle studieplekken bezet zijn, waar je 
draadloos kunt internetten, op een 
elektronische piano kunt spelen, waar 
cursussen en (muziek)voorstellingen 
gegeven worden, waar een muziekstudiecel 
te vinden is en op de begane grond een 
koffiecorner en de VVV zitten. Is dit wat een 
bibliotheek indachtig het congresthema 
Bits, Bricks en Books volgens Maarten Hajer 
vandaag de dag moet bieden?

direct een gesprek op bestuursniveau is. 
Dat vind ik zelf een heel spannende 
toegevoegde waarde. Ik geloof in algemene 
zin heel erg in het samen beleven van 
onenigheid. Op het congres wil ik daarom 
iets zeggen over agonistische democratie. 
Dat is niet de democratie waarin mensen 
die elkaar heel goed begrijpen samen eruit 
komen, maar durven om soms een beetje de 
frictie op te zoeken. En als er een conflict is, 
daarover live het debat te voeren. Daar ligt 
voor bibliotheken een rol, denk ik.’ 

Is daarvoor de centrale vestiging het meest 
geëigend, of kunnen ook wijkbibliotheken 
die rol vervullen?
‘Wijkbibliotheken hebben vaak een 
makkelijker openheid naar burgers. Want je 
moet als burger de centrale maar net weten 
te vinden, dat is helemaal niet 
vanzelfsprekend. Dat veronderstelt best een 
hoop energie. In Rotterdam gaan mensen 
dood op Zuid, zonder dat ze de brug over 
zijn geweest: de centrale staat op de 
noordoever. In die zin is de 
laagdrempeligheid van de 
wijkvoorzieningen veel groter. En daar 
spelen andere problemen dan als je het 
hebt over de centrale stad. Maar je hoeft 
niet te kiezen tussen het een of het ander, 
het heeft allebei z’n eigen functie.
Er is zo bezuinigd op allerlei functies, 
wijkfuncties, culturele functies, dat je heel 
goed moet nadenken of je niet een paar 
dingen meer aan elkaar kunt koppelen. Je 
moet echt gaan nadenken: hoe kun je 
nieuwe groepen weer een functie geven. Er 
worden in de bibliotheek heel veel kranten 
gelezen, er wordt heel veel via het internet 
gecommuniceerd. Het is toch wel een hele 
mooie functie dat je dat als samenleving 
aanbiedt aan mensen die nieuw in een stad 
of in een dorp zijn binnengekomen. 
Ik denk dat je in de samenleving kunt zien 
dat de neoliberale periode, waarbij burgers 
het echt zelf moesten uitzoeken en de 
overheid heel terughoudend was in het 
laten zien waar zij voor stond, een beetje 
z’n beste tijd gehad heeft. Ikzelf probeer te 
argumenteren dat het weer een tijd is voor 

Maarten Hajer:
‘Tijd voor een nieuwe cultuurpolitiek’
‘Het is weer tijd voor een nieuwe cultuurpolitiek.’ Maarten Hajer, curator op 

Het Nationale Bibliotheekcongres 2018, over onder meer het belang van de 

bibliotheek voor de samenleving.

‘Ik vind het een prachtig gebouw, deze 
bibliotheek is flexibel genoeg gebleken om 
andere dingen te gaan doen dan waar zij 
oorspronkelijk voor gebouwd is. Al die 
nieuwe dingen zijn onderdeel van een 
moderne bibliotheek. Tegelijkertijd heeft 
een bibliotheek, vind ik, de functie van 
rustpunt in een samenleving, die je 
overstelpt met signalen. We zitten hier aan 
een straat die alleen maar uitdrukt: koop, 
koop, koop – dat soort sferen moet je niet 
naar binnen halen. Wat ik interessant vind, 
is dat de laatste paar jaren middelbare 
scholieren de weg naar de bibliotheek weer 
hebben gevonden. Niet om boeken te lenen, 
maar omdat het kennelijk de enige plek is 

waar ze zich nog kunnen concentreren. Het 
is heel mooi dat de bibliotheek aan die 
behoefte kan voldoen, en het geeft ook aan 
dat je kracht soms kan liggen in het zijn van 
een contrapunt, en dat je niet altijd moet 
meegeven aan de ontwikkelingen die zich 
opdringen.’

Onenigheid
‘Je moet een bibliotheek zien als onderdeel 
van het publiek domein, een plek waar de 
stad voortdurend zichzelf voorstelt en waar 
je ook wel eens iets ervaart van een ander. 
De bibliotheek moet ook de plek willen zijn 
waar, als er echt iets speelt in de stad, dat 
gesprek kan worden gevoerd, zonder dat het 

een nieuwe cultuurpolitiek. Niet een 
cultuurpolitiek als in de jaren vijftig, zo van: 
gij zult, en: dit is een betere levensstijl, maar 
een van: zouden we er niet meer van 
kunnen maken? Moeten we niet met meer 
aandacht luisteren, moeten we ook niet 
meer durven nadenken over wat kwaliteit 
eigenlijk is. Moeten we niet ook over de 
stad nadenken als cultuur, als een 
uitdrukking van waar wij voor staan. Dat is 
niet meer iets wat je oplegt aan de 
samenleving, je moet het samen 
onderzoeken en beleven, en ik denk dat 
architectuur, de gebouwen die je maakt, 
daar een heel mooie expressie van is. Maar 
ook de functies van de bibliotheek kunnen 
daar heel mooi nieuwe inhoud aan geven.’

Op het congres ben je curator, onder het 
motto: ‘hoe kunnen we tussen de stenen 
leven creëren’. Heb je het idee dat 
bibliotheken daarin slagen?
‘Ik vind het heel fascinerend wat er de 
laatste vijf jaar gebeurd is. Bibliotheken 
leken op sterven na dood, en zijn duidelijk 
een andere weg ingeslagen. Er is ook een 
aantal supermooie bibliotheken 
gerealiseerd, zoals Rozet in Arnhem en 
Eemland in Amersfoort, echt magnifieke 
gebouwen, die allebei uitdrukking zijn van 
wat je kunt doen door dingen te 
combineren.’

Over gebouwen gesproken: de KB denkt 
momenteel na over huisvesting in de 
toekomst.
‘Het is een heel merkwaardig stukje van 
Nederland: de Koninklijke Bibliotheek en 
het Nationaal Archief vormen eigenlijk de 
schatkamer van het land – maar ze zijn zo 
introvert. Die gebouwen stralen uit: als je 
per se wilt, kom dan binnen – maar liever 
niet. Er is nu een plein voor gecreëerd, er 
gaat een tram overheen, ik zou willen 
zeggen: maak daar nou eens een tempel 
van, met een heel groot atrium, en met een 
open functie. Zodat je laat zien: die 
schatkamer is onze schatkamer. Mijn vingers 
jeuken om daarover mee te denken.’

Prof.dr. Maarten Hajer is sinds 2015 
faculteitshoogleraar Urban Futures 
aan de Universiteit van Utrecht, 
voordien was hij onder meer 
directeur van het Planbureau voor 
de Leefomgeving. Samen met 
Michiel van Iersel verzorgt hij in het 
kader van Leeuwarden-Fryslân 
Culturele Hoofdstad 2018 de 
tentoonstelling/manifestatie Places 
of Hope, die van 4 april t/m 25 
november duurt, zie 
http://placesofhope.nl. 

‘Middelbare scholieren 
hebben de weg naar de 
bibliotheek weer gevonden’

Wat heb je voor de bezoekers van het 
bibliotheekcongres in petto?
‘Ik ga in op het Verhalenhuis Belvédère in 
Rotterdam, een heel bijzondere nieuwe plek 
op Katendrecht, waar verhalen uit de stad 
worden gevangen en waar mensen hun 
verhaal kunnen doen, wat voor verhalen 
ook. En waar ook allerlei culturele 
festiviteiten voor heel verschillende 
bevolkingsgroepen zijn. We hebben de 
directeur van de Parade te gast, de Syrische 
oudspeler Amer Shanati treedt op. En er is 
een tweegesprek tussen Willem Jan 
Neutelings en Francine Houben, over het 
maken van plekken, hoe je dat als architect 
doet – het zijn allebei architecten met een 
track record in het maken van bibliotheken. 
We vertonen een paar filmpjes, waaronder 
een over de tentoonstelling Places of Hope 
die op 4 april opengaat, omdat die ook 
expressie is van wat ik bedoel. Het is best 
een grote tentoonstelling, waarbij we 
mensen niet zozeer een tentoonstelling 
willen geven over wat de waarschijnlijke 
toekomst is, maar wat mogelijke en 
wenselijke toekomsten zijn. Die willen we 
niet doseren, maar veel meer beleefbaar 
maken. Ik noem het zelf een experiment in 
experiential futuring, dus het ervaarbaar 
maken van de toekomst. Nu zijn we nog 
druk aan het timmeren en het zagen, maar 
het wordt echt heel bijzonder!’
TEKST EN FOTO: MARTIN DE JONG



Bibliotheekblad  2/3   2018www.bibliotheekblad.nl 3736 Bibliotheekblad  2/3  2018

D O S S I E R :  H E T  N AT I O N A L E  B I B I L I O T H E E KC O N G R E S

De directeur
De vraag of School 7 nog voor verbetering 
vatbaar is, wordt door Jacinta Krimp, sinds 1 
oktober 2017 directeur KopGroep 
Bibliotheken, ontkennend beantwoord. ‘Wat 
heb je nou te wensen in dit gebouw!’
School 7 fungeert als stepping stone tussen 
het winkelgebied in het centrum van Den 
Helder en de voormalige marinehaven 
Willemsoord. Toen de betreffende 
vernieuwingsplannen in de gemeenteraad 
behandeld werden, was Jacinta erbij. ‘Het 
werd nachtwerk, ik zat daar tot halftwee ’s 
nachts. Het is erdoor gekomen, het is een 
kwestie van lange adem geweest. Je gaat nu 
echt de resultaten van de vernieuwing zien, 
en een van de resultaten is School 7. De 
stadsvernieuwing is voor een groot deel toe 
te schrijven aan Woningstichting Den 
Helder.
Toen we in het oude pand zaten kregen we 
een bezuiniging van tien procent opgelegd, 
en ook twee jaar geleden was het spannend, 

Trekken jullie meer bezoekers op deze 
locatie?
‘Het bezoek is zeer toegenomen. Ook het 
huren van de verschillende ruimtes neemt 
toe. Dat is mede doordat wij Beste 
Bibliotheek van Nederland zijn geworden. Ik 
krijg wel eens de vraag: wat is dan de prijs, 
wat heeft het je opgeleverd? Het is geen 
prijs in euro’s, maar een prijs in 
belangstelling, in kunnen laten zien wat je 
bent als bibliotheekorganisatie. We hebben 
dat enorm uitgebuit en aan de man 
gebracht.’ 

Is School 7 de huiskamer van Den Helder 
geworden?
‘Enorm. We zien het ook aan het gebruik 
van het leescafé, waar mensen regelmatig 
wat komen drinken. De binnenhuisarchitect, 
Marcel van der Veer, had nog nooit een 
bibliotheek ingericht, nu is hij al met z’n 
achtste project bezig, samen met onder 
anderen Aat Vos. Die hebben elkaar hier 
echt gevonden. Marcel zei vooraf: wacht 
maar af, straks zitten daar allemaal mensen 
te studeren. Er komen overal letterlijk 
vensterbanken, daar gaan volwassenen en 
kinderen zitten. Dat is echt uitgekomen. Het 
Helderse publiek is heel kritisch. Vooraf was 
het: waarom die verhuizing? Zoals het is , is 
het toch goed? Het kost veel geld, wat een 
verspilling. We hadden in het oude gebouw 
een tentoonstellinkje, elke keer als er weer 
voortgang was, hebben we nieuwe foto’s 
opgehangen. Tegen de tijd dat het bijna af 
was, werd er gezegd: wanneer gaan jullie 
verhuizen, ik kan niet wachten om te 
kijken!’

De wethouder
‘Ik ben dolenthousiast over onze 
bibliotheek!’ zegt Trees van der Paard, 

‘School 7 
   maakt je blij, inspireert je’

Eerste programmalijn op Het Nationale Bibliotheekcongres is De bieb & de buitenwereld’ (het gebouw in de 

publieke ruimte). Sinds School 7 in Den Helder (onderdeel van De KopGroep Bibliotheken) in gebruik is, is 

bij deze Beste Bibliotheek van Nederland 2017 het aantal bezoekers enorm gestegen. De directeur en de 

wethouder zijn trots op hun bibliotheek. 

we moesten samen met cultureel-educatief 
centrum Triade en de schouwburg vier ton 
bezuinigen. Op een gegeven moment is 
onze wethouder Trees van der Paard er echt 
voor gaan liggen en heeft gezegd: dit kan 
niet. De schouwburg zat in een nieuw pand, 
de bibliotheek zat in een nieuw pand en we 
verwachtten heel veel nieuwe activiteiten, 
dat staat haaks op die 
bezuinigingsopdracht. Dankzij haar – en 
ook het college dat daarin mee is gegaan – 
hebben we dat weten af te wentelen.’ 

Ook de Historische Vereniging en de 
Helderse Volksuniversiteit zitten hier.
‘De Historische Vereniging zat in het 
gemeentehuis, in een heel klein kamertje, 
slecht toegankelijk voor het publiek, terwijl 
ze zo ongelooflijk veel doen voor Den 
Helder. Zij huren nu een flinke ruimte in dit 
gebouw, ze doen heel veel in 
programmeringen en lezingen. Dat zijn voor 
ons waardevolle samenwerkingen. Dat geldt 

ook voor de Helderse Volksuniversiteit. Zij 
zaten in schoolgebouwen en moesten ’s 
avonds programmeren. Veel ouderen vinden 
dat niet prettig. Hier zijn er vier ruimtes die 
zij kunnen huren, langzamerhand gaat er 
steeds meer overdag plaatsvinden, dat is 
heel mooi. Wij kunnen de ruimtes bieden, zij 
zorgen voor de inhoudelijke programmering. 
Dat werkt twee kanten op.’ 

School 7 is bovendien een trouwlocatie.
‘Er zijn al meerdere huwelijken gesloten. Het 
was een idee van onze pr- en 
communicatiemedewerker. Het was vrij snel 
geregeld, ook dat zij Buitengewoon 
Ambtenaar Burgerlijke Stand werd, zodat zij 
huwelijken kan voltrekken. Het ene huwelijk 
wordt in kleine kring voltrokken, het andere 
in wat grotere. Het leescafé kan dat 
verzorgen, van heel klein tot groot. Het is 
natuurlijk niet onze core business, maar het 
is leuk.’ 
 

wethouder Jeugd, Cultuur en Sport van de 
gemeente Den Helder, over School 7. De 
vestiging van de bibliotheek in het 
voormalige schoolgebouw kent een lange 
voorgeschiedenis. 
‘Den Helder was toe aan een transformatie, 
een vernieuwing. In 2008 zijn we begonnen 
met een uitwerkingsplan stadshart. Midden 
in het centrum ligt het station, met 
eromheen wegen en een parkeerplaats. Dan 
was er Willemsoord, een gebied voor de 
marine, een afgesloten terrein. Toen dat 
ophield, kwam er een heel mooi gebied vrij 
te liggen. Als eerste is er een prachtige 
bioscoop gekomen, andere locaties zijn 
ingevuld. Gedurende al die jaren heeft zich 
dat ontwikkeld. In de Beatrixstraat, tussen 
het station en Willemsoord, zijn gevels 
vernieuwd, panden gesloopt, is er 
nieuwbouw gekomen. Toen is er ook 
gekeken naar School 7, een oud 
schoolgebouw. Er zaten kunstenaars in en 
een filmhuis. Echt een mooi pand, met op 
een van de balken bovenin nog schetsen 
van de kunstenaar Rudi van de Wint. Toen 
vlak tegenover het station een oude 
bioscoop leeg kwam, is het filmhuis 
daarnaartoe verhuisd en heeft School 7 een 
poosje leeg gestaan.
Gedurende de verbouwing mocht ik af en 
toe naar binnen en dan heb je wel een 
beeld, maar dat het zo mooi zou worden 
had ik niet durven hopen. De ligging is al 
prachtig: je komt Den Helder binnenrijden, 
aan de rechterkant heb je dan de werf, aan 
de linkerkant de woningen. En als je dan 
het centrum voor je ziet, staat rechts op de 
kop School 7.
De oude bibliotheek was één grote ruimte 
met kasten, de nieuwe heeft alles 
overtroffen wat ik had gehoopt dat erin zou 
zijn. Directeur Mannes Westra is aanjager 

geweest, een inspiratiebron: hij zag School 
7 als een nieuwe locatie, ik ben hem daar 
nog steeds heel erg dankbaar voor . Behalve 
de bibliotheek zitten ook de Open 
Universiteit en de Helderse Historische 
Vereniging in School 7. Ik denk dat dat 
enorm passend is bij wat dat gebouw 
uitstraalt. 
We hadden een taakstelling om een aantal 
tonnen te bezuinigen, ook de bibliotheek, 
en toen heb ik gezegd: dat kan gewoon 
niet. We hebben plannen, we moeten 
ontwikkelen, en de bibliotheek is heel 
belangrijk voor de ontwikkeling van de 
inwoners. We hebben een 
inwonerssamenstelling waar geen hoog 
gemiddeld inkomen is, we hebben te maken 
met wat meer armoede. De basis is 
onderwijs, bij onderwijs hoort ook lezen, je 
verstaanbaar kunnen maken. Het 
bibliotheekwezen verandert, het is niet 
alleen het innemen en het uitlenen van 
boeken. Het is ook: mensen inspireren om 
weer te gaan lezen. Scholen worden 
uitgenodigd, de dagopvang komt er, in de 
leeshoek wordt voorgelezen. In nisjes waar 
bureaustoelen staan wordt gestudeerd. 
Vrijwilligers leren Nederlands aan mensen 
van niet-Nederlandse afkomst. In het 
koffiecafé komen mensen met regelmaat 
wat drinken, de krant lezen, ze bouwen er 
sociale contacten op. Veel is tegenwoordig 
digitaal. Als je de middelen of kennis niet 
hebt, kun je gebruikmaken van de 
computer. Je wordt geholpen met inloggen 
en je kunt je bankzaken regelen. 
Cultuur maakt je blij, inspireert je. Je wordt 
er wijzer van, je gaat over dingen nadenken. 
Ik denk dat deze bibliotheek ook in die zin 
jou prikkelt. Ik zie hoe mensen blij worden 
van cultuur en van een theatervoorstelling, 
een dansgroep of zingen. Dat kan nu ook in 
School 7. Ik heb vernomen dat er een keer 
een niet Nederlands sprekende jongere bij 
aanwezig was die in zijn eigen taal was 
gaan zingen. Prachtig.
Ik ben er enorm trots op dat wij dat in Den 
Helder mogen hebben. Dat School 7 werd 
uitverkozen als Beste Bibliotheek van 
Nederland, was de kers op de taart. En dan 
wordt hier ook nog het Nationale 
Bibliotheekcongres georganiseerd. Hoe 
mooi, hoe mooi!’
TEKST: MARTIN DE JONG FOTO'S: MARTIN DE 

JONG EN GERRIT SERNÉ 

Wethouder Trees van der Paard: ‘Ik ben 
dolenthousiast over onze bibliotheek’. 

Directeur Jacinta Krimp: ‘Het bezoek is zeer 
toegenomen’.
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Assen
Vanaf het betrekken van De Nieuwe Kolk 
(DNK) in 2012 wordt er door de Assense 
bibliotheek met touchtafels gewerkt. Ook 
heeft DNK de beschikking over een enorme 
touchwand, de grootste die in een 
Nederlandse openbare ruimte staat. 
Directeur-bestuurder Hanneke Bruggeman: 
‘Ik denk dat een touchtafel voor 
bibliotheken een heel mooi instrument is 
om fysiek en digitaal te verbinden. Wij 
werken met tafels van Collabo. Daar 
hebben we ook software voor, we maken 
zelf apps. Daarnaast zetten we apps van 
Onwijs in. Als je software zelf ontwikkelt, 
ben je niet afhankelijk van wat er aan 
aanbod komt. We hebben wel een 
abonnement en we nemen kant-en-klare 
apps af rond bepaalde thema’s, zoals de 
Kinderboekenweek of de Week van het 
Spannende Boek. Maar wil je het echt 
integreren, dan moet je ook zelf de kennis 
en kunde hebben. Onze filosofie is dat de 
touchtafel integraal onderdeel is van onze 
bezoeken, onze programma’s, onze 
activiteiten en evenementen. De 
hoofdinvestering zit in de tafel en de 

ruimtegebrek, maar we wilden daar wel een 
tafel bij hebben, dus we hebben die oude 
tafel ingewisseld voor een kleinere.’ 

Wat is het populairst? 
Marloes :’Voor het individuele publiek zijn 
dat toch wel de spelletjes, spelend leren. 
Met taal bezig zijn of stippen tellen. Maar 
gewoon airhockey is ook wel favoriet. 
Specifieke apps of themadossiers werken 
goed als we het integreren in 
schoolprogramma’s of onderdeel laten zijn 
van een evenement. Veel apps kunnen door 
meerdere mensen gebruikt worden. Er zijn 
meerdere touchpunten op de wand, voor 
meerdere mensen tegelijk: bijvoorbeeld met 
elkaar met dezelfde app een spel spelen. Als 
er twee mensen met een app bezig zijn en 
er gaan meer mensen bij staan, heb je gelijk 
ook interactie. Het is leuk die interactie te 
zien. Een ouder en een kind die met elkaar 
een spelletje spelen of naar een 
informatieve app kijken en met elkaar in 
gesprek gaan. Zo hebben we bijvoorbeeld 
een Dagje De Nieuwe Kolk georganiseerd 
met ouderen. Ze vinden het spannend om 
met touchapparatuur in aanraking te 
komen, maar omdat ze met meer zijn, met 
een groep eromheen, ontstaat er 
saamhorigheid. Het is goed voor de 
saamhorigheid.’

Wijchen
De Bibliotheek Wijchen is sinds 1 mei 2015 
gevestigd in sociaal-cultureel centrum ’t 
Mozaïek. Er wordt gewerkt volgens de 
filosofie van de Bibliotheek van de 100 
Talenten, en daar hoort ook een touchtafel 
bij waar jongeren van het aangrenzende 
MaasWaal College graag gebruik van 
maken. 
Martin Bergsma, domeinspecialist Jeugd en 
Onderwijs en combinatiefunctionaris 
Literaire Vorming en Mediawijsheid: ‘We zijn 
momenteel bezig met de Canon van 
Wijchen, de geschiedenis van Wijchen in 
vijftig vensters. Om die Canon ook voor 
kinderen aantrekkelijk te maken, willen we 

software, en in het opleiden van je mensen 
om ermee te werken, waardoor je snel 
actueel kunt zijn en het actueel blijft. Dat is 
wel een voorwaarde: het moet niet zo zijn 
dat mensen over een jaar nog steeds 
hetzelfde spelletje spelen of dezelfde app 
zien.’
Productmanager DNK Marloes de Klerk: ‘We 
kunnen apps onder- en boven water zetten: 
tot aan die periode staan deze apps op de 
tafel, automatisch wordt er na die periode 
vernieuwd. Onze software kunnen we ook 
lokaal inzetten. Als we iets doen met de 
geschiedenis van Assen, dan kunnen we 
daarop inspelen en zelf apps produceren. 
Bijvoorbeeld in het kader van Miep 
Diekmann 100 jaar hebben we een 
applicatie gemaakt om daar aandacht aan 
te geven en de collectie boeken zo 
meerwaarde te geven. Daarnaast is er de 
zakelijke toepassing. Als wij een beurs 
organiseren, dan kunnen we van 
standhouders de logo’s op de touchtafels of 
de touchwand presenteren, bijvoorbeeld 
ludiek in de vorm van een puzzel of een 
memorie.’ 
Hanneke: ‘Een makelaar had een 

nieuwbouwproject, op die tafels kun je dat 
prachtig in beeld brengen. Dan moet je wel 
twee collega’s met ook een 
nieuwbouwproject hebben, om breed 
informatie te verschaffen. Dat werkt, 
mensen zeggen: ik wist helemaal niet dat 
dat project er was, wat leuk! Dus je bent 
voor je middenstand maar ook voor je 
burger bezig met informatievoorziening. Het 
Drents Archief heeft dezelfde tafel als wij, 
die zijn ongeveer in dezelfde tijd gestart. We 
wisselen uit, we hebben gezamenlijk een 
Drentse app ontwikkeld waarin we erfgoed 
kunnen toevoegen. Dan heb je een 
platform.’ 

Gaan touchtafels lang mee?
Hanneke: ‘We zijn in 2012 begonnen met 
twee grote tafels, daar hebben we er nu 
nog een van. Er zijn daarnaast twee kleine 
tafels in gebruik: een wordt voor het 
Taalhuis gebruikt, zodat mensen ook op die 
manier met een spellingswiel en spelletjes 
met taal bezig kunnen zijn. De andere was 
meer omdat we met het JackLab bezig 
gingen, met 21st Century skills, 
programmeren, 3D printen. We hadden 

daarvan een Digitale Scheurkalender 
maken. Dat is een applicatie van het 
Kröller-Müller Museum, waarmee je heel 
eenvoudig rond een bepaald onderwerp 
verschillende interactieve dingen kunt doen, 
een soort korte lesjes. Ik gebruik de 
touchtafel ook als scorebord, niet waar een 
touchtafel in eerste instantie voor bedoeld 
is, maar je merkt dat jongeren het 
interessanter vinden dan wanneer je de 
score op een flapover zet. We hebben de 
tafel ingezet bij de opening van het 
Taalcafé, omdat hij eigenlijk ontwikkeld is 
voor NT2-groepen. Er stond meteen al een 
aantal mensen heel enthousiast die spellen 
te doen. Dat trekt heel erg aan en dat vind 
ik wel het mooie van zo’n touchtafel.’ 

In de Kinderboekenweek 2015 hadden jullie 
op de tafel de app Little Alchemy. 
‘Daarbij kun je allerlei elementen, zoals 
aarde en vuur, samenvoegen waardoor er 
een nieuw element ontstaat. In het kader 
van het thema was dat een mooie 
toepassing. Ook organiseerden we rond 
Allerzielen Tegen het vergeten, een 
poëzieproject over het herdenken van 
overledenen, zodat ze niet vergeten worden. 
Om het voor kinderen niet te zwaar te 
maken, hebben wij er een iets mildere vorm 
van gemaakt. Zoals afscheid van een pizza: 
je eet er een op, maar treuzelt heel erg 
totdat je het laatste stukje opeet.’ 

Kan een touchtafel ingezet worden voor de 
doelgroep beginnend dementerenden?
‘Je hebt TipTiles, tegeltjes met plaatjes erop. 
Naar aanleiding van die plaatjes kun je met 
licht dementerenden over vroeger gaan 
praten. Ik denk dat als wij de Canon van 
Wijchen straks voor een deel in de 
touchtafel hebben, dat ook zeker voor 
ouderen en licht dementerenden een mooi 
iets zou zijn.’ 

Heeft de touch tafel de dienstverlening 
veranderd?
‘Dat vind ik een te groot woord. Kinderen 

worden erdoor getriggerd en krijgen een 
andere kant van de bibliotheek te zien dan 
alleen het aspect lezen. Maar ik vind niet 
dat het onze dienstverlening echt veranderd 
heeft. Er zijn nog zoveel andere dingen die 
een wat hogere prioriteit hebben. Het is 
niet het hart van de dienstverlening.’ 

In Assen wordt de wandtafel gebruikt voor 
presentaties. Gaan jullie ook de boer op? 
Bijvoorbeeld bij bedrijven?
‘We bieden bedrijven de mogelijkheid aan 
om bij ons de vloer te gebruiken en het 
scherm dat daar aan zit is eigenlijk ook een 
touchscherm. En we gebruiken hem als 
onderdeel bij cursussen.’ 

Is het van belang om de tafel up-to-date te 
houden?
‘Dat moet wel. Met de Canon van Wijchen 
gaan we weer iets heel nieuws en anders 
doen dan we tot nu toe gedaan hebben. 
Daarin werken we samen met het 
cultuureducatiepunt hier in Wijchen.’ 

Zijn medewerkers opgeleid om met de tafel 
te werken?
‘Op zichzelf zijn die tafels zo 
vanzelfsprekend dat mensen niet echt een 
cursus hoeven te volgen.’ 

Zijn jullie van plan de inzet van de 
touchtafel nog verder uit te breiden, naast 
de Canon van Wijchen?
‘Het is nog een beetje aftasten. We doen al 
aardig wat met de touchtafel, maar we zijn 
nog op zoek naar nieuwe interessante 
toepassingen ervoor. Dingen die 
daadwerkelijk iets toevoegen ten opzichte 
van wat je op het web ook kunt doen. Ik 
zou bibliotheken dan ook willen adviseren: 
als je een touchtafel aanschaft, kijk dan 
vooral naar het doel dat je ermee wilt 
bereiken in plaats van dat je denkt: een 
touchtafel is leuk om te hebben. Ik vind 
sowieso, in het algemeen: digitale 
toepassingen moeten meerwaarde hebben, 
wil je ze gaan inzetten.’ 
TEKST: MARTIN DE JONG, FOTO’S MARTIN DE 

JONG, BIBLIOTHEEK WIJCHEN 

 

Linksboven: Marloes de Klerk. 
 
Rechtsboven: Touchtafel Assen. 
 
Links: Martin Bergsma: ‘Kinderen worden 
erdoor getriggerd’. 

De meerwaarde 
van touchtafels
Tweede programmalijn op Het Nationale Bibliotheekcongres is ‘Bits in de bieb’ (digitale dienstverlening in 

de publieke ruimte). Touchtafels zijn met hun toepassingsmogelijkheden populair bij jong en oud, zo blijkt 

uit de ervaringen met deze dienstverlening in de bibliotheken in Assen en Wijchen.
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Het zijn de donkere dagen voor Kerst. Op de 
radio droomt Bing Crosby nog onverminderd 
van een White Christmas, maar in Kerkrade 
daalt de druilregen gestaag neer. Op straat 
haasten voorbijgangers zich in hoog 
dichtgeknoopte winterjassen naar de 
vrijdagmarkt. Onderweg passeren ze een 
gebouw waar bij kunstlicht hard gewerkt 
wordt aan de totstandkoming van een 
centrum waar de bibliotheek, het theater en 
andere culturele partners hun krachten 
zullen bundelen. Jarenlang hebben de 
medewerkers van de bibliotheek uitgezien 
naar dit bijzondere moment – plan op plan 
werd gesmeed, ingediend en vervolgens 
langzaam maar zeker bedolven onder een 
dikke laag stof in de la van een 
gemeentelijke mallemolen – maar in maart 
2018 is het eindelijk zo ver. Dan gaat HUB 
Kerkrade open. 
 
Een van de creatieve geesten die hun 
handtekening plaatsen onder deze nieuwe 
multifunctionele accommodatie is 
interieurarchitect Aat Vos. In het persbericht 
dat hij eind vorig jaar verspreidde zet hij zijn 
visie op het complex aan het Martin 
Buberplein als volgt uiteen: ‘Hoe gaat een 
aantal culturele partners succesvol samen 
onder één dak? Door onder meer 
scheidingswanden af te breken en 

Hart
En de directeur van de Bibliotheek 
Kerkrade, met welk gevoel neemt hij 
binnenkort zijn intrek in HUB? Ralph 
Henssen, sinds 1 april 2017 aan het roer in 
de voormalige Zuid-Limburgse 
mijnwerkersstad: ‘Ik ben ervan overtuigd 
dat het nieuwe complex zich snel zal 
ontwikkelen tot hét maatschappelijke en 
culturele hart van Kerkrade en omgeving. 
Ondanks de afmetingen van het geheel is 
het gebouw prettig en huiselijk ingericht. 
Het culturele middenveld van Kerkrade – 
een stad met een rijk verenigingsleven – 
komt hier samen. 
 
In dit gebouw zullen mensen zich nog meer 
bewust worden van de rol van de 
bibliotheek. Uit onderzoek door The 
Alignment House weten we dat velen de 
bibliotheek nog altijd zien als de plek waar 
je boeken kunt lenen, maar dadelijk zien ze 
wat we nog allemaal meer te bieden 
hebben. Ze zien zzp’ers werken, jongeren 
studeren, en hopelijk worden ze verleid door 
wat er staat en wat er te doen is.’ 

Intiem
De stijlelementen die gebruikt zijn, geven 
het gebouw een uitstraling die je kunt 
typeren als een combinatie van industriële 
vormgeving en retrodesign. Kortom, zeer 
eigentijds. Henssen: ‘Ons oude gebouw was 
een doos van duizend vierkante meter. En 
allesbehalve knus. Dit gebouw is stukken 
groter, maar wel intiem. Daar ben ik heel 
blij mee.’ 

architectuur voor de publieke ruimte te 
mixen met design for programmability. Met 
als resultaat een vind- en broedplaats van 
kennis, informatie, educatie en 
entertainment.’ 

Versmelten
Ook zegt Vos in dat persbericht over het 
vijfduizend vierkante meters tellende pand: 
‘HUB Kerkrade maakt deel uit van het 
gerevitaliseerde stadshart. Gemeente 
Kerkrade wenste een ontwerp voor het 
gehele gebouw, en wilde er geen cultureel 
bedrijfsverzamelgebouw van maken. Sociale 
innovatie was alleen mogelijk dankzij een 
zichtbare samenwerking tussen de 
bibliotheek, theater, culturele partners en 
gemeente. Kerkrade is een typisch 
voorbeeld van het versmelten van meerdere 
publieke programma’s. Een uitdaging die 
meer dan de moeite waard is wanneer de 
uitkomst een unieke synergie toont. In mijn 
werk is het mijn missie om van publieke 
ruimtes zogenoemde derde plekken te 
maken. Naast de eerste (thuis) en tweede 
plek (werk/school) is de ideale third place 
een plek waar iedereen, ongeacht leeftijd, 
afkomst of status, zich thuis voelt. Een plek 
die gratis toegankelijk en bereikbaar is, en 
die relevant is voor de omgeving. Maar dan 
moet zo’n plek wel de moeite waard zijn. 

Daarom draait alles hier om ervaringen, 
herinneringen, belevenissen. Een plek om 
elkaar te ontmoeten, te delen, te leren, 
inspiratie op te doen, plezier te hebben en 
verrast te worden. HUB is zo’n plek, een 
stedelijke huiskamer voor de inwoners van 
Kerkrade, waarbij straks - als ook de 
bibliotheek gereed is - een stuk 
programmering door henzelf verzorgd kan 
worden. Op een speciaal podium, in een 
nieuwe zaal of gewoon, overal waar het zo 
even uitkomt.’ 

Verblijfsruimte
‘In het oorspronkelijke ontwerp gebruikte de 
bibliotheek de helft van het pand en werd 
deze gescheiden van het theater door middel 
van een wand. Door alle schotten af te 
breken ontstond meer ruimte, licht en 
eveneens een nieuw idee voor de foyer. Van 
een nagenoeg leeg vertrek fungeert deze nu 
als
gedeelde, multifunctionele verblijfsruimte 
waar je kunt werken, studeren, of ontmoeten. 
Eyecatcher in de foyer is de theatertrap met 
rood-roze loper die aan beide zijkanten is 
afgewerkt met blauwstaal en voorzien van 
een balustrade. Onder de trap bevindt zich 
een nisje waar een knusse zit- en
leesplek is gecreëerd.’ Tot zover de toelichting 
door Vos. 

 
De programmaraad moet de samenwerking 
tussen de verschillende spelers intensiveren: 
waar kunnen we elkaar versterken of 
aanvullen? Met die missie gaan we op stap. 
En wel in die mate dat de verschillende 
bloedgroepen van de deelnemende partijen 
niet meer als zodanig herkenbaar zijn. De 
bezoekers maakt het immers niet uit wie 
iets organiseert. Die komen gewoon naar de 
HUB om zich daar te informeren, te 
vermaken of gewoon om een consumptie te 
nuttigen.’ 

Trots
‘De medewerkers van de bibliotheken 
hebben er echt zin in’, zegt Henssen aan de 
vooravond van de verhuizing. ‘We staan te 
popelen en dat heeft ongetwijfeld te maken 
met het feit dat het jaren heeft geduurd 
voordat er knopen zijn doorgehakt over de 
nieuwe bibliotheek. Deze organisatie is er 
echt van doordrongen dat wij er zijn voor de 
mensen in deze stad. Onze handen jeuken 
om er in HUB iets moois van te maken. Het 
kost geen moeite medewerkers te 
enthousiasmeren. Ze zijn er aan toe die 
oude doos waar we nu zitten te verlaten. 
Ook het publiek is trots op het nieuwe 
gebouw. En de gemeente toont lef door dit 
te realiseren. 
 
Boven en naast het gebouw verrijzen 
nieuwe appartementen. Ik ben ervan 
overtuigd dat de toekomstige bewoners, net 
als andere bezoekers, regelmatig bij ons 
zullen binnenwippen om een tijdschrift te 
lezen, een filmpresentatie bij te wonen, een 

cursus te volgen of naar een 
theatervoorstelling te gaan.’ 

Ombuigen
‘Kerkrade is geen welvarende stad, maar de 
mensen hier houden wel van een uitje. De 
HUB biedt hen daartoe alle gelegenheid, 
zonder dat ze iets moeten. Met name hoop 
ik op de toestroom van jeugd, want 
Kerkrade is een vergrijsde stad. Zo staat er 
straks een fantastische jeugdafdeling met 
een spannende gameruimte. Aan de 
onderzoekers van The Alignment House 
hebben we gevraagd: richten we ons met 
onze producten en diensten op de juiste 
mensen of vergeten we groepen? En als dat 
laatste het geval is: hoe kunnen we die dan 
bereiken? Een van de conclusies die we al 
hebben getrokken, is dat we ons meer gaan 
richten op de jeugd, met name de 
leerlingen van de plaatselijke vmbo-school.’ 
 
In de week van 25 oktober 2017 is het 
theater in HUB Kerkrade al opengegaan. 
Zoals het er nu uitziet, verhuist de 
bibliotheek op 12 maart. ‘In de laatste week 
van maart willen wij opengaan. We kunnen 
niet wachten. Kijk alleen al naar die zeven 
op mijnliften lijkende cabines in het 
gebouw, naar de makerspace in de oude 
vrachtwagen, of naar de Piaggio waar je 
straks koffie kunt halen. Er staat een oude 
bus waar kinderen in kunnen spelen. Het is 
gewoon af, wat mij betreft.’
TEKST: EIMER WIELDRAAIJER FOTO’S: MARCO 

HEYDA

Kerkrade toe aan HUB 
Derde programmalijn op Het Nationale Bibliotheekcongres is ‘Bezoekers in de bieb’ (de bibliotheek als 

huiskamer). In Zuid-Limburg krijgt dat idee gestalte in HUB Kerkrade, waarin de bieb een prominente plek 

krijgt. Binnenkort gaan de deuren open voor het publiek. Een voorproefje.
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De uit 1982 stammende huisvesting van de 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag voldoet 
niet meer aan de eisen van de tijd, dat is 
een van de redenen voor een ingrijpende 
opknapbeurt dan wel een verhuizing naar 
een nieuwe locatie. Wat is begin 2018 de 
stand van zaken op dit gebied?
Hans Jansen, Hoofd onderzoek: ‘We hebben 
een huisvestingsvisie, we weten wat we over 
tien jaar en verder met de organisatie 
willen. We zijn die visie aan het vertalen 
naar een programma van eisen, naar een 
ruimteprogramma: hoeveel vierkante meters 
er nodig zijn. Vooralsnog gaan we uit van 
nieuwbouw op een andere locatie, waarbij 
scheiding van functies tot de mogelijkheden 
behoort. Er wordt momenteel doorgerekend 
wat dat zou kosten. Wat je wilt hebben en 
wat het kost moet je tegen elkaar afzetten. 
En belangrijk is natuurlijk: kunnen we goede 
locaties vinden? Dat proces moet dit jaar 
afgerond worden, zodat we vanaf volgend 
jaar kunnen gaan zoeken naar architecten, 
Europese tender, et cetera – het is een 
spannend jaar.’ 

Wat ging eraan vooraf?
‘Samen met het Literatuurmuseum/
Kinderboekenmuseum en het Instituut voor 
Kunstgeschiedenis RKD huren we het 
gebouw van het Rijksvastgoedbedrijf, de KB 
voor het grootste gedeelte. Een aantal jaren 
geleden werden we door de verhuurder 
geïnformeerd dat de brandveiligheid moest 
worden verbeterd, ook werd steeds 
duidelijker dat er tijdens de bouw asbest 
gebruikt is. Alle gebouwen van het 
Rijksvastgoedbedrijf moeten over een aantal 
jaren asbestschoon zijn, dus daar moet ook 

is een heel goede bouwstof, productiehout 
is er in grote hoeveelheden nog aanwezig, 
constructies met hout worden steeds 
sterker. Met staal kan je ook veel doen, het 
is altijd recyclebaar. En glas is natuurlijk: 
open en transparant. Je ziet het overal: als 
er iets nieuws wordt neergezet: glas, glas 
en glas.’

Is het lastig om de omvang in te schatten 
die de KB over tien jaar nodig heeft?
‘Je moet heel goed nadenken over waar je 
als nationale bibliotheek voor bent. Wat 
zijn je functies, wat maakt het 
aantrekkelijk voor bezoekers, voor 
Nederlandse burgers, want daar zijn we 
voor, om naar zo’n gebouw te komen? Wat 
bied je aan? Ons belangrijkste 
uitgangspunt is dat we zoals we dat 
noemen het geschreven woord willen 
vieren en een bijdrage willen leveren aan 
een slimmer, waardiger en creatiever 
Nederland. We willen het Nederlandse 
wetenschappelijke en culturele erfgoed 
uitdragen en laten zien. Dat is niet alleen 
boeken in een etalage-achtige opstelling 
presenteren, maar ook erover verhalen. De 
kennis die wij hebben uitdragen. 
Programmering is ook een belangrijk 
aspect, net als samenwerken: we willen 
veel ruimtes hebben waar wij met onze 
netwerkpartners kunnen samenwerken, 
met onze klanten kunnen samenwerken. 
Maar we zullen ook in de toekomst nog 
steeds werkplekken hebben waar mensen 
de collectie kunnen raadplegen. We zien 
momenteel een toename van het gebruik 
van de bijzondere collecties, het oudere 
materiaal, dat ook wel gedigitaliseerd is of 
zal zijn, maar nog steeds in fysieke vorm 
een onderzoeksobject is. Dus blijf je een 
aantal “ouderwetse” studieplekken nodig 
hebben. Maar daarnaast wil je 
samenwerkingsruimtes en een omgeving 
waar het geschreven woord gevierd kan 
worden.’

aan worden gewerkt. Daar kwam bij dat de 
installaties eigenlijk afgeschreven waren: de 
grote klimaatinstallatie, die zorgt voor de 
juiste temperatuur in de magazijnen, de 
kantoren en de publieke ruimte vragen om 
groot onderhoud. Toen we becijferden wat 
die renovatie zou gaan kosten, dachten we: 
dan kunnen we misschien ook maar beter 
een aantal functionele verbeteringen 
aanbrengen. De entree, met een draaideur 
op de hoek, is niet een nationale 
bibliotheek waardig, als je dat vergelijkt 
met nationale bibliotheken in het 
buitenland. We hebben bovendien echt 
ouderwetse leeszalen met 450 plekken 
waar je stil moet zijn. Als iemand daar iets 
zegt horen de andere 449 wat er gezegd 
wordt. Dat is niet meer van deze tijd. Je wilt 
dat er ook plekken zijn waar mensen 
kunnen samenwerken, met elkaar kunnen 
praten. Maar ook dat mensen in stilte 
kunnen werken. En last but not least, er zijn 
werkplekken waar je niet weet wat voor 
weer het buiten is: als er nu een gebouw 
neergezet wordt mag dat niet meer. Er moet 
een bepaalde hoeveelheid daglicht zijn. Dus 
er zijn wel zes redenen om dit gebouw aan 
te pakken.
Samen met het Rijksvastgoedbedrijf zijn 
sommetjes gemaakt, het bleek dat renovatie 
ontzettend duur was. Veel duurder dan wij 
ons met ons budget konden veroorloven. We 
hebben daar vorig jaar april op hoog niveau 
naar gekeken, en er is besloten dat we in 
beginsel ook gaan kijken naar huisvesting 
elders. Naar nieuwbouw. We hebben de 
nadrukkelijke wens uitgesproken dat het 
hoofdgebouw in het centrum van Den Haag 
moet blijven, maar misschien is het uit 

oogpunt van kostenbeheersing het beste 
om het magazijn op een plek te zetten waar 
de grond niet zo duur is. We zijn aan het 
kijken wat er nodig is om dat tot stand te 
brengen. Literatuurmuseum/
Kinderboekenmuseum en RKD hebben 
aangegeven dat ze hun eigen weg willen 
gaan. De internationale hub van 
bibliotheekorganisaties die we in huis 
hebben gaat wel mee.’

Jullie hebben vanaf 2015 deelgenomen aan 
de pilot Green Deal Circulaire Gebouwen. 
Komt dat bij de huisvestgingsontwikkelingen 
van pas?
‘Zeker. Zowel voor renovatie als voor 
nieuwbouw hechten we aan circulair 
bouwen, waarbij je zoveel mogelijk 
materialen hergebruikt. Het gaat erom dat 
je geen nieuwe grondstoffen gebruikt om 
iets te bouwen, want dat staat onze planeet 
niet toe. Bij het circulaire, het duurzame, 
kijk je hoe je met je gebouw kunt omgaan, 
met zo min mogelijk impact op de aarde. 
Traditioneel wordt er in de bouw veel beton 
gebruikt. Het is eigenlijk een heel slechte 
grondstof: bij de productie komt CO2 vrij, 
als het in het gebouw zit komt er CO2 vrij, 
en als je het weer vergruist komt er ook 
CO2 vrij. Steeds meer organisaties zeggen: 
ik wil gerecycled beton – en dat kan. Want 
zelfs beton kan je hergebruiken. Belangrijk 
is dat partijen die voor je bouwen met je 
meedenken: hoe kunnen we samen ervoor 
zorgen dat het gebouw circulair wordt. Als 
je op duurzaamheid en recycling let, hoeft 
het helemaal geen duurder gebouw te 
worden. Persoonlijk ben ik een groot 
voorstander van een houten gebouw. Hout 

Hoeveel medewerkers en hoeveel bezoekers 
zijn er momenteel?
‘Inclusief de buitenlandse organisaties 
ongeveer zes-, zevenhonderd medewerkers. 
Er komen hier zo’n honderdduizend mensen 
per jaar om van de collectie gebruik te 
maken, er worden omstreeks 
honderdduizend boeken opgevraagd. 
Daarnaast gebruikt een op de vijf 
Nederlanders die op zoek zijn naar 
gedigitaliseerde kranten en andere 
materialen onze digitale diensten. Onze 
website heeft nu al zo’n 20 miljoen 
bezoeken per jaar, dat zullen er alleen maar 
meer worden.’ 

Bij nieuwbouw hoeven medewerkers niet 
tweemaal te verkassen.
‘Absoluut. In die renovatievariant was bijna 
altijd sprake van tijdelijke huisvesting, dan 
moet je met de hele club verhuizen. Waarbij 
ik zelf zei: laten we proberen de boeken dan 
te laten staan, het is verschrikkelijk als je 
die ook moet verhuizen. Je gaat tijdelijk 
ergens anders naartoe, dat kost je handen 
met geld. Samen met de buitenlandse 
organisaties hebben we zo’n 60.000 
vierkante meter in gebruik. Ga maar eens 
ergens in Den Haag een ruimte vinden 
waar je al die mensen kwijt kunt en waar je 
je dienstverlening kunt laten doorgaan – 
want je moet ook leeszaalachtige ruimtes 
hebben. Het kost heel veel geld, het is heel 
moeilijk om een plek te vinden, en een hoop 
gedoe: twee keer verhuizen. Nieuwbouw 
heeft een aantal voordelen, we hopen 
natuurlijk dat het goedkoper is dan 
renovatie, dat moet nog uitgerekend 
worden. Dan kun je hier blijven zitten tot 
we weg kunnen. Dat gaat overigens wel 
even duren, reken er maar op dat we niet 
eerder dan in 2025 in een nieuw 
hoofdgebouw zitten, zodat we hier nog wel 
zeven jaar moeten verblijven.’
TEKST: MARTIN DE JONG, FOTO: KB LAUREN 

HILLEBRANDT / BEELDSTUDIO KB 

 

KB opteert voor 
nieuwbouw
‘Er zijn wel zes redenen om dit gebouw aan te pakken.’ Het pand waarin de Koninklijke Bibliotheek 

is gevestigd is aan vernieuwing toe. De opties grondig renoveren of verhuizen zijn de revue 

gepasseerd. Vooralsnog wordt uitgegaan van nieuwbouw op een andere locatie, waarbij een 

circulair pand de voorkeur geniet.

Hans Jansen: ‘Er zijn wel zes redenen om 
het huidige gebouw aan te pakken’.
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Protesten, ze waren er zeker toen het 
gemeentebestuur van South Tyneside 
besloot maar liefst 100 miljoen pond aan 
gemeenschapsgeld te besteden aan een 
revitaliseringsproject om de allengs 
verkommerde badplaats South Shields 
weer op te stuwen in de vaart der volkeren. 
Van dat bedrag werd 13,5 miljoen pond 
gereserveerd voor de bouw van een 
centrale bibliotheek, die de toeloop naar 
het belendende oude marktplein en het 
winkelcentrum, waar de leegstand om zich 
heen greep als vuur in een hooiberg, nieuw 
leven moest inblazen. ‘Waarom hebben we 
een bibliotheek nodig, nu iedereen alles op 
internet kan vinden?’ ‘Wie leest er 
tegenwoordig nog boeken?’ ‘Kunnen we 
dat geld niet beter besteden aan goed 
onderwijs en adequate gezondheidszorg?’ 
The Shields Gazette gaf maandenlang ruim 
baan aan zulke boze ingezonden brieven, 
maar inmiddels zijn die reacties vrijwel 
verstomd. De bibliotheek in kwestie, 
luisterend naar de ambitieuze naam The 
Word, National Centre for the Written 
Word, draait als een tierelier. Zowel de 
bezoek- als de uitleencijfers zijn sinds de 
opening anderhalf jaar geleden 
spectaculair gestegen. Jong en oud komen 
van heinde en verre om deel te nemen aan 
een van de vele activiteiten die in The 
Word worden georganiseerd en ook de 
ondernemers zijn in hun nopjes met de 
komst van de nieuwe buurman, die 
inderdaad heeft gezorgd dat de loop in het 
winkelcentrum er weer in zit. Waarmee in 
hoofdlijnen is voldaan aan de opdracht die 
de bouwers van de nieuwe bibliotheek bij 
aanvang van de operatie van het 

 
Doelstelling van de gemeente was in South 
Shields de bibliotheek van de 21ste eeuw te 
bouwen. Hoe doe je dat? 
Julia Robinson: ‘Dan moet je niet zozeer 
denken aan een scherp omlijnd plan, maar 
meer aan het uitspreken van een ambitie. 
Een ambitie die erop neerkomt meer 
mensen te trekken met behulp van een 
moderne bibliotheek. Nog steeds hebben 
veel mensen bij een bibliotheek het beeld 
van een stoffig gebouw. Dat beeld willen 
we kantelen. Dat doe je door een gebouw 
te ontwerpen waarin iedereen zich thuis 
voelt en waar mensen verrast worden door 
telkens andere spannende exhibities, 
intrigerende demonstraties, et cetera.’

The Word en de opknapbeurt van het 
omliggende gebied zijn onderdeel van een 
100 miljoen pond kostende exercitie. Hoe 
ver zijn jullie in dat opzicht en wat staat er 
nog op stapel?
‘We prijzen ons gelukkig dat de bouw van 
de bibliotheek de eerste fase van het 
project was. In totaal kent dit project vijf 
stadia, waarbij de aantrekkingskracht van 
de nieuwe bibliotheek voor een vliegende 
start moest zorgen. ’s Zomers komen er 
miljoenen badgasten naar het strand hier 
vlakbij, en wij willen dat een deel van hen 
zijn weg naar het centrum van South 
Shields weer weet te vinden. De volgende 
fases van het project richten zich op de 
infrastructuur. Betere invalswegen, meer 
parkeergelegenheid, maar vooral betere 
busverbindingen en uitbreiding van de 
metrolijn. Daarna komen de nieuwe 
restaurants en bioscoop aan de beurt. Over 
vijf jaar moet alles klaar zijn, dus dat wordt 
nog aanpoten.’ 
 
In oktober 2016 ging The Word open. Was 
het direct raak, in de zin dat de bibliotheek 
als publieksmagneet fungeerde? 
‘South Shields heeft 75.000 inwoners. Op 
jaarbasis trekken we een half miljoen 
bezoekers. Om die reden durf ik gerust te 
stellen dat wij de aanjager van het 
renovatieproject zijn. Maar wij staan niet 
als enige aan de basis van het succes. Wij 
zoeken waar mogelijk samenwerking met 
andere partijen, met name in het sociale en 
culturele domein. Ook trekken we 
gezamenlijk op met The British Library en 
The British Museum. In onze 
expositieruimte willen we items van 
nationale betekenis tentoonstellen. Dat 

gemeentebestuur meekregen: ‘Make the 
internal activities inspiring. Why would I 
want to come back? Why would my 
daughter want to come back? Why would 
my mother want to come back?’ 

Plaatje
Iemand die in ieder geval geregeld de weg 
weet te vinden naar The Word, is Stephen 
Aldring, 54 jaar en werkzoekend. We 
spreken hem op het pontje dat een handvol 
passagiers overzet van North Shields, waar 
de ferry uit IJmuiden aanmeert, naar South 
Shields. Tijdens die korte overtocht doemen 
de contouren van The Word, dat zich in zijn 
ronde verschijning ontvouwt als een 
openvallend boek, steeds scherper op. ‘Kijk 
toch eens’, zegt Stephen. ‘Is het geen 
plaatje? Deze oversteek kost me elke keer 
1,60 pond, maar dat heb ik er graag voor 
over. In The Word lees ik een paar kranten, 
kijk even of er vacatures zijn, en woon af en 
toe een lezing of voorstelling bij. Ook zijn er 

medewerkers die me helpen bij het 
opstellen van mijn cv. Ik krijg hulp bij het 
invullen van het belastingformulier, kan er 
terecht voor juridische bijstand, en dat alles 
voor nop. Ook mag ik ‘s zomers graag op 
het dakterras zitten en kijken naar de boten 
die de monding van de Tyne op- en afvaren. 
Niemand die dan tegen me zegt: zou je niet 
eens een hapje of drankje bestellen? Waar 
vind je dat nog? U heeft dadelijk een 
afspraak met het hoofd van de bibliotheek, 
zegt u? Wel, zeg maar tegen die dame dat 
ik hartstikke blij ben met wat ze doet en dat 
ze zich niks moet aantrekken van de geuite 
kritiek. Zeurders heb je altijd en overal.’ 
 
Julia Robinson, geconfronteerd met de 
complimenten van Stephen, schiet spontaan 
in de lach. ‘Dat hoor ik vaker. Mensen die 
eerst sceptisch stonden tegenover de komst 
van deze “dure” nieuwe bibliotheek, breken 
er nu een lans voor. Mooi toch? Het geeft 
aan dat we niet verkeerd bezig zijn.’ 

The Word: trouw 
aan de bron
 

Gastland op Het Nationale Bibliotheekcongres 2018 is Engeland. Hoewel er op het eiland door 

bezuinigingen en sluitingen een kaalslag in het bibliotheekwerk dreigt, vinden er ook hoopgevende 

ontwikkelingen plaats. Een mooi voorbeeld is The Word in South Shields, nabij Newcastle.
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wat dies meer zij. Die staan in een open 
gedeelte van de bibliotheek, zodat iedereen 
kan meedoen aan workshops en 
demonstraties. In OpenZone
verzorgen we interactieve trainingen voor 
scholieren en leraren. Bijvoorbeeld over 
programmeren en robots.’ 
 
De bibliotheek is er voor iedereen, maar deze 
bibliotheek schijnt zich met name te richten 
op jongeren. Er is immers een ‘under 5 
section’, een ‘5 to 8 year old section’ en een 
‘8 to 12 year old section’. Geniet de jeugd 
hier topprioriteit?
‘In heel Engeland loopt het aantal 
uitgeleende boeken terug. Behalve bij de 
jeugdboeken. Dat is de enige categorie 
waar een groei te zien valt. Daarom hebben 
we onze jeugdafdeling vergroot. Die is drie 
keer zo groot als in de oude bibliotheek en 
afgelopen jaar hebben we 4000 
jeugdboeken extra ingekocht. Onze 
inspanningen zijn erop gericht die groep 
nog sterker aan ons te binden. Dus ja: onze 
aandacht gaat allereerst uit naar peuters, 
kinderen en jongeren, want als je deze 
groep eenmaal voor je gewonnen hebt, is 
de kans groter dat ze je ook op latere 
leeftijd trouw blijven. Dat is geen 
speculatie, maar een feit: we’ve seen a 
massive improvement in young adults ans 
teenagers comming in. Zeker, de geweldige 
wifi en de lekkere koffie in ons café zijn 

doen we omdat veel bibliotheekbezoekers 
van oudsher geen museumbezoekers zijn. 
Ook zie je ze niet vaak in kunstgalerieën. 
Wij proberen die drempel weg te nemen, 
zodat ook zij in aanraking komen met zaken 
waar ze anders niet zo snel mee 
geconfronteerd zouden worden. Behalve 
met grotere exposities, die we elk half jaar 
vernieuwen, zijn er kleinere 
kunstpresentaties. En natuurlijk zijn er de 
meer traditionele dingen, zoals lezingen 
door auteurs. Onlangs kwam bijvoorbeeld 
de Amerikaanse auteur David Baldacci 
langs, een grote naam die niet zo gauw 
naar onze oude bibliotheek zou zijn 
gekomen.’ 
 
The Word afficheert zichzelf als National 
Centre for the Written Word. Dat klinkt even 
zelfbewust als ambitieus. 
‘Een bewuste keuze. Ons standpunt is: we 
mogen als stad dan klein zijn, maar dat 
neemt niet weg dat we op cultureel gebied 
een grote droom najagen. Dit is een 
behoeftige regio. Veel kinderen komen uit 
arme gezinnen. Wij willen hen perspectief 
bieden op een betere toekomst, hen 
bijstaan in het realiseren van hun idealen. 
Op allerlei manieren proberen we hun 
creativiteit en ambitie te stimuleren. Daarbij 
kun je denken aan huiswerkhulp, 
schrijfcursussen, tekenlessen, 
muziekoefeningen, programmeersessies, et 
cetera.’ 
 
Verbindend element in alle bijeenkomsten, 
presentaties, tentoonstellingen en workshops 
is het geschreven woord? 
‘Het geschreven woord is en blijft onze core 
business. De bron waaraan we zijn 
ontsproten, zullen we nooit verloochenen. It 
blends so well with the library. Then, now, 
and in the future. Ik zie daar geen enkel 
conflict in met de huidige sociale 
ontwikkelingen. Het klopt dat je in dit 
gebouw nog steeds veel boeken ziet, maar 
er staan ook filmscripts die geschreven zijn 
door bezoekers, er staan touchscreens 
waarop je niet alleen de historie van het 
havengebied vindt maar eveneens kunt 
volgen welke schepen op dit moment de 
Tyne bevaren. Er is een medialab waar 
jongeren digitale experimenten uitvoeren 
en dat delen met anderen. Er is een grot 
waar groepen kinderen zich piraat wanen. 
Anders gezegd: het geschreven woord kent 
hier vele gezichten. We hopen dan ook dat 

mensen hier niet even binnenwippen om 
snel een paar boeken te brengen en te 
halen. We willen dat ze langer blijven en 
zich onderdompelen in een experience die 
ze hier niet zo gauw verwacht hadden.’

Hoe mooi dit nieuwe gebouw ook is, u 
ervaart dus wel degelijk een sterke band met 
de traditie van de bieb?
‘Zonder meer. Ook in de oude bibliotheek 
was er een breiclub, een ukelelegroep, 
koorzang, en noem maar op. Ook daar 
deden we ons werk met een gemotiveerd 
team, maar het was alsof je moest boksen 
met een hand op je rug gebonden. Nu 
kunnen we onze vleugels uitslaan. We 
gained more, but we didn’t loose what we 
had. En dat komt voor een aanzienlijk deel 
op het conto van onze medewerkers. De 
overgang naar deze nieuwe bibliotheek was 
een grote transitie. De balies van vroeger 
zijn weg. Het personeel draagt 
bedrijfskleding. Men kreeg andere taken 
voor de kiezen, zoals het inrichten van 
tentoonstellingen. Aanvankelijk was er 
terughoudendheid, maar die is verdwenen. 
Het werken in dit gebouw heeft een enorme 
boost gegeven aan de lokale trots. Zowel bij 
de bezoekers als bij de medewerkers.’ 
 
Hoe sterk is de nadruk op digitale 
dienstverlening?
‘Wij zetten techniek enkel in als deze een 
specifiek doel dient. In onze ogen zijn 
digitale producten gewoon een nieuw 
middel om datgene wat we altijd deden – 
culturele, literaire en educatieve initiatieven 
onder de aandacht van het publiek brengen 
– op een eigentijdse manier voort te zetten. 
It’s a means of doing something, it’s not the 
end product. In StoryWorld projecteren we 
bijvoorbeeld passages uit boeken op alle 
vier de wanden. Zodoende kun je ervoor 
zorgen dat de aanwezigen zich in het 
heelal, op zee, of in de jungle wanen. Met 
luidsprekers en een bewegende vloer 
versterken we dat effect. Voor kinderen is 
het een fantastische manier om zich nog 
beter in te leven in een verhaal. Maar ook 
volwassenen maken gebruik van StoryWorld. 
Zo hebben we daar een foto-expositie 
getoond, die ondersteund werd met een 
gesproken toelichting door de personen die 
je zag. Ook is het mogelijk er een film te 
zien die zich in 360 graden om je heen 
afspeelt. Daarnaast hebben we een mini 
FabLab met 3D printers, lasersnijders, en 

daar mede debet aan, maar ze komen ook 
omdat ze hier gezien willen worden. Er zitten 
hier nu dagelijks jongeren achter hun laptop. 
In de oude situatie meden ze ons als de pest.’ 
 
Zijn de volwassenen het kind van de 
rekening? 
‘Nee, die collectie is even groot als voorheen, 
zij het dat we flink hebben gesaneerd in de 
naslagwerken. Maar ook voor volwassenen 
organiseren we diverse activiteiten.’ 
 
De ronde vorm van dit gebouw is prachtig, 
maar het geeft waarschijnlijk ook 
beperkingen. Hoe ziet u dat? 
‘Ik ben er dol op. Het is zo open, zo 
transparant. Van alle kanten kun je naar 
binnen en naar buiten kijken. De architect 
zei: “Zodra je mijn bibliotheek binnenstapt, 
zie je meteen wat er gebeurt, en niet alleen 
op de begane grond, maar op elke 
verdieping”. Daarin heeft hij gelijk gekregen. 
It’s light, it’s bright, it’s beautiful on an 
evening when it goes dark.’ 
 
In het eerste jaar trok The Word 400.000 
meer bezoekers dan de oude bibliotheek, 
terwijl het aantal uitleningen steeg met 
40.000. Die trend zet zich door tot op de dag 
van vandaag?
‘Ja, en dat valt deels toe te schrijven aan de 
exposities. Momenteel hebben we een 
tentoonstelling over piraten, in maart komen 

we met een expositie over monsters. Die 
wordt geopend door een gigantische spin.’ 
 
In Engeland gaan veel bibliotheken dicht of 
kampen met forse bezuinigingen. Blijven jullie 
daarvan gevrijwaard?
‘De basisbibliotheek in South Tyneside, 
waartoe wij behoren, telt acht vestigingen. 
Vier ervan zullen voortaan worden “gerund” 
door vrijwilligers. Ook worden zij elders 
gehuisvest, bijvoorbeeld in een zwembad. 
Gelukkig geldt dat soort maatregelen niet 
voor ons. Integendeel, wij zijn blij dat we het 
aantal openingsuren hebben kunnen 
verruimen. We zijn nu zeven dagen in de 
week open. Of wij ook werken met 
vrijwilligers? Wel voor zaken als onze Home 
Readers Service. Ook zijn er Local History 
Volunteers, maar als het gaat om de overige 
dienstverlening, zetten we beroepskrachten 
in.’ 
 
Wat is voor u de komende tijd de grootste 
uitdaging?
‘Ons werk is nooit af. We moeten scherp 
blijven focussen op maatschappelijke 
ontwikkelingen en daar zo goed mogelijk op 
inspelen. Hoe zetten we nieuwe technologie 
in? Wat doen we met bepaalde trends? Die 
kennis moeten we niet voor onszelf houden, 
maar delen met al onze stakeholders, zodat 
de gemeente ervan overtuigd blijft dat 
investeren in deze bibliotheek ten goede 
komt aan de plaatselijke samenleving. Deze 
bibliotheek, die in 2016 openging, moet er in 
2020 heel anders uitzien dan nu. Wat we 
koste wat kost moeten voorkomen, is dat 
bezoekers zeggen: “Toen de bieb voor het 
eerst haar deuren opende, ging ik er graag 
heen, maar nu heb ik het wel gezien”. Voor 
blijvende prikkels zorgen is makkelijker 
gezegd dan gedaan, maar we doen er alles 
aan om de mensen te blijven verrassen. Wat 
ik persoonlijk hoop? Het succes te 
continueren. Het is net als bij voetbal: 
kampioen worden, is al niet eenvoudig, maar 
aan kop blijven is nog veel lastiger. Als ik de 
Nederlandse lezers een advies mag geven, is 
het dit: wees niet beducht voor vernieuwing 
en wees niet bang om anderen vragen te 
stellen. Je leert zoveel van andermans 
ervaringen. Just do it. En als je ergens induikt, 
vlieg er dan voor de volle honderd procent in, 
want wij bibliothecarissen hebben veel meer 
in onze mars dan we menigmaal beseffen.’
TEKST: EIMER WIELDRAAIJER FOTO’S: 

HUFTON+CROW EN EIMER WIELDRAAIJER

Citaten

‘It’s absolutely briljant. What I do, both as 
an author and also as a comedian, is 
predominantly about storytelling so to 
have an whole building dedicated to 
storytelling in all its forms is just 
amazing.’ 
David Baddiel, comedian, screenwriter en 
schrijver

‘The Word has set the standard for design 
thinking in the UK.’ 
David Lindley, executive director, 
Designing Libraries

‘Thanks to the architects, councillors and 
librarians who created The Word – 
performance space, exhibition hall and 
my dream library.’ 
Ann Cleaves, auteur van Vera en Shetland 
 

The Word  
in cijfers
Bouwkosten: 13,5 miljoen pond. 
Architect: FaulknerBrowns.
Bruto vloeroppervlak: 4115 m2. 
Netto vloeroppervlak: 3476 m2. 
Stijging leners: 1914,3%. 
Stijging uitleningen: 93,8%. 
Eerste week: 24.494 bezoekers. 
Eerste drie maanden: meer dan 100.000 
bezoekers.

‘Wees niet beducht 
voor vernieuwing’ 
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Anton Pieck had zijn vingers afgelikt bij het 
zien van Chester, de hoofdstad van het 
graafschap Cheshire, dat kan bogen op een 
middeleeuwse kathedraal, gezellige 
steegjes, nog gezelliger pubs en een keur 
aan vakwerkhuisjes. Aan de rand van het 
centrum en uitkijkend op een sfeervol 
pleintje ligt het Storyhouse, dat na een 
ingrijpende en 37 miljoen pond kostende 
verbouwing in mei 2017 openging. De roem 
is deze samenvoeging van bibliotheek, 
bioscoop en theater vooruit gesneld, want 
op weg naar de niet ver van Liverpool 
gelegen stad lezen we in krantenknipsels 
teksten als: ‘Storyhouse is set to transform 
Chester’s cultural landscape. This house is 
your house. It is a place for exploration and 

Op uw twaalfde wilde u al theaterdirecteur 
worden. En kijk nu eens, u geeft niet alleen 
leiding aan een theater, maar ook aan een 
openbare bibliotheek en aan een bioscoop. 
Alex Clifton: ‘Ik voel me bevoorrecht. Een 
droom die bewaarheid is. Als kind van deze 
stad werd ik al jong verliefd op het toneel. 
Heel lang heb ik acteur willen worden. Of 
desnoods stage manager, zolang het maar 
een baan in het theater was. Hoe vaak er 
niet door mijn hoofd is gegaan: wat zou ik 
graag een theater in Chester runnen, en nu 
is het zover! Daarom geniet ik nog van elke 
dag dat ik hier ben.’

discovery, where new talent is nurtured and 
community creativity encouraged.’  
 
Eenmaal aangekomen in de geboorteplaats 
van acteur Daniel Craig en voetballer 
Michael Owen valt de duisternis op de 
winterse namiddag al snel in. Aan de sfeer 
in het Storyhouse blijkt dit geen afbreuk te 
doen, want uitgerekend vandaag staat alles 
in het teken van een heuse Harry Potter 
Evening. Door het hele gebouw wemelt het 
van de Harry’s in alle soorten en maten. 
Ook Severus Snape, ‘Mad Eye’ Moody, Albus 
Dumbledore, Ron Weasley en Hermione 
Granger blijken populair. Kriskras door het 
pand paraderen jong en oud, die zich voor 
de gelegenheid hebben uitgedost als een 

van de kleurrijke personages uit de boeken 
van J.K. Rowling. Ja, dit is serious business. 
Zij het met een knipoog, laat dat maar aan 
de eilandbewoners over. Maar wacht eens, 
zijn dat geen Nederlanders, die zich daar 
door de meute bewegen? Warempel, onder 
aanvoering van reisgids Erik Boekesteijn is 
een door de Bibliotheek Oostland 
ingestelde werkgroep zich aan het 
oriënteren op de vraag of het concept van 
het Storyhouse eveneens zou kunnen 
worden toegepast in het Zuid-Hollandse 
Nootdorp. Later op de avond, tijdens een 
gezamenlijk diner, verhalen de deelnemers 
enthousiast over wat ze hebben gezien in 
het Storyhouse. Dat maakt extra 
nieuwsgierig naar mijn ontmoeting de 

Kwam u ook al jong in aanraking met de 
bibliotheek?
‘De bibliotheek van Chester, die ik me 
herinner uit mijn jeugd, was een plek van 
geborgenheid. Ik zat er graag te lezen en 
te leren. Gedurende mijn schooltijd heb ik 
er menig uurtje doorgebracht. Omdat ik 
verzot ben op boeken. Niet voor niets ging 
ik later literatuur studeren in Oxford. Ik 
beschouw mezelf als verhalenverteller. Wat 
me aanspreekt in theaters, bioscopen en 
bibliotheken, is dat het plekken zijn waar 
verhalen verteld worden, waar mensen zin 
aan hun eigen leven en dat van anderen 
geven. Dat maakt ze speciaal.’ 
 
Wat is de kern van de exercitie die hier 
plaatsvindt? 
‘Storyhouse is een movement, een 
beweging. Het is geen gebouw, het is een 
idee. It’s a way of behaving, it’s an attitude. 
Het is een manier om met mensen en met 
deze gemeenschap te werken. Beter 
gezegd: de vele gemeenschapen in deze 
stad. Verhalen zijn daarbij het instrument 
waarmee mensen zich kunnen uitdrukken.’

Zag u direct het voordeel van intensieve 
samenwerking tussen de drie partijen die 
elkaar hier hebben gevonden?
‘In alle bescheidenheid: ja. Ik herkende 
meteen de potentie. Met dien verstande 
dat we nog steeds bezig zijn de power van 

deze krachtenbundeling te ontdekken en uit 
te bouwen. Wat me heeft verrast, is dat ook 
de bevolking van deze stad de 
mogelijkheden onmiddellijk omarmde. 
Iedereen zag vanaf het begin de kansen die 
het bood. Ter illustratie: elke maand komen 
hier 111 verschillende community groups 
bijeen, variërend van naaikransjes tot 
vluchtelingengroepen.’ 
 
Niet zelden roept de investering van 
gemeenschapsgeld in een nieuw cultureel 
centrum forse kritiek op, maar in Chester zijn 
de negatieve geluiden vrijwel uitgebleven. 
Hoe komt dat?
‘Van tevoren had ik alle argumenten die 
pleiten voor culturele impact en het belang 
van geletterdheid voor de  samenleving en 
de economie op een rijtje gezet, maar die 
argumenten heb ik niet hoeven te 
gebruiken. De instemming met dit project 
was stadsbreed. In het eerste jaar hebben 
we ruim een miljoen bezoekers mogen 
begroeten. Meer dan de helft van hen is 
coming to be, not to buy. Ze komen niet om 
een theater- of bioscoopticket te kopen, 
maar gewoon om hier te zijn. Of ik daar blij 
mee ben en niet meer nastreef dan dat? 
That is more! Natuurlijk willen we ook 
graag een commercieel succes zijn, maar als 
we een social community success zijn, ben ik 
daar even blij mee. Uit enquêtes blijkt dat 
bezoekers het Storyhouse echt ervaren als 
hun woonkamer.  Dat is precies wat we 
beogen, want we proberen door het hele 
gebouw een huiselijke sfeer te creëren.’ 
 
Bij binnenkomst las ik deze tekst op de vloer: 
‘Welcome. Come here. Sit down. You’re safe 
with us now.’ 
‘Menigeen zal dat niet eens opvallen. Dat 
geeft niet, zolang ze de boodschap maar 
voelen. This place should feel like a 
community living room. Be, not buy, voor 
mij verklaart dat het succes van Storyhouse. 
Er komen hier heel veel mensen over de 
vloer die slechts even willen uitblazen, even 
afstand willen nemen van de rat race that’s 
going on outside. Ook het zachte contact 
met cultuur is waardevol. Ongedwongen 
tussen de boeken zitten. Kijken naar een 

Storyhouse: geen 
gebouw, maar een 
idee

 

Gastland Engeland heeft nóg een ijzer in het vuur. En wat voor een: het Storyhouse in Chester, 

gesitueerd in een Odeon-cinema uit de jaren dertig, combineert een bibliotheek, bioscoop en theater en 

maakt dat tot een volledig geïntegreerd cultureel complex, dat de publieke dienstverlening in deze stad 

van circa 80.000 inwoners naar een volgend level tilt. Met dank aan ‘onze’ Erik Boekesteijn.

volgende ochtend met Alex Clifton, artistic 
director. Alex blijkt afgestudeerd in de 
Engelse taal- en letterkunde aan de 
Universiteit Oxford, een levenslange passie 
te hebben voor theater en literatuur, en een 
begenadigd verteller en ambassadeur van 
Storyhouse. 
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aankondiging op een scherm. Een acteur 
zien voorbijlopen. Daarnaast is er het directe 
contact: inmiddels hebben al 
honderdduizenden mensen een theaterticket 
gekocht. De uitleencijfers van de bibliotheek 
zijn verdubbeld. Met name de 
jeugdbibliotheek loopt als een trein. Ook bij 
volwassenen noteren we een toename, maar 
niet in dezelfde mate als bij kinderen. Zoals 
ik zei: het hart van onze beweging is de 
connectie met de community, en wat is de 
kleinste community? Het gezin. Met name 
jonge gezinnen weten ons te vinden. 
Gisteren was er de Harry Potter Evening, 
vanmorgen is er voorlezen voor peuters. Dat 
soort activiteiten vindt dagelijks plaats.’ 
 
Wat is de filosofie van Storyhouse?
‘We bouwen aan de culturele democratie, 
aan creatief burgerschap. Iedereen is 
creatief, dat is deel van ieders mens-zijn. Die 
creativiteit vieren en normaliseren, zien we 
als ons culturele statement. Cultuur is geen 
democratisch gereedschap; democratie is 
cultuur. Wij allen zijn burgers, wij zijn 
allemaal met elkaar verbonden, een voor 
een dragen we maatschappelijke 
verantwoordelijkheid voor elkaar. Dat is de 
basis van alles wat we in Storyhouse doen.’ 
 
Een plus een plus een is geen drie, maar 
vier? 
‘Misschien wel vijf. Als je deze drie verhalen 
vertellende instellingen samenvoegt, krijg je 
een soort chemische reactie die tot een 

 
Riep die functie-uitbreiding aanvankelijk 
weerstand op?
‘Verandering is moeilijk voor iedereen. 
Transitie betekent ongemak, maar wel 
tijdelijk ongemak, en van alle teams die 
werden samengevoegd, hebben de 
bibliotheekmedewerkers zich het snelst 
aangepast. Zij omarmden de verandering 
het eerst, omdat ze onmiddellijk de extra 
creativiteit van hun nieuwe werkomgeving 
herkenden. Daarin speelde mee dat we 
vanaf het begin een beroep hebben gedaan 
op ieders belangstelling. “Waar ligt jouw 
interesse buiten werktijd?” was bijvoorbeeld 
een vraag die we stelden. “Ik ben dol op 
tuinieren”, was een van de antwoorden. De 
vrouw die dat zei, runt nu de Gardening 
Club. Een ander is verzot op wielrennen. Die 
is nu gangmaker van de fietsclub. Breng je 
passie, je creativiteit naar je werk, dat was 
de boodschap die we uitdroegen. Want die 
passie, die creativiteit is je werk. Zoals 
gezegd, heeft het bibliotheekteam die 
handschoen geweldig opgepakt. Binnenkort 
start een van de medewerkers met het 
houden van bijen op het dak.’ 
 
Waar trekt u de grens?
‘De grens wordt bepaald door het vertellen 
van verhalen. Tuinieren is een verhaal met 
een begin, een middenstuk, en een eind. 
Laatst kwam er iemand bij me, die zei: “Ik 

krachtiger verbinding leidt dan bij de 
afzonderlijke componenten het geval zou 
zijn. Verhalen zijn een microkosmos van het 
leven: begin, midden, eind. Verhalen helpen 
ons de reis van het leven te begrijpen. 
Toneel, film, literatuur, digital arts, live arts, 
ze draaien allemaal om de grote 
filosofische en existentiële vragen. Als je al 
die verschillende uitingsvormen 
combineert, bereik je meer 
gemeenschappen. Er is een gathering force, 
die veel meer impact heeft dan welke 
uitingsvorm afzonderlijk ook.’ 
 
Is er volledige integratie van de drie 
‘bedrijfsonderdelen’? 
‘Alles loopt door elkaar. In de bibliotheek 
vind je een Story Room die plaats biedt 
aan vijftig mensen. Twee à drie keer per 
dag vinden er activiteiten plaats. 
Daarnaast is er het studiotheater met 150 
zitplaatsen. En dan is er de main stage met 
een capaciteit van 800 zitplaatsen. Voor 
een goed begrip van onze movement: we 
zien die niet als gescheiden eenheden. 
Integendeel: het theater is deel van de 
bibliotheekdienst. De bioscoop is deel van 
de bibliotheekdienst. This is all a public 
library. We zijn geen theater waar een 
bibliotheek tegenaan is geplakt. We are a 
library with a blooming big performance 
space.’ 
 
De bibliotheek is laagdrempelig, geldt dat 
ook voor het theatergedeelte?  

‘Degene die in het bezit is van een 
bibliotheekpas kan elke voorstelling voor 
tien pond bijwonen. Kinderen beneden de 
twaalf hebben gratis toegang. Hetzelfde 
geldt voor child or adult carers. Wat we 
doen, is het theaterbezoek democratiseren. 
Het eerste kaartje dat we verkopen, is altijd 
het goedkoopste. Bovendien krijg je dan de 
beste zitplaats in het theater. Normaliter 
zijn de beste zitplaatsen in een theater de 
duurste. Bij ons niet. Wie het eerst komt, het 
eerst maalt, en wel voor de laagste prijs. 
Het laatste kaartje dat je bij ons koopt, is 
het duurst, en betreft een zitplaats op de 
achterste rij. Dat idee hebben we gejat van 
easyJet, omdat we loyaliteit willen belonen. 
Het gaat er bij ons niet om hoeveel cash je 
in je portemonnee hebt, maar hoe graag je 
een show wilt bijwonen.’ 
 
Zijn alle medewerkers in dienst van één 
organisatie?
‘Ja, we werken allemaal voor dit ene bedrijf. 
Het meisje dat je zojuist in het restaurant 
een kop koffie aanbood, is daar nu tickets 
aan het verkopen voor de voorstelling van 
het Sint-Petersburg Ballet. Ook 
bibliotheekmedewerkers worden voor alle 
taken ingezet. Zij verkopen eveneens 
theaterkaartjes en ruimen serviesgoed op. 
Dat geldt voor iedereen in de organisatie, 
van hoog tot laag. Zelf verkoop ik af en toe 
dus ook kaartjes. Dat is prima, want zo 
ervaar ik aan den lijve wat men vindt van 
onze service en wat er speelt in Chester.’ 

wil graag mijn schilderijen hier 
tentoonstellen”. Toen zei ik: “Nee, dat doen 
we niet, want schilderijen zijn een 
afgesloten hoofdstuk. Als je hier in 
Storyhouse wilt komen zitten om 
schilderijen te maken en bereid bent over 
dat creatieve proces te praten met 
bezoekers, ben je van harte welkom.” Idem 
dito waar het gaat om het houden van 
bijen’. 
 
De naam Storyhouse is een prachtige 
vondst, omdat deze titel perfect de lading 
dekt. Wie bedacht die naam?
‘Andrew Bentley, chief executive, en ik 
brachten een paar jaar geleden een bezoek 
aan Erik Boekesteijn in Nederland. Samen 
bezochten we de bibliotheken in Delft en 
Amsterdam. Met hem wisselden we van 
gedachten over onze plannen. 
Grappenderwijs bedachten we namen als 
Bookhouse, Playhouse en Picturehouse, 
totdat Erik bij de zoveelste kop koffie zei: 
“Waarom noem je het geen Storyhouse?”’ 
 
Is het boek nog steeds onmisbaar in 
Storyhouse?
‘Absoluut. Er staan hier 50.000 boeken 
verspreid door het gebouw. Ook bij de bar 
en in het restaurant. Boeken zijn niet onze 
missie, maar een briljant medium om onze 
missie te volbrengen. Ik ben dol op boeken, 

dol op toneelstukken, dol op films, maar zij 
vormen niet de reden van ons bestaan. Ze 
zijn het middel om ons doel te realiseren.’ 
 
Vrijwel elke bibliotheek profileert zich 
tegenwoordig als huiskamer van de stad, 
maar op weinig plekken benadert men dat 
ideaal zo dicht als in Chester, is mijn 
indruk. 
‘Dank u! We willen dat dit house een home 
wordt voor de mensen die hier komen. Om 
die reden heet ons restaurant ook The 
Kitchen. Een keuken die van jou is. Aan de 
voorkant vind je The Den (de hut), waar 
kinderen worden voorgelezen. Huiselijke, 
intieme ruimtes scheppen, dat is wat we 
proberen. Er zijn knusse hoekjes waarin je 
kunt wegkruipen, banken waar je met 
klasgenootjes of kennissen kunt babbelen.’ 
 
Storyhouse ademt ook nostalgie, de hang 
naar de warmte van vroeger. Zegt u 
daarmee ook: we staan in een traditie?
‘Het uitgangspunt is nooit geweest een 
bibliotheek te bouwen vol digitale 
technologie. Niet dat ik daar op tegen ben, 
maar ik leg veel liever het verband met de 
lokale geschiedenis, om van daaruit – 
samen met de plaatselijke gemeenschap – 
de toekomst vorm te geven. Ik wil de 
toekomst niet voor maar met onze burgers 
inkleuren. En wel op een plek waar ze zich 
veilig en geborgen voelen. In 
bibliotheekland zie je her en der FabLabs 
en game rooms, maar dat is niet wat wij 

‘Creativiteit is niet 
iets speciaals, het is iets 
normaals’
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willen. Mensen voelen zich al snel 
geïntimideerd door nieuwe technologie. We 
hebben hier geweldige wifi en een groot 
beeldscherm waar we laten zien wat hier te 
doen is, maar als ik kijk naar ons budget, is 
de aanschaf van een 3D printer zeker geen 
prioriteit. Ik investeer liever in community 
creativity and activity. Programmeren, 
activeren, en vooral zorgen dat we de 
inwoners van deze stad daarvoor het 
podium bieden, dat is mijn prioriteit. Het 
gaat niet om mijn visie, het gaat om het 
faciliteren van een platform waarop de 
mensen van Chester hun toekomst kunnen 
vormgeven. Investeren in wifi is in dat 
opzicht veel belangrijker dan investeren in 
hardware. Zoals je hier ook geen 
ontvangstbalie aantreft. Daarmee zeg je 
namelijk: dit is mijn gebouw, terwijl wij 
zeggen: welkom in jouw gebouw.’ 
 
Vandaar ook de ruime openingstijden?
‘We zijn open van 8.00 uur ’s ochtends tot 
11.00 uur ’s avonds. Elke dag, behalve op 
Eerste Kerstdag. Dat geldt ook voor de 
bibliotheek. Als het restaurant en het 
theater open zijn, is de bibliotheek dat 
eveneens. Overigens is er geen box office en 
geen bewaking in dit gebouw. You are 
simply trusted not to steal books. En 
bovendien: van wie zijn die boeken nou 
helemaal? Het zijn niet mijn boeken. Ik kan 
ze lenen, jij kunt ze lenen, iedereen kan ze 

‘Ik ben eigenlijk altijd lid geweest, totdat ik 
in de gunstige positie ging verkeren dat ik 
bijna alle boeken thuisgestuurd kreeg: ik 
doe al dertig jaar radiowerk en werk ook 
voor kranten. Ik hoef maar te piepen en een 
boek wordt me toegestuurd. Daar ben ik 
gewoon belachelijk verwend van geraakt. 
Als kind in Vriezenveen ging ik veel naar de 
bibliotheek. Ik had twee lidmaatschappen, 
een van de openbare bibliotheek en een van 
de christelijke. Die christelijke bibliotheek 
had specifieke boeken die je bij de openbare 
minder goed kon krijgen – en omgekeerd. 
Mijn ouders zijn ook lezers, vooral mijn 
moeder. Ik ben in een lezend milieu groot 
geworden, een lezend gezin.’ 

Kom je toe aan het lezen van al die 
opgestuurde boeken?
‘Ja, maar het vergt een ijzeren discipline. 
Voor een uitzending, als ik een interview 
met een schrijver heb, lees ik 
vanzelfsprekend zijn of haar hele boek. Ik 
interview niet op grond van een achterflap. 
Daardoor mis ik wel, en dat vind ik eigenlijk 
heel jammer, de sensatie die ik als kind had: 
een boek wilde je echt uitlezen. Nu is het 
ook een beetje huiswerk.’ 

Vergt het Bibliotheekcongres eenzelfde 
voorbereiding?
‘Voor Kunststof doe ik altijd een uur 
interview, de voorbereiding is vergelijkbaar 
per gast. Dat zijn er drie, vier. Daar ben ik 
een paar dagen mee bezig. Ik wil iets weten 
van het werk van iemand, z’n specifieke 
invalshoek. Ik lees erover, ik zoek veel 
informatie, ik krijg die ook van de 
organisatie. Het zijn stevige 
voorbereidingen.’ 

Je krijgt op het Bibliotheekcongres 
uiteenlopende gasten.

Petra Possel: steun de 
bibliotheek op Curaçao!

 

Ook dit jaar is radiopresentatrice (Kunststof, Mangiaire) en schrijfster (Vrouw in de rouw, De troost van 

eten) Petra Possel gastvrouw bij Het Nationale Bibliotheekcongres. Zij leerde de bibliotheekwereld goed 

kennen tijdens de tournee die ze in 2006 samen met Frank Martinus Arion en Philip Freriks maakte ter 

gelegenheid van de eerste editie van Nederland Leest. Maar lang voordien was ze al een bezield gebruikster 

van de bibliotheek.

‘Leo Blokhuis, Frits Spits. Vorig jaar Jan 
Terlouw, dat was ook heel bijzonder. Dit jaar 
Francine Houben, een architect. Zij heeft 
onder andere de Mid-Manhattan Library 
ontworpen, dat sluit mooi aan op het 
thema van dit jaar. Een gesprek voor 
publiek is hetzelfde eigenlijk als een 
gesprek voor de radio.’ 

Hoe is dat als je met eigen werk in de 
bibliotheek komt, zoals met Vrouw in de 
rouw, een zwaar onderwerp en daarover zelf 
vragen te beantwoorden krijgt?
‘Dat boek is heel persoonlijk, dus je bent 
vraagbaak en praatpaal tegelijk, in casu de 
dood, wat natuurlijk helemaal geen licht 
onderwerp is. Ik vond het altijd heel 
belangrijk om te doen, maar tegelijkertijd 
had ik erna hoofdpijn. Van de belasting, zeg 
maar, om over zulke persoonlijke dingen te 
praten die aangrijpend zijn en mezelf dan 
een beetje dapper erdoorheen te slaan en 
zelf niet gaan huilen of mee laten sleuren 
door emotie.’ 
 
Zijn de bibliotheken waar je komt heel 
andere instellingen dan toen je jong was?
‘De bibliotheek was een gebouw en daar 
waren boeken, en het enige dwingende was 
dat er een datum was waarop 
je een boek moest inleveren. 
Ik had nog wel eens een 
boete omdat ik te laat was. 
De bibliotheek in Amsterdam, 
bijvoorbeeld, een prachtig 
gebouw, heeft veel meer 
functies. Er is een restaurant 
in, de leestafel is veel 
uitgebreider, het hele aanbod 
is veel uitgebreider. Er worden 
dingen georganiseerd, dat 
ken ik helemaal niet uit mijn 
jeugd. In mijn tijd was het 

soberheid troef. Wat het niet minder maakt, 
het lezen – want het mooie van lezen is 
juist dat je in dat boek zit, of dat boek in je 
hoofd zit.’ 
 
Je bent van het papieren boek?
‘Ik ben niet zo’n e-reader. Ik heb ’m wel 
maar kan me niet herinneren dat ik ooit 
meer dan een paar pagina’s heb gelezen. Ik 
zit de hele dag al met zo’n scherm voor m’n 
neus vanwege het voorbereiden van 
interviews en artikelen schrijven en zo. Ik 
ben heel blij als ik met een boek zit.’ 

Heb je een favoriete bibliotheek?
‘Een van mijn lievelingsbibliotheken is die 
op Curaçao, een heel mooie bibliotheek, die 
helemaal op het klimaat is gebouwd. Waar 
wij hier spuugverwend zijn aangaande 
voorzieningen, is men dat daar niet. Juist 
daarom is de bibliotheek voor zo’n eiland, 
voor al die eilanden daar, van levensbelang. 
Toen ik er voor Nederland Leest was, dacht 
ik: alle gelegenheid die ik krijg om te 
zeggen dat de bibliotheek op Curaçao 
gesteund moet worden, grijp ik aan. Bij 
deze!’
TEKST: MARTIN DE JONG FOTO’S: NTR/JEAN 

PIERRE HEIJMANS EN EIMER WIELDRAAIJER

lenen. Voor zover ik het nu kan beoordelen, 
is het geen enkel probleem. Als je mensen 
vertrouwen geeft, krijg je vertrouwen terug.’

Een mooi aspect van Storyhouse zijn de 
citaten en passages uit boeken die je overal 
aantreft. Zelfs op het genderneutrale toilet, 
waar je verrast wordt door een humoristisch 
gedicht. 
‘Die teksten wijzigen we voortdurend. 
Momenteel zie je vooral poëzie van Hollie 
McNish, de Britse dichteres, die hier enkele 
voordrachten hield tijdens het 
literatuurfestival. Over twee weken worden 
haar teksten vervangen door gedichten van 
basisschoolleerlingen uit Chester. Een 
plaatselijke dichter is met die kinderen aan 
de slag gegaan en dat levert fantastische 
resultaten op. Een kind heeft een hilarisch 
gedicht geschreven over poep, dus ook het 
toilet is straks weer voorzien van een 
passende tekst. Surprise and delight people, 
daar gaat het om. Mijn droom is dat er een 
generatie kinderen opgroeit in Chester voor 
wie het vanzelfsprekend is dat ze hun 
creativiteit aanspreken. Een generatie die 
poëzie niet beschouwt als iets moeilijks voor 

geprivilegieerden, maar als iets dat je overal 
en zelfs op muren kunt aantreffen. 
Creativiteit is niet iets speciaals, het is iets 
normaals.’ 
 
Wat staat er nog op uw verlanglijstje?
‘Ik wil dat de movement die we hebben 
ingezet verder groeit. Ik wil dat Storyhouse 
zich als een inktvlek over de wereld 
verspreidt. Niet dat ik de ambitie heb die 
toekomstige Storyhouses zelf te runnen – 
God, no – maar dat anderen het 
estafettestokje overnemen. Dit concept is 
overal toepasbaar. Met deze en andere 
partners. En met partijen die daarin 
geïnteresseerd zijn – in Nederland of waar 
dan ook – willen wij onze ervaringen met 
alle plezier delen.’ 
Resteert de vraag of we over enige tijd in 
Nootdorp de Nederlandse variant van het 
Engelse Storyhouse mogen begroeten. Eén 
ding is zeker: het zou ons 
bibliotheeklandschap ongetwijfeld verrijken 
en verfraaien.
TEKST: EIMER WIELDRAAIJER FOTO’S: PETER 

COOK, BECCY LANE, MARK MC NULTY EN  

EIMER WIELDRAAIJER 

‘Ik wil dat Storyhouse zich 
als een inktvlek verspreidt’ 
 
 

Bibliotheek Curaçao.
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J U R Y R A P P O R T

met het winnen van de  
NBD Biblion Award 
voor Beste Bibliotheek 
van Nederland

feliciteert
Stadkamer Zwolle

Citaat juryrapport:

'Een gevarieerd aanbod aan 

activiteiten, met veel 

aandacht voor amateurkunst.  

Ook de samenwerking met 

Hogeschool Windesheim pakt 

goed uit.'

FO
TO

: T
H

EO
 S

M
IT

S

Maatschappelijke ondersteuning, educatieve projecten 

en een aangename verblijfsruimte zijn minstens zo 

belangrijk. Natuurlijk is dat een positieve constatering 

voor het bibliotheekwerk in het algemeen, maar het 

maakte het kiezen van een winnaar – waar het bij een 

wedstrijd nou eenmaal om gaat – niet gemakkelijker. 

Juan Khalaf (Beste Bibliothecaris van Nederland), 

Jacinta Krimp (directeur bibliotheek Den Helder, de 

huidige Beste Bibliotheek), Hans van Velzen 

(oud-directeur van de OBA en auditor), Eimer 

Wieldraaijer (hoofdredacteur Bibliotheekblad) en 

Wendy de Graaff (mystery guest) legden hun bevinden 

naast elkaar en gingen af en toe stevig in discussie. 

Twee bibliotheken eindigden bij de jury op een 

gedeelde eerste plaats, zodat uiteindelijk de ruim 

15.000 uitgebrachte publieksstemmen de doorslag 

gaven. En zo hoort het ook natuurlijk!

In alfabetische volgorde (van plaatsnaam) werden de 

volgende opmerkingen over de zes finalisten gemaakt. 

De nieuwe bibliotheek in Amsterdam Zuid-Oost in 

het winkelcentrum Bijlmerplein werd door alle 

juryleden als zeer sfeervol en als een prettige 

verblijfsplek ervaren met een op de wijk toegespitste 

collectie. Architect Aat Vos heeft zichzelf hier 

overtroffen. Amsterdam Bijlmer is wegens de geringe 

leestraditie geen gemakkelijke wijk, maar door met 

anderen tal van activiteiten te organiseren, worden 

toch veel bezoekers binnengehaald. Opgroeien in deze 

wijk zonder de bibliotheek tegen te komen, is vrijwel 

onmogelijk! De jury ontving een kritische brief van het 

Platform Gehandicapten Zuid-Oost over de 

toegankelijkheid van de bibliotheek. Zij deelt die 

kritiek niet op alle punten, maar er is ongetwijfeld 

enige verbetering mogelijk. Ondanks dat bezwaar 

heeft Amsterdam Bijlmer er een huiskamer bij waar 

alle bewoners hun voordeel mee kunnen doen. Wel 

één minpuntje, en zeker in deze wijk: WiFi is niet gratis 

in Amsterdam.

Het Kruispunt in Barendrecht wordt door de jury als 

een geslaagde samenvoeging van de bibliotheek met 

het lokale theater ervaren, al had het leescafé, dat 

beide verbindt, wel wat comfortabeler gekund qua 

zitplekken en verlichting. Het is duidelijk dat de 

inwoners de bibliotheek goed ontdekt hebben, maar 

toch zou de jury nog wel wat meer door de bibliotheek 

geïnitieerde activiteiten willen zien. Het personeel is 

hoogopgeleid en van alle markten thuis, en dat zou 

nog zichtbaarder mogen zijn in de activiteiten. Jan 

David Hanrath tekende voor de inrichting die er, met 

name door de multifunctionele houten werkbanken bij 

de entree en de vele planten, voor zorgt dat bezoekers 

zich prettig voelen in de ruimte.

Purmerend verdient een groot compliment omdat 

men veel doet met weinig middelen. Ondanks de 

geringe bijdrage per hoofd van de bevolking bruist het 

er van de activiteiten en is het personeel opvallend 

vriendelijk en behulpzaam. De bibliotheek is qua 

inrichting zeker niet de nieuwste, maar de goede 

collectie wordt met zorg gepresenteerd en de 

jeugdafdeling is een van de beste die de jury dit jaar 

zag. Het kiezen voor strategische medebewoners, zoals 

de lokale krant en het vluchtelingenwerk, maakt de 

lijnen voor samenwerking kort. Wie het altijd volle 

Taalplein ziet, merkt dat deze bibliotheek midden in 

de lokale samenleving staat. Dus gemeente…. zo’n 

bibliotheek verdient structureel veel meer subsidie!

Over de nieuw gebouwde bibliotheek van Sittard 

waren de juryleden het niet eens. Sommigen vinden 

haar prachtig, anderen vinden het er kil, met name op 

de jeugdafdeling. Sfeer verhogend is in elk geval de 

aanwezigheid van de vele leerlingen van de 

Hogeschool waarmee de bibliotheek het pand deelt. 

In de collectie werden verschillende verouderde 

materialen aangetroffen, waarvan je zou verwachten 

dat die er bij de verhuizing wel uitgehaald zouden zijn. 

Er is weinig personeel om het enorme gebouw te 

bemannen en kennelijk levert dat enige stress op, 

want juryleden troffen soms norse personeelsleden, 

maar de overheersende indruk is dat Zuid-Limburg een 

goede bibliotheek rijker is.

Cultuurcentrum vanBeresteyn in Veendam ligt op een 

centrale plek en is van verre zichtbaar. Eenmaal 

binnen word je door een bijzondere trap naar boven 

gelokt, waar de bibliotheek huist. De Bibliotheek 

Veendam organiseert heel veel activiteiten waar ze 

alle lagen van de plaatselijke bevolking mee bereiken. 

Hun collectie is niet groot, maar precies afgestemd op 

de bezoekers. Voor kinderen worden er veel digitale 

activiteiten ontplooid, en door het veelvuldig druk 

bezochte FabLab midden in de ruimte heeft dat ook 

zijn uitstraling op de andere bezoekers. Er wordt veel 

en succesvol samengewerkt met anderen, waardoor 

vrijwel alle Veendammers regelmatig in de bibliotheek 

komen. In het filmpje ter ere van de nominatie heeft 

dan ook zo ongeveer ‘tout Veendam’ een plaatsje 

gekregen. De eenvoudige tarievenstructuur (4 euro per 

maand) en het boetevrij lenen verdienen een 

compliment en maken dat bibliotheek Veendam 

vrijwel geen drempel heeft.

In Zwolle heeft een kleine revolutie plaatsgevonden. 

De centrale bibliotheek is uit hartje stad verhuisd naar 

een pand net buiten de singel, en is een nieuwe 

huisstijl gaan voeren onder de naam Stadkamer.  

De jury is aangenaam verrast door de ruimte en de 

manier waarop de collectie over het nieuwe pand 

verdeeld is. De begane grond met een groot leescafé 

wordt druk bezocht en de juryleden bleven er 

eveneens graag ‘plakken’. Het beleid qua 

samenwerking en activiteiten is als volgt: vrijwel 

iedereen die iets in de Stadkamer wil doen, mag dat, 

maar daar moet wel iets tegenover staan. Een 

commerciële cursusaanbieder moet bijvoorbeeld ook 

een lowbudget evenement voor bibliotheekbezoekers 

organiseren. Dit levert een gevarieerd aanbod aan 

activiteiten op, met veel aandacht voor amateurkunst. 

Ook de samenwerking met Hogeschool Windesheim 

pakt goed uit. De jury heeft eigenlijk maar één punt 

van kritiek: de jeugdafdeling in de kelder – toch al 

niet de leukste plek – kan veel gezelliger! Verder niets 

dan lof.

Wellicht heeft de oplettende lezer het uit 

bovenstaande beschrijvingen al kunnen halen…  

De Beste Bibliotheek van 2018 en winnaar van de 

NBD Biblion Award is Stadkamer Zwolle 

geworden, met een groot compliment voor de wijze 

waarop zij de verhuizing, met beperkte middelen, tot 

een succes heeft gemaakt. Tweede werd, met een klein 

verschil, Veendam. De jury vindt dit een prachtig 

voorbeeld van een eigentijdse bibliotheek die midden 

in de lokale samenleving staat en er alles aan doet om 

alle lagen van de bevolking binnen te halen. Ondanks 

het feit dat hier geen nieuw of recent verbouwd pand 

staat, komt Purmerend op de derde plaats, als levend 

bewijs dat enthousiast personeel de basis vormt van 

een goede bibliotheek. 

Het was een mooi jaar, dat laat zien dat in alle hoeken 

van het land bibliotheken erin slagen zichzelf te 

vernieuwen en goed op de lokale kaart te zetten. 

 

Voor de bepaling van de eindstand gelden de 

stemmen van het publiek en de vakjury even zwaar. In 

totaal werden er door het publiek 15.379 stemmen 

uitgebracht. Uitslag (in percentage stemmen van 

publiek en vakjury tezamen): 

1. Zwolle (32%). 

2. Veendam (27%). 

3. Purmerend (15%). 

4. Amsterdam Bijlmerplein (12%). 

5/6. Barendrecht (7%) en Sittard (7%).

Spannende strijd met Zwolle als winnaar
De jury van de Beste Bibliotheek van Nederland-verkiezing had het moeilijk dit jaar. Niet eerder 

stonden de zes kandidaten zo dicht bij elkaar wat betreft kwaliteit en oorspronkelijkheid. Het zijn 

allemaal bibliotheken die midden in de lokale samenleving staan en hun leden en bezoekers al lang 

niet meer uitsluitend met hun collectie binnenhalen. 
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MedioEurope maakt het u gemakkelijk uw leners te attenderen op gloednieuwe aanwinsten 
of materialen die U in de kijker wenst te zetten... met MedioEurope Video Channels.
 
Kom langs op de MedioEurope-STAND 
op het nationaal bibliotheekcongres van 20 maart 
en we trakteren uw bibliotheek op een gratis videokanaal

Eerst kiest u welke materialen u specifiek in de kijker wil zetten. Al uw gloednieuwe 
bestsellers? Al uw nieuwe jeugdtitels? Of boeken van een bepaalde auteur naar aanleiding 
van een themaweek? 
Geen probleem. U kan in uw bibliotheek op elk toestel met een internetaansluiting 
deze materialen in een non-stop slideshow tonen. De selectie wordt weergegeven met titel, 
auteur en cover. Het aantal kanalen is onbeperkt. 

Op Het Nationale Bibliotheekcongres kan u zelf de kracht 
van videokanaal komen ontdekken.

MedioEurope PROMO    VideoCHANNELS

1 GRATIS videokanaal
voor uw bibliotheek !

Hoe gaat u te werk om uw gratis videokanaal te krijgen? vul dit formulier in en breng het mee naar 
het Nationale Bibliotheekcongres op 20 maart en geef het af op de MedioEurope-stand.
l ja ik wil één gratis videokanaal van MedioEurope uitproberen !
  met de volgende selectie:

Naam bibliotheek: ....................................................................

Naam aanvrager:  ....................................................................

Functie aanvrager:  .................................................................

O AAA-boeken
O AA-boeken
O A-boeken
O Volwassenen
O Jeugd

O Fictie
O Non-fictie
O Auteur:
O Genre:
O Ander: .............................................

CONTACT : Yves of Roel op 0032 15 51 41 10

www.medioeurope.com
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Advertorial

WIKIPEDIA-
ARTIKELEN 

WORDEN ÓÓK IN 
DE BIBLIOTHEEK 

GESCHREVEN

Europeana Fashion Editathon,  
Centraal Museum Utrecht 21, 

Sebastiaan ter Burg, 
CC-BY-SA 3.0

Toegang tot kennis is essentieel om je weg te vinden in 
de wereld. Voor school of studie, om bij te blijven in je 

beroep, maar ook om het nieuws te begrijpen, of goede 
keuzes te maken over politiek, geld of gezondheid. 

Wikipedia is één van de meest geraadpleegde online 
kennisbronnen ter wereld, en wordt helemaal beheerd, 

aangevuld en verbeterd door vrijwilligers.

Vereniging Wikimedia Nederland, Mariaplaats 3, Utrecht, 
www.wikimedia.nl , info@wikimedia.nl

Wikipedia bewerken kan overal. Thuis, in de trein, op een bankje 
in het park - of in de plaatselijke bibliotheek. Zo organiseren de 
Bibliotheek Midden-Brabant en Bibliotheek Hengelo regelmatig een 
Wiki Café of Wiki-kring. Gezellige bijeenkomsten waar iedereen 
welkom is om mee te schrijven aan de grootste internet-encyclo-
pedie ter wereld. Er zijn ervaren Wikipediabewerkers aanwezig 
om deel nemers te begeleiden. Soms staan de bijeenkomsten in het 
teken van een bepaald thema. Zo richt de ‘Wikikring GenderGap’ 
in de Bibliotheek Hengelo zich op het schrijven van artikelen over 
vrouwen en schrijft de algemene Wikikring in mei over het thema 
Verzet. In de Bibliotheek Tilburg Centrum is gestart met de gemeen-
telijke monumentenlijst; de lijst is verrijkt met zelfgemaakte foto’s en 
voorzien van een korte beschrijving

“ Middels de Wiki-bijeenkomsten hebben we men-
sen in onze regio weten te enthousiasmeren voor 
een nieuwe hobby. Het is mooi om te zien dat 
vooral 50-plussers graag hun kennis willen de-
len. Dat dit in groepsverband kan bij hun lokale 
bibliotheek   , maakt het voor velen bovendien een 
gezellige activiteit waar ze graag aan deelnemen. 
De Wiki-bijeen komsten vormen een mooi voor-
beeld van offline plezier van online kennisdeling.”  
–  Anita Balk, medewerker Team Informeren 

Bibliotheek Hengelo

Ook (amateur)fotografen zijn frequente bezoekers van de Wiki- 
bijeenkomsten in bibliotheken. Naast Wikipedia is er namelijk 
Wikimedia Commons, een centrale bibliotheek van beeld- en 
geluidsbestanden. Beelden (leren) toevoegen aan deze database 
en ze daarmee vrij beschikbaar maken voor hergebruik op bijvoor-
beeld Wikipedia is een activiteit waar veel fotografen graag aan 
deelnemen.

Kortom, wiki-bijeenkomsten blijken voor bibliotheken een mooie 
manier te zijn om mensen lokaal op een informele manier kennis te 
laten maken met kennisdeling. Het sluit naadloos aan op hun visie 
om kennis en informatie beschikbaar te stellen. Dat zij daarmee 
bovendien mensen binnen de eigen regio aan elkaar kunnen verbin-
den en misschien soms wel uit hun isolement kunnen halen is een 
mooie bonus.

“ Vorig jaar heeft de Bibliotheek Midden-Brabant een ‘Fotodag 

Spoorzone’ georganiseerd, in samenwerking met Wikimedia 

Nederland, de gemeente Tilburg en een oud-NS-medewerker. 

Bijzondere gebouwen konden die dag gefotografeerd worden 

door zowel professionele als amateurfotografen. Doel was 

om het verhaal van vroeger via beeld te vertalen naar nu en 

de toekomst. Beelden werden tijdens een vervolgbijeenkomst 

onder begeleiding van een Wikipediaan, geupload naar Wiki-

media Commons waar ze voor altijd beschikbaar zijn voor  

de rest van de wereld. Het was een zeer succesvol project  

en een mooi voorbeeld van co-creatie.”  

–  Marja Heusschen, projectmanager Digitale Bibliotheek, 

afdeling Innovatie.

Wikimedia Nederland ondersteunt bibliotheken bij het opzet-
ten van Wiki-meetings. Bibliotheken die hierin geïnteresseerd 
zijn kunnen contact opnemen met Wikimedia Nederland.

Wikimedia advertorial-A4-CC.indd   1 06/03/2018   13:25
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B I J  D E  B U R E N

Gelukkig kent Groot-Brittannië nog 
steeds verschillende voorbeeldige 
nieuwe en vernieuwende 
bibliotheken, zoals die van 
Manchester en Birmingham, 
Storyhouse in Chester, de Hive in 
Worcester, The Word in South Shields 
en de Idea Stores, maar dat wil niet 
zeggen dat het over de hele linie 
hosanna is. Integendeel, de sombere berichten over bezuinigingen en 
sluitingen en bibliotheken die noodgedwongen gerund worden door 
vrijwilligers rijgen zich al enige tijd aaneen, en ook in 2018 is aan die 
stroom doemberichten nog geen einde gekomen. Zo werd eind 
februari bericht dat sluiting dreigt voor zeven bibliotheken in East 
Sussex County vanwege bezuinigingen. In de county Somerset 
kunnen 15 van de 34 bibliotheken alleen open blijven als er 
vrijwilligers gevonden kunnen worden om de bibliotheken te gaan 
runnen, anders dreigt ook daar sluiting, zo bericht The Guardian op 
22 januari 2018. Maar het graafschap Northamptonshire spant in 
negatieve zin de kroon, daar dreigt sluiting van maar liefst 21 
bibliotheken (van de in totaal 36). Op 1 maart, World Book Day, 
werd bovendien bekendgemaakt, dat 21 bibliotheken (niet precies 
dezelfde als bovengenoemd) per direct, in afwachting van de 
sluitingen, nog maar één dag per week open kunnen blijven, zo 
meldt The Guardian. Het was voor het Chartered Institute of Library 
and Information Professionals (CILIP) reden om op 2 maart een 
formele klacht in te dienen. Nick Poole, directeur van CILIP, benoemt 
in zijn uitgebreide brief aan Matt Hancock, de minister van Digitale 
Zaken, Cultuur, Media en Sport, vier componenten van de klacht. 
Belangrijk element in zijn argumentatie is dat de Northamptonshire 
County Council met haar beslissing niet langer voldoet aan 
verschillende van de eisen die verbonden zijn aan de uit 1964 
stammende landelijke Public Libraries and Museums Act, die bepaalt 
dat de lokale autoriteiten de ‘statutory duty’ hebben te voorzien in ‘a 
comprehensive and efficient library service for all persons’ (dat kan 
overigens ook door de bibliotheken in handen te geven van 
vrijwilligers of ze te ‘outsourcen’ aan commerciële partijen). CILIP 
vraagt van de minister om voor lokale autoriteiten duidelijker te 
formuleren wat een ‘comprehensive and efficient service’ precies 
behelst. 

Vrijwilligers
De ellende blijft niet beperkt tot Engeland, ook in Wales doen de 
gevolgen van bezuinigingen zich gelden. BBC News bericht op 21 
februari 2018 over nieuwe cijfers van het Chartered Institute of 

Engeland is gastland op Het Nationale Bibliotheekcongres 2018. Hoe staat het 

bibliotheekwerk ervoor bij onze westerburen? 

Harde klappen voor 
Brits bibliotheekwerk

Public Finance and Accountancy (CIPFA) 
waaruit blijkt dat in vier jaar tijd (de periode 
2012/13 - 2016/17) het aantal fulltime 
bibliotheekprofessionals met 20 procent is 
teruggelopen, van 1112 naar 890, terwijl het 
aantal vrijwilligers in dezelfde periode steeg 
van 93 naar 1288. Het is een gevolg van het 
teruglopen van de bibliotheeksubsidies met 
18 procent in de afgelopen tien jaar. 

Datzelfde CIPFA publiceerde in december 2017 ook al cijfers voor heel 
Groot-Brittannië, die onder meer in The Bookseller ‘catastrophic’ werden 
genoemd. Het afgelopen jaar werd er 66 miljoen pond (74,5 miljoen 
euro) bezuinigd op de openbare bibliotheken, liep het aantal betaalde 
krachten terug met 5 procent en moesten er 105 bibliotheken sluiten, 
waarmee het aantal bibliotheeksluitingen sinds 2012 op 449 komt. Het 
aantal vrijwilligers nam met 8 procent verder toe; sinds 2012 gaat het om 
een toename van 42.6 procent. Tientallen bibliotheken kunnen alleen 
nog open blijven dankzij de inzet van vrijwilligers (waartoe de hierboven 
genoemde bibliotheken in Somerset binnenkort waarschijnlijk ook 
gerekend kunnen worden). Het aantal door vrijwilligers gerunde 
bibliotheken (in Groot-Brittannië ‘community libraries’ genoemd) zou wel 
eens rond de 500 kunnen liggen (van de in totaal ongeveer 3850), zo 
concludeerde The Guardian vorig jaar op basis van cijfers van Ian Anstice 
van de website Public Libraries News. Laura Swaffield van The Library 
Campaign noemt de opkomst van de community libraries ‘an easy answer 
to budget cuts’. Feitelijk heeft het Verenigd Koninkrijk niet langer een 
landelijk stelsel van openbare bibliotheken, zo stelt zij. ‘The commitment 
of volunteers is wholly admirable, but the result is that as a country, we 
have been left without a coherent library service and we have seen no 
real attempt to find out how well community-run libraries work.’  Ook een 
in september uitgebracht onderzoek van de Libraries Taskforce biedt 
volgens haar weinig duidelijkheid over de effectiviteit en toekomst van de 
vrijwilligersbibliotheken. Maar: ‘What does emerge is a nasty secret that 
few people and least of all the government talk about: we no longer have 
a national public library service.’
Ondertussen worden er van verschillende kanten noodklokken geluid over 
de gevolgen van de bibliotheekbezuinigingen. Steun komt er uit 
onverdachte hoek van de directeur van boekhandelsketen Waterstones, 
James Daunt, die de plaatselijke politici die verantwoordelijk zijn voor de 
sluiting van bibliotheken op 14 januari 2018 in een artikel in de Daily 
Mail omschrijft als ‘penny-pinching short-termists whose actions will 
create problems for society in future’. Daunt: ‘If you have libraries, you 
will have people who are better educated and more civilised. You’ll 
probably have people with fewer mental health problems.’
TEKST: BART JANSSEN FOTO: WEOWNIT
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Slepende kwesties
Hoe zou het komen dat er in het openbare 
bibliotheekwerk zoveel slepende kwesties zijn: 
onderwerpen waarover op enig moment in 
het openbaar wordt bericht en waar je 
vervolgens maandenlang niets of nauwelijks 
meer over hoort?

Ik zal voorbeelden noemen. Begin vorig jaar 
was Coen van Hoogdalem, toen bij de VOB 
projectdirecteur Nationale Bibliotheekpas 
(NBP), bezig met een uitvoeringsplan van de 
door Paul Postma Marketing in mei 2016 
gemaakte ‘business case’. De vraag was wie 
er verantwoordelijk zou moeten worden voor 
de uitvoering: VOB, SPN, KB of een aparte 
stichting. Ik heb er niets meer over gehoord. 
In de voortgangsberichten bij de ALV van 7 
december 2017 stond alleen dat in het eerste 

kwartaal van 2018 wordt onderzocht wat 
ervoor nodig is om ook de drie resterende 
bibliotheeksystemen te koppelen. Verder dat 
er een marketingcampagne komt in het kader 
van ‘de bibliotheek maakt je rijker’ en dat de 
VOB in gesprek blijft met KB en SPN over de 

techniek, de verdere 
organisatie, implementatie en marketing.

Er wordt ook al heel lang gesproken over het 
inrichtingsplan (april 2016) van het 
Consortium voor de gezamenlijke 
klantbenadering. Ik besteedde er aandacht 
aan in Bibliotheekblad nr. 4, mei 2017, en nr. 
8, november 2017. In november ging het nog 
over ‘de laatste details’ van de akte van 
oprichting. In een nieuwjaarsbrief aan 
bibliotheken meldde de KB-top in januari dat 
het Consortium ‘op korte termijn kan worden 
geformaliseerd’. Nou, misschien is het er wel 
als deze column verschijnt! Lekker snel.

Ook waren er berichten over een 
gezamenlijke CAO en de toekomst van het 

Pensioenfonds. Niks meer over 
vernomen. In oktober kwam er 
openbare ledenkritiek op een 
tekst die de VOB had 
gepubliceerd over de toen nog 
komende midterm review. In 
die tekst stond dat de VOB de 
KB ziet als een 
tweedelijnsinstelling ter 
ondersteuning van de lokale 
bibliotheken. Ik heb er nooit 
meer iets over gezien, noch van 
de VOB noch van de auteurs 
van de kritiek. Wel zegt de in 
december verschenen midterm 
review dat ‘de samenwerking 
tussen bibliotheken en de KB 
wordt belast door verschillende 

opvattingen over de rol van de KB’. 
Interessant daar meer over te lezen, maar het 
kan natuurlijk zijn dat er vooral wordt 
gecommuniceerd in ‘gesloten netwerken’ 
(VOB-jaarplan 2018, pagina 4).
TEKST: WIM KEIZER ILLUSTRATIE: INGIMAGE
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