Ten geleide

Op 07-07-07 opende Hans van Velzen zijn nieuwe bibliotheek op
het Amsterdamse Oosterdokseiland. Jaren van intensieve voor
bereiding waren daaraan voorafgegaan en hij heeft heel wat
mensen tot het uiterste gedreven om die voor hem zo magische
datum te halen. En nu, op 07-07-14, vertrekt Hans bij zijn geliefde
OBA. Inderdaad, precies zeven jaar later.
Het moge duidelijke zijn: Hans heeft iets met het getal zeven. Dat
is ook niet verbazingwekkend als je op 07-07 jarig bent. Dit boek
wil de vraag beantwoorden: Waar staat het bibliotheekwerk over
zeven jaar? Inderdaad, dat is het zeventigste levensjaar van Hans.
De initiatiefnemers wilden absoluut geen liber amicorum maken.
Wij denken dat als je van Hans houdt, je hem dat zelf maar moet
zeggen. Dus vroegen wij een aantal mensen om een essay te
schrijven met de blik op de toekomst gericht. Om het boek toch
een persoonlijke noot mee te geven, hebben we ook een aantal
mensen gevraagd een cursiefje te schrijven waarin ze Hans
typeerden. De reacties waren overweldigend. Iedereen zei zonder
aarzeling spontaan ja. Het leverde uitdagende verhalen op en
treffende typeringen.
Dat is begrijpelijk, want Hans van Velzen heeft heel veel betekend
voor het bibliotheekvak. Zijn bestuurlijke kracht, zijn vasthoudendheid
als onderhandelaar, maar vooral zijn betrokkenheid bij de inhoud
van het bibliotheekwerk wordt terecht alom geroemd.
Het bibliotheekwerk had er zonder hem heel anders uitgezien.
En nu vertrekt hij, maar wij vermoeden dat we nog lang niet echt
afscheid van hem nemen. Nog jaren zal hij ons laten meegenieten
van zijn wijsheid en kennis.
Dat zullen we nodig hebben, want het bibliotheekwerk staat onder
druk. Politiek, maatschappelijk (het wordt toch allemaal digitaal)
en vaak ook financieel. Er kan nooit genoeg gediscussieerd
worden over de toekomst van het bibliotheekwerk en deze
bundel wil daar graag een bijdrage aan leveren. Geheel in de
geest van Hans van Velzen.

De redactie bedankt, in alfabetische volgorde op voornaam,
Aat Vos, Anne Rube, Ap de Vries, Bas Savenije, Björn Stenvers,
Candy Duinker, Carin Klompen, Charles Noordam, Chris Wiersma,
Diederik van Leeuwen, Dirk Visser, Eppo van Nispen, Erik Jurgens,
Erna Winters, Evert Slot, Frank Huysmans, Frans Meijer, Geert
Noorman, Gerard van Dijk, Gerlien van Dalen, Henk Das, Henriëtte
de Kok, Job Cohen, Jos Debeij, Kees Holierhoek, H.K.H Prinses
Laurentien, Leo Voogt, Maarten Asscher, Marian Koren, Nol
Verhagen, Rob Pronk, Theo Peeters, Tineke van Ham, Ton van
Vlimmeren, Willem van Moort, Wim Keizer en Annetje van Praag
(fotografie) voor hun bijdrage aan deze bundel.
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Voorwoord
Wie in deze tijd zegt dat hij al zesentwintig jaar dezelfde functie uitoefent, wordt met
verbazing aangekeken. Want deze tijd vraagt om roulatie. Lange tijd dezelfde functie
uitoefenen hoort niet, dan roest je maar vast, dan waait er geen nieuwe wind, dan staat
de zaak stil, dan is de kans op innovatie beperkt.
Wij nemen nu afscheid van Hans van Velzen, die, inderdaad, zesentwintig jaar de OBA als
directeur en de laatste jaren als directeur/bestuurder gediend heeft. En die door de voorbeeldige wijze waarop hij dat gedaan heeft, logenstraft dat dat een veel te lange periode is.
Onder zijn bezielende leiding is de Openbare Bibliotheek Amsterdam geworden tot het
sterke merk dat het nu in hele land, en ook in het buitenland, is: de OBA. Want wie OBA
hoort, weet wat bedoeld wordt.
De OBA met zijn vele vestigingen in Amsterdam, vestigingen die de recessie grotendeels
hebben doorstaan. Zelfs meer dan dat: de afgelopen jaren is er nog een aantal gerenoveerd
en geopend.
Om maar te zwijgen van het vlaggenschip op het Oosterdokseiland, waar de traditionele
openbare bibliotheek zich getransformeerd heeft in een kenniscentrum dat zeven dagen
per week van 10 tot 10 geopend is, en waar het altijd vol is. Nee, er worden niet alleen maar
boeken uitgeleend. Ja, er gebeurt van alles, het bruist er dagelijks van de activiteiten, die
allemaal gecentreerd zijn rond het boek, rond lezen, rond kennisverwerving. Wie denkt dat
de bibliotheek in dit tijdperk van digitalisering zijn langste tijd gehad heeft, ziet daar zijn
ongelijk. Het is een ontmoetingsplaats voor wie hongert naar kennis, voor wie nieuwsgierig
is, voor wie schrijvers wil zien, horen en spreken. Het is, kortom, een ankerpunt in de stad.
En ja, dat is allemaal gebeurd onder de bezielende leiding van Hans van Velzen, die al die jaren
inderdaad zijn ziel in zijn werk heeft gelegd. Die prachtige gebouwen, de veranderende rol van
de bibliotheek, hij heeft er met zijn neus bovenop gestaan en aan dat alles richting gegeven.
Hij gaat nu, op eigen verzoek, weg, op een moment waarop hij de OBA in glanzende staat
achterlaat, in het besef dat digitalisering en internet opnieuw tot veranderingen zullen leiden.
Dit boek, dat ter gelegenheid van zijn afscheid verschijnt, laat zien dat hij niet alleen in
Amsterdam een essentiële rol heeft gespeeld. Het laat zien dat niet alleen Amsterdam hem
dankbaar is. Het laat ook zien dat zijn rol nog niet is uitgespeeld. Daarvoor heeft hij te veel
ervaring, die graag door anderen benut zal worden. Want wie beschikt nog over zesentwintig jaar ervaring als directeur van een openbare bibliotheek?
Job Cohen, Voorzitter Raad van Toezicht OBA
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Tineke van Ham
bestuurder Rijnbrinkgroep
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Lef tonen en willen leren,
iedere dag weer

Over de kwaliteit van managers en medewerkers in bibliotheken.
De kwaliteit van management en medewerkers in bibliotheken over
zeven jaar, laten we zeggen op 7 juli 2021. Hoe staat het er dan voor
in de wereld waarin bibliotheken opereren? Geeft dat inzicht in de
wijze waarop management en medewerkers van bibliotheken zich
tot die wereld moeten verhouden? Zijn er dan nog wel bibliotheken
en valt er überhaupt wel iets te duiden over een periode waarin
zaken zo ongelooflijk snel en bijna onvoorspelbaar zullen veranderen?
Die vragen zijn de kern van deze beschouwing. Om enige richting te
krijgen bij die zoektocht naar kwaliteit over zeven jaar, ga ik eerst
terug naar zeven jaar geleden. Dat is het jaar waarin Steve Jobs de
iPhone introduceerde, maar van de iPad nog geen sprake was. Wel
waren er smartphones als de Blackberry en de Samsung. Daar
maakte toen 19% van de bevolking gebruik van, 42% van de bevolking
had een laptop en met webwinkelen had 47% van de bevolking
ervaring. Het e-book deed in Nederland pas zijn intrede rond 2009.
Van een economische crisis was in 2007 nog geen sprake, dat zou
een jaar later aan de orde zijn. Dus hadden we ook nog niet te
maken met bezuinigingen in de cultuursector. Het aantal
bibliotheekvestigingen: 1060. Van de voorbereidingen op
een bibliotheekwet was nog geen sprake.
Zeven jaar later, juli 2014, is de iPad niet meer uit ons leven weg te
denken, en de iPhone evenmin. 65% van de bevolking bezit een
smartphone en 80% van de bevolking heeft een laptop. Dat is twee
keer zoveel als zeven jaar geleden. Het webwinkelen is met de helft
toegenomen tot 65 % en eigenlijk mailt iedereen tot de leeftijd van
75 jaar. Het e-book heeft na zijn intrede een relatief langzame
opkomst doorgemaakt. Desalniettemin lijdt de boekenbranche
eronder door webwinkels en illegale downloads. De ondergang van
een hele boekhandelketen is inmiddels realiteit. Bibliotheken
hebben na een aantal jaren van onderhandelingen met uitgeverijen
het e-bookplatform geïntroduceerd. Nieuwe bibliotheekwetgeving
wordt per 1 januari 2015 een feit en daarmee is de positie van
bibliotheken in de samenleving door de Rijksoverheid erkend.
Garanties voor lokaal bibliotheekwerk zijn er echter niet. Inmiddels
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zijn er commerciële aanbieders die op lokaal niveau gebruik
maken van de geboden ruimte. Een ruimte die mede is ontstaan
door de gevoelde noodzaak tot bezuinigen in de culturele sector
als gevolg van de economische crisis. Weliswaar leeft de economie
inmiddels weer wat op, maar van een echt herstel is nog geen
sprake. De werkgelegenheid daalt nog steeds, de vooruitzichten
zijn niet echt rooskleurig en in de cultuursector is heftig bezuinigd.
Hele gezelschappen zijn van het toneel verdwenen en het aantal
bibliotheekvestigingen is inmiddels gedaald tot 810 in 2013.
Ik waag het te betwijfelen of in 2007 deze zaken in trendverkenningen
werden geduid. Laat staan dat in strategische beleidsplannen van
organisaties, zo ook bibliotheken, hierop werd geanticipeerd.
De conclusie die hieruit mag worden getrokken, is dat de situatie
van vandaag zich toen slecht liet vangen in een voorspelbaar
toekomstscenario.
Toch houdt die toekomst ons dagelijks bezig. Wie leiding geeft aan
een organisatie ontkomt er niet aan. De blik is altijd gericht op de
horizon. De vraag is: waarop moet de koers worden uitgezet en hoe
moet die koers worden vastgehouden? Het is van belang de
omstandigheden te duiden om op tijd bakens te verzetten en de
koers aan te passen om de continuïteit van de organisatie te
waarborgen. De beste weg naar het punt op de horizon is niet altijd
een rechte lijn. Maar op basis van welke signalen zet je welke koers
uit of pas je de koers aan? Mijn waarneming is dat we zeven jaar
geleden in de veronderstelling verkeerden dat we op basis van
trendverkenningen scenario’s konden schetsen, een strategie
konden uitzetten en op basis daarvan verandertrajecten konden
inzetten. Er kon een plan worden gemaakt om met een organisatie
van A naar B te komen en eenmaal in B aangekomen, kon daar ook
nog een zekere mate van stabiliteit in ervaren worden.
Mijn observatie is dat die tijd voorgoed achter ons ligt. Ik beweeg
me met mijn organisatie al vier jaar lang in een continu proces van
verandering en mijn verwachting is dat het niet meer anders wordt.
Dat baseer ik mede op een aantal gesprekken met directeuren van
verschillende organisaties en bedrijven uit andere branches om
mijn eigen organisatie aan die van hen te kunnen spiegelen. Zo
sprak ik met een directeur van een gezelschap dat culturele producties
maakte. In een jaar tijd kromp onder invloed van de bezuinigingen
op cultuur de organisatie van 90 medewerkers naar 17. Toch bleek
de organisatie door slim organiseren in staat producties te blijven
leveren, weliswaar minder in aantal, maar beter in kwaliteit. Dat
gebeurde door op projectbasis talentvolle gezelschappen en
kunstenaars aan zich te binden. De bezuiniging kwam onverwacht
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en was groot. Veel tijd om over een nieuwe strategie na te denken
was er niet. De directeur handelde op basis van goede intuïtie en
met gezond verstand. De producties zijn er niet slechter van
geworden. Wel moet het bestaansrecht van de organisatie steeds
opnieuw worden bevochten.
Ik sprak ook met een directeur uit de autobranche. Die kon de
continuïteit van zijn organisatie waarborgen doordat hij al 20 jaar
lang zijn blik voortdurend op de buitenwereld had gericht. Hij
vroeg zich continu af welke stappen hij vandaag en morgen moest
zetten om mee te bewegen met die buitenwereld. Hij kon het zich
daardoor permitteren zijn strategische stappen voorzichtig te
zetten en daardoor zijn risico beperkt te houden. Hij heeft ondanks
de economische crisis, die toch zeker ook de autobranche trof, een
florerend bedrijf gehouden.
Een directeur van een adviesbureau gaf aan dat hij te lang gewacht
had met het nemen van adequate beslissingen inzake de kwaliteit
van zijn medewerkers. Daardoor moest het bedrijf vorig jaar scherp
en pijnlijk selecteren op medewerkers met de juiste kwaliteit. De
organisatie kromp daardoor naar een kleine, kwalitatief hoogwaardige
eenheid en is inmiddels weer in staat om te groeien. Ik heb uit deze
gesprekken geleerd dat de toekomst ongewis is, dat ieder signaal
uit de buitenwereld van belang kan zijn en dat het de kunst is om
met een voortdurende toestand van onzekerheid om te gaan.
Het is nodig medewerkers hierin mee te nemen.

Een actieve bibliotheek kan overtuigen
met haar activiteiten
en ondersteuning op
het brede gebied van
lees- en leefbevordering vanaf de vroege
en voorschoolse
leeftijd tot in lengte
van dagen.
>

Bibliotheken hebben het niet makkelijk, zoals al eerder geschetst.
Sommige werden geraakt in de bezuinigingen op cultuur, hun
vanzelfsprekendheid is niet meer aan de orde, hun maatschappelijke
waarde moet opnieuw en voortdurend aangetoond en soms zelfs
bevochten en verdedigd worden. Er dienen zich opeens commerciële
partijen aan, waar politieke bestuurders enthousiast over zijn,
omdat de verleiding van het kortetermijngewin, een goedkopere
oplossing, aantrekkelijk lijkt te zijn. Dat schept onrust en onzekerheid
en lang niet iedereen weet zich daartoe goed te verhouden in de
bibliotheekbranche.
Een andere ontwikkeling is ook zichtbaar. Er kan inmiddels met
gemeentebestuurders weer een gesprek gevoerd worden over de
maatschappelijke waarde van de bibliotheek, ingegeven door de
zorg van bestuurders over de laaggeletterdheid van burgers die niet
of moeizaam kunnen participeren in de maatschappij. Ook dat
kost vroeg of laat geld. Een actieve bibliotheek kan overtuigen met
haar activiteiten en ondersteuning op het brede gebied van lees- en
leefbevordering vanaf de vroege en voorschoolse leeftijd tot in
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lengte van dagen. Dat biedt ruimte voor optimisme en dat optimisme
was vaak afwezig in de tijd dat strijd moest worden gevoerd over de
heftige cultuurbezuinigingen. Het kan weer ergens over gaan en er
is weer een debat mogelijk.
Ik zie in deze woelige zee van ontwikkelingen zelfbewuste bibliotheken als een rots in de branding overeind blijven. Overtuigd van
hun intrinsieke waarde, van hun maatschappelijke waarde, weten
ze zich sterk te profileren. Ze begrijpen de dilemma’s van hun
financiers, bewegen mee en weten te overtuigen. Ik heb daar
respect voor, want hoewel het soms een kwestie van geluk lijkt te
zijn, is de werkelijkheid anders. Het is een kwestie van lokaal stevig
verbonden zijn. Met burgers die gebruik maken van je voorzieningen,
met lokale partners, organisaties, instellingen die ontdekt hebben
niet zonder je te kunnen en niet zonder je te willen. Niet een spil in
een web van ragfijne draden, maar een spil in een web van ijzersterke
draden. Dat helpt – en dat overtuigt lokale bestuurders. Dat is het
resultaat van vele jaren luisteren, kijken, voorbereiden, verzorgen,
verbinden en overal zijn waar wat te doen is.
Een trendverkenning maken voor bibliotheken tot 7 juli 2021 is een
lastige zaak. Ik waag me er niet aan. Ik ben ook gestopt om voor
mijn eigen organisatie voorspellingen te doen die verder gaan dan
de komende twee jaren. Want wat gaat het e-book doen? Wat zal
het effect zijn van de commerciële partijen die zich op de bibliotheekmarkt hebben begeven? Welke technologische ontwikkelingen
zullen zich voordoen? Wat betekent het niet afnemen van de
werkloosheid en wat de vergrijzing en de leegloop van het platteland?
De grote decentralisaties voor de gemeenten met een zeer beperkt
budget? De effecten van de transitie van de langdurige zorg naar
gemeenten zullen de komende twee jaren zichtbaar worden met
vrijwel zeker nieuwe bezuinigingen als gevolg. Betekent dat weer
nieuwe bezuinigingen in de cultuursector?
Deze vragen en bespiegelingen bieden geen houvast, maar wel een
context. De bibliotheek ziet er in 2021 anders uit dan nu omdat de
wereld er dan anders uitziet. Maar hoe precies, is lastig aan te
geven. Gelaten afwachten is in mijn visie geen goed uitgangspunt.
Kijkend naar de organisaties die ik bezocht en die wisten te overleven
in het geweld van de economische crisis en de daaruit voortkomende
cultuurbezuinigingen en de bibliotheken die nog volop floreren,
vallen me een paar zaken op. Wellicht is uit die waarnemingen een
aantal zaken te destilleren waarmee we een kwaliteit voor management
en medewerkers kunnen formuleren voor de bibliotheek over
zeven jaar.

>
Slimme lerende
<

organisaties die in

Het is een kwestie van

samenwerking met

lokaal stevig verbonden
zijn. Met burgers die
gebruik maken van je
voorzieningen, met
lokale partners,
organisaties,
instellingen die

hun klanten en/of
leveranciers werken
aan de vernieuwing
van hun producten en
diensten voelen zich
op hun plek in de
kenniseconomie.

ontdekt hebben niet
zonder je te kunnen
en niet zonder je
te willen.

>
Voor een open
houding van de
organisatie naar de
buitenwereld is een
aanpassing van de
interne inrichting en
organisatiecultuur
nodig om die
continue leerprocessen in wisselwerking
met de buitenwereld
mogelijk te maken.
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In algemene zin valt me op dat de paradigma’s over organiseren
aan het verschuiven zijn. Beproefde methoden voor veranderingen
lijken niet altijd te werken. Welke methoden dan wel moeten
worden gehanteerd, is onduidelijk. In een tijdperk waarin we ons
niet meer in een industriële economie maar in een kenniseconomie
bevinden, lijkt het succes van een organisatie vooral bepaald te
worden door de mate waarin een organisatie in staat is nieuwe
kennis te ontwikkelen en toe te passen. Dat gebeurt dan vooral in
een netwerk met (soms wisselende) samenwerkingspartners.
Slimme lerende organisaties die in samenwerking met hun klanten
en/of leveranciers werken aan de vernieuwing van hun producten
en diensten voelen zich op hun plek in de kenniseconomie.
Dat vraagt vanzelfsprekend een open houding van de organisatie
tot de buitenwereld. De directeur van het autobedrijf had zijn blik
twintig jaar lang naar buiten gericht, was voortdurend in gesprek
met anderen en had op tijd in de gaten welke stappen hij moest
zetten. De directeur van het cultuurgezelschap moest op korte
termijn binnen zijn invloedssfeer handelen en kon daarmee toch
de continuïteit van zijn producties handhaven. De directeur van de
adviesorganisatie was maar net op tijd met een noodzakelijke
ingreep. Voor een open houding van de organisatie naar de buitenwereld is een aanpassing van de interne inrichting en organisatiecultuur nodig om die continue leerprocessen in wisselwerking met
de buitenwereld mogelijk te maken. Kunnen we dit van toepassing
laten zijn op bibliotheken? In hoeverre kunnen zij een dergelijke
organisatie zijn in de kenniseconomie?
Bibliotheken zijn verankerd in een lokale gemeenschap. Daar hoort
een verbondenheid bij met de burgers van die gemeenschap die
gebruik maken van hun diensten. Als bibliotheken goed luisteren
naar burgers en ook samen met burgers die diensten zodanig
ontwikkelen dat ze blijvend van waarde blijven, zullen zij er ook
morgen en overmorgen nog zijn. David Lankes geeft in zijn publicatie
uit 2012, Expect More: Demanding Better Libraries For Today’s
Complex World, aan dat een slechte bibliotheek een collectie bouwt,
een goede bibliotheek dienstverlening en een hele goede bibliotheek
er een netwerk omheen bouwt. Dat is een wenkend perspectief,
passend bij de hierboven geschetste kansen in een kenniseconomie.
Van bibliotheken vraagt dat een open, naar buiten gerichte blik en
de bereidheid om te leren als organisatie, en van medewerkers
betrokkenheid bij dat wat er leeft in de lokale gemeenschap. Dat
vraagt ook om een interne organisatie die niet is gegoten in beton,
maar die flexibel meebeweegt. Daar zijn geen handboeken voor.
Dat is een proces van experimenteren, soms van vallen en opstaan,
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van leren, van durven en lef tonen. Dat is accepteren dat je een
brug bouwt terwijl je erover loopt, dat je je op glad ijs begeeft en dat
je dan beter kunt sturen dan remmen en dat je vertrouwde paden
soms moet kunnen verlaten.
De bioscoop is bijvoorbeeld in de afgelopen jaren al drie keer
doodverklaard: bij de introductie van de televisie, van de video
recorder en van de dvd. Toch zijn er nog steeds bioscopen, omdat
ze zich hebben aangepast. Kleinere zalen, gedifferentieerde
programma’s en meer rekening houdend met de beleving van de
gebruikers. Ook de radio is al vier, vijf keer doodverklaard, maar
wist te overleven door te diversifiëren naar doelgroepen. Het zijn
voorbeelden van processen van vallen en opstaan, durven en lef tonen.
En tot slot, in een wereld die zo onvoorspelbaar is en zo snel
verandert, kan het een belangrijke leidraad zijn je te beperken tot
datgene wat binnen je invloedssfeer ligt.
Ik beveel het management van bibliotheken aan om ruimte te
bieden aan experimenten, om in co-creatie met klanten en externe
partners te ontwikkelen, om medewerkers uit te dagen hun blik
naar buiten te richten en daarover te rapporteren, zich te verbinden
met de lokale gemeenschap, leren vragen te stellen in plaats van
vragen te beantwoorden.
Ik daag het management uit een sfeer van positieve mindsetting te
scheppen voor medewerkers. Dat creëert ruimte om de angst voor
het loslaten van het oude en vertrouwde te doen verdwijnen zodat
de beweging van vernieuwing als vanzelf ontstaat.

Belangrijk is het om steeds zelf te blijven kijken naar wat er nu
gebeurt in de omgeving en je daarin ook te laten voeden door je
medewerkers, onzekerheden te accepteren en binnen die grote
complexiteit keuzes te maken. Soms weloverwogen, soms op basis
van intuïtie en soms op basis van gezond boerenverstand.
– Tineke van Ham bestuurder Rijnbrinkgroep

<
Veranderen is veel
minder goed mogelijk
vanuit kommer en kwel
dan vanuit optimisme
en lef. Uitproberen,
afkijken, tips ophalen
bij anderen, sparren
met anderen en
reflecteren zouden tot
de basisuitrusting
moeten behoren van
het management van
bibliotheken.

Zeven kansen

Ik raad het management ook met klem aan te zorgen dat er voldoende
energie in de organisatie blijft. Veranderen is veel minder goed
mogelijk vanuit kommer en kwel dan vanuit optimisme en lef.
Uitproberen, afkijken, tips ophalen bij anderen, sparren met
anderen en reflecteren zouden tot de basisuitrusting moeten
behoren van het management van bibliotheken. Daarmee kan
ieder zijn eigen trendwatcher worden om zijn eigen tijd en eigen
omgeving te kunnen ‘lezen’.

HKH Prinses Laurentien der Nederlanden,
erevoorzitter VOB en Stichting Lezen & Schrijven
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De een straalt van geluk van het getal zeven, de ander staart met
vrees voor zijn leven naar de een en de drie. De een doet zeven
studies zonder beven, de ander schrijft zefen ker zefen zijn hele
leven. Verdient niet iedereen een kans om te leven en te geven
– niet een, maar wel zeven? Dus ook om te leren schrijven en
lezen? Helaas, dat is niet voor iedereen een gegeven. Bibliotheek
is lastig te spellen en voelt als een luchtkasteel. Een school roept
herinneringen op van vallen en falen. Een formulier doet cijfers
dansen, letters vliegen en zet aan tot liegen. Maar een gedeeld
geheim brengt de oplossing dichterbij. Iedereen kan helpen.
Door het geheim voor te zijn. Door erover te praten als het
eenmaal bestaat. En dan te leren dat zefen eigenlijk zeven is.
Bij iemand thuis of op een school. Of in een bibliotheek.
Die kans verdient iedereen. Niet een, maar wel zeven.
Dat brengt geluk, weet u nog?
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Candy Duinker manager informatie en innovatie OBA

Die mooie bibliotheek is er gekomen en vandaag de dag,
op 07-07-2014, zijn wij het er alle drie helemaal over eens: ‘onze’
bibliotheek is een fantastische bibliotheek!
De moraal: denkers en doeners kunnen niet met en niet zonder
elkaar… En dat komt het proces en het resultaat zeker ten goede.

wel overtuigd. (…) Maar dit is nu toch écht wel het laatste…
Jo: Heel goed. Maar ik heb nog even nagedacht over de plaats
van het theater in het gebouw: misschien kan dat toch beter op
de bovenste verdieping dan onderin…
Hans: Ho, stop, nee, nu gaan wij ook niet nog eens alle tekeningen
helemaal omgooien…Die nieuwe bibliotheek staat er al bijna…
Jullie maken mij gek!
Candy: Maar het wordt er wel iedere keer weer een beetje mooier
op. En het gaat hier tenslotte wel om het vlaggeschip van Nederland…
Hans: Jullie worden bedankt! En wie kan er weer de kolen uit het
vuur halen in het bouwoverleg?

Hans: Ik heb er nog even over nagedacht en misschien hebben
jullie toch wel gelijk. Laten wij dan toch maar voor die langzame
(alleen het woord al) trap gaan, met dat uitzicht hebben jullie mij

Volgende vergadering:

Jo: Ik denk toch dat het mooier is als wij de laatste roltrap
vervangen door een langzame, transparante trap. (…)
Als je dan boven komt, heb je ineens die verrassing:
uitzicht over heel Amsterdam… Net een schilderij.
Hans: Wij moeten ook door en wij hadden afgesproken dat wij de
roltrappen tot de bovenste verdieping zouden laten doorlopen.
Er is nu geen tijd meer om alles nog eens een keertje anders te
gaan bedenken…
Candy: Ik ben het wel met Jo eens. (…) En nu kan het nog:
de mooiste bibliotheek van Nederland.
Hans: Iedere keer hebben jullie weer andere ideeën…
Ik kan er niet meer tegen… Zo kun je iets toch niet aansturen!
Wij moeten nú verder!

Uit: wekelijks overleg tussen Hans van Velzen, Candy Duinker en
Jo Coenen over het ‘nieuwe’ gebouw: De mooiste bibliotheek.
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Zeven kansen voor de
fysieke bibliotheek

Een gemiste kans. Dat tekende de Volkskrant uit mijn mond op ter
gelegenheid van de opening van de OBA op 7 juli 2007, toen de
nieuwe parel op de kroon van het Nederlands bibliotheekwerk werd
geopend. Ik heb het er nooit persoonlijk met Hans van Velzen over
gehad, dus ik heb geen idee of hij het met mij eens was. Ik heb zo
mijn vermoedens. Het is natuurlijk niet zo aardig van mij om een
negatieve opmerking te maken tijdens een feestje, dus misschien
had ik Hans eens moeten bellen. Dan had ik hem kunnen vertellen
dat ik getroffen werd door de ruimtelijkheid, verrast was door de
veelheid aan functies en respect had voor het enorme doorzettingsvermogen dat nodig moet zijn geweest om tot dit resultaat te
komen. En en passant had ik ook kunnen vertellen welke kansen
werden gemist. In mijn ogen althans. Laten we eens kijken welke
kansen er liggen voor de fysieke bibliotheek in de komende jaren.
Ik zie er zeven.
1 Verbind de drie bibliotheken
Laten we bij het begin beginnen. De Griekse definitie van het woord
bibliotheek kent drie verschillende betekenissen. Je kunt een
bibliotheek zien als een gebouw, een verzameling boeken of een
organisatie. Die organisatie bewaart natuurlijk een verzameling
boeken binnen een gebouw. Deze op het eerste gezicht open deur is
er mijns inziens de oorzaak van dat het soms met het ontwerpen
van een bibliotheek behoorlijk scheef loopt: iedereen werkt met de
beste bedoelingen vanuit zijn eigen perspectief. De architect is
vooral bezig met het maken van een monumentaal gebouw – dat is
zijn referentiekader. De interieurarchitect is vooral bezig met het
maken van een mooi interieur, de boekenkast. En de bibliotheek
organisatie zelf is vooral bezig met de inhoudelijke kant van de
zaak. En op de weg naar elkaar liggen obstakels. Denk aan ego’s
(architecten kunnen er wat van), budgetten, demarcatielijnen,
beleidsplannen en politiek. Met aan het eind van de rit een
monumentaal gebouw, maar of het ook werkt voor de bibliotheek?
Het is zaak dat alle betrokkenen de taal van de ander leren verstaan, en in staat zijn vanuit elkaars perspectief naar de opgave te
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kijken. Dan kan een gebouw ontstaan dat veel meer vanuit de visie
van de bibliotheek wordt ontworpen, met een interieur dat daarbij
past. Maar al te vaak gaat het precies andersom. Omdat grote
opdrachtgevers, ontwikkelaars en gemeenten nog steeds denken
vanuit het oude model. Nieuwe bibliotheek? Bel een architect. En
die boeken, ach, ja. Hier ligt een belangrijke kans voor de bibliotheek zelf, want zij is de enige die verandering van binnenuit kan
voeden. Definieer de bibliotheek opnieuw.
2 Stop met wat, start met waarom
De Amerikaanse marketingfilosoof Simon Sinek legt het op startwithwhy.com in 18 minuten verbluffend eenvoudig uit: succesvolle
bedrijven en mensen gaan niet over wat die bedrijven en mensen
doen. Het gaat om het waarom van het verhaal.
Sinek: “People don’t buy what you do, they buy why you do it”.
Bibliotheken die hun verhaal vertellen aan de hand van hun ‘wat’,
zijn gedoemd te mislukken. Sta je bij de wethouder met een mooi
verhaal over boeken en internet, cursussen of media-educatie, dan
val je door de mand als deze de laatste digitale ontwikkelingen
noemt. Wat hij natuurlijk doet. Houd je daarentegen een verhaal
vanuit het ‘waarom’ van de bibliotheek zoals “wij geloven in het
verrijken van mensen door inspiratie, informatie en persoonlijke
aandacht”, dan sta je veel sterker. Als de bibliotheek communiceert,
denkt en praat vanuit haar geloof, haar ziel of haar ‘waarom’ is ze
veel minder kwetsbaar en kan zij altijd blijven bestaan. En wat ze
doet, wordt dan ineens zowel logisch als irrelevant tegelijk. Want
morgen kan er een ander ‘wat’ opstaan. Deze verandering in
denken biedt een grote kans voor de bibliotheek.
3 Laat het hoe los
Koolhaas zei het al in de jaren ’90: “No money, no details”. Het
verbaast me dat veel discussies bij de bouw of verbouw van een
bibliotheek nog steeds over geld gaan. Zes jaar crisis maakt toch
langzamerhand wel duidelijk dat we bijna geen geld meer over
hebben voor een goede bibliotheekvoorziening. Of beter gezegd:
voor een goede traditionele bibliotheekvoorziening. Gemeten naar
de VNG-staatjes en de BBN-boekjes met kengetallen zitten veel
bouwprojecten inderdaad in de knel. Met hopeloos energieverlies
in vervelende projectvergaderingen als gevolg. Maar als het niet kan
zoals het moet, moet het toch zoals het kan? Koolhaas bedoelde
niet dat er niet meer gebouwd moet worden. Ik denk dat het tijd
wordt dat de bibliotheek de 80 – 20 regel actief gaat toepassen,
waardoor gebouwen kleiner kunnen worden, dat zij het ARBO-
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convenant kritisch tegen het licht houdt met betrekking tot haar
impact op exploitatielasten en dat zij dure retailformules niet als
doel maar als middel omarmt. Ik zie de pop-up bibliotheek wel
komen, samen met de Nederlandse E-Library en de Texaanse
Library Tech. De kans zit hier toch vooral in het loslaten van de
bestaande formats, en het ontwikkelen van wat misschien in
traditionele zin de anti-bibliotheek is.
4 Initieer verandering
Een bibliotheek is een tijdmachine. Ze kijkt van oudsher per
definitie terug in de tijd: een boek, een blog, een foto of een cd
komt altijd later binnen dan het gemaakt is. Sinds Google deze taak
van de bibliotheek vrij serieus heeft overgenomen – en het adagium
‘kennis is macht’ vervangen is door ‘kennis is verbinding met het
internet’ – werkt de bibliotheek vanuit haar bewust of onbewust
gedefinieerd ‘waarom’ aan nieuwe manieren om haar taak te
vervullen. De tijdmachine brengt de klant vaker niet alleen achteruit,
maar ook vooruit in de tijd. Daarin schuilen grote kansen, die
uiteraard invloed hebben op de fysieke omgeving van de bibliotheek.
Dit vraagt niet alleen om ruimte voor debat, live streaming, co-creatie, ontmoeting, cursussen en andere activiteiten, maar vooral ook
om een groot omdenken in de organisatie zelf en de bereidheid om
over de eigen schaduw heen te stappen. Een belangrijk onderdeel
van het integrale succes van de Idea Stores is immers de verandering
van de organisatie zelf, waar ander personeel dan voorheen onder
nieuwe condities werkt aan totaal andere producten. De grootste
hobbel die zij daarbij moest nemen? De eigen club.
5 Omarm samenwerkingen
Als ik me de afgelopen tijd ergens over verbaasd heb, zijn het de
heftige reacties vanuit het bibliotheekveld op de bibliotheken van
Karmac. Tot en met WOB-verzoeken en vergelijkingen met hyena’s
aan toe (Mark Deckers, blog, 1 april 2014). Ergens doet me dit
denken aan de reflex van de jongens met de trekschuit, toen over de
dijk van de Haarlemmertrekvaart tussen Amsterdam en Haarlem
de eerste spoorlijn in Nederland werd aangelegd. Dit soort reacties
kan nu wellicht nog worden geïnitieerd vanuit de relatieve luwte
van een baan binnen het bibliotheekwerk zelf, maar de commerciële bibliotheken zijn een teken aan de wand van de transitie van het
bestel als geheel. Een onomkeerbaar proces. En dat kun je naar
mijn mening altijd maar beter ‘joinen’ dan ‘beaten’.
Ik zie enorme kansen, efficiency-voordelen en synergiepotentie als
de kennis, kunde, ervaring, maatschappelijke betrokkenheid en
culturele componenten van het huidige bibliotheekbestel samen-
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7 Overwin het sociale vacuüm
Open Facebook op je smartphone en je wordt een levende paradox:
het activeren van het online sociale netwerk creëert direct een
fysiek sociaal vacuüm. Het is duidelijk: de opkomst van de smart
phone heeft ons sociale leven drastisch veranderd, met een enorme
impact op de belevingswaarde van de openbare ruimte als gevolg.
Samen zijn is niet meer automatisch samenkomen. Als we daar
niets aan veranderen, zijn onze openbare ruimten, en dus ook
openbare bibliotheken, op de lange termijn ten dode opgeschreven.
Lokale initiatieven als het telefoonloze restaurant of extra korting
als je niet belt, appt of ‘bookt’ zijn leuk, maar kunnen ons niet
redden. De smartphone verbannen gaat ook niet werken, want
Google Glass is al onderweg. We moeten dus kortom nieuwe
manieren verzinnen om de ‘fun’ van sociaal online te vertalen naar
sociaal fysiek. En waarom zou de bibliotheek daarin niet voorgaan?
Zij kan de grens tussen digitaal en fysiek overbruggen door nieuwe
applicaties te ontwikkelen die naadloos compatibel zijn met
online. Moeilijk? Ik zie enorme kansen voor deze digitectuur.
Gebouwen die laten zien dat je vrienden er zijn, Tinder op basis van
boekvoorkeur, mediawalls die live worden gevuld door bezoekers,
NFC of iBeacon navigatie in chaotische magazijnen met onverwachte
ontmoetingen als gevolg. Eén oplossing zal er niet zijn, het is de
cocktail van interactiviteit die de bibliotheek haar plek in de fysieke
wereld zal doen behouden. Duur? Crowdfunding to the rescue.

werkingen initiëren met commerciële partijen. Net zomin als
Deckers ben ik econoom – ik ben ondernemer. Maar het lijkt mij
sterk dat het huidige stelsel van VOB, KB, SIOB, Bibliotheek.nl, (ja,
ik ken de toekomstplannen), de vele PSO’s en gefuseerde bibliotheken thans op de meest kostenefficiënte wijze opereert. Daar moet
toch meer uit te halen zijn, zou je zeggen – lees: dat moet toch
simpeler kunnen – met de klant als winnende derde. Of is het
wachten op een soort Super Karmac dat de Staat der Nederlanden
een aantrekkelijk aanbod doet?
6 Deel kennis, deel rechten
Van groot en landelijk naar klein en lokaal. Stel de bibliotheek bij u
om de hoek wil fysiek wat anders. En heeft een prima beeld voor
ogen dat past bij haar klanten. Zij permitteert zich geen architect
– en daar lijkt me niets mis mee – want ze heeft een laag budget en
wil graag een beetje van dit, de white box, en een beetje van dat
erbij, de black box. Tot haar verbazing stuit zij daarbij op veel
weerstand. Raar? Het Formulebureau vindt van niet. Ik vind van
wel. Ik begrijp dat als de Hema een winkelformule maakt, zij deze
wil bewaken. Daar heeft zij immers voor betaald en zij is gebaat bij
een eenduidige uitstraling. Maar de bibliotheken zijn geen Hema.
De bibliotheken hebben ruim 1,5 miljoen euro belastinggeld
gekregen om een formule te ontwikkelen. Dat is geld van ons
allemaal. Dat bepaalde bibliotheken of PSO’s daarin zijn voorgegaan, maakt hen nog niet automatisch tot de uitbaters. Bovendien
zijn bibliotheken – anders dan Hema’s – onderling zo verschillend
(qua grootte, budget, financiering, politiek, beleid, producten,
tijdstip van restyling) dat het wellicht wat utopisch is te veronderstellen dat ze ooit gelijk kunnen worden. Laat staan dat ze dat
zouden willen – als ik er een paar goed beluister.
Ik vind dat de kennis, opgedaan door de Werkgroep Bibliotheek
Nederland, en de merken en modellen, gemaakt in haar opdracht
door Jos de Vries en SVT, publiek bezit moeten worden. Zo raar is
dat overigens niet, want dat vond de minister van OCW ook toen
deze de subsidie op 26 november 2009 verstrekte en de reeds
daarvoor in gang gezette ontwikkelingen daarmee formaliseerde.
Het is mij een groot raadsel waarom de lokale bibliotheek daarover
nog steeds niet kan beschikken en waarom private partijen rechten
claimen die gewoon van de Staat der Nederlanden hadden moeten
zijn. Er liggen enorme kansen voor de lokale bibliotheek als deze
om niet kan beschikken over de kennis, merken, modellen en de
rechten van de retail-formules uit de cloud.
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De nieuwe fysieke
bibliotheek ontstaat
niet langer op de
tekentafel van de
architect, maar in
het hoofd van de
bibliothecaris, die de
bibliotheek opnieuw
definieert.

Afsluitend
De nieuwe fysieke bibliotheek ontstaat niet langer op de tekentafel
van de architect, maar in het hoofd van de bibliothecaris, die de
bibliotheek opnieuw definieert. Die redeneert vanuit een helder
‘waarom’, en waarbij het ‘wat’ van de bibliotheek bijna irrelevant
geworden is. Daarom zal die bibliotheek fundamenteel anders zijn
dan wat we nu kennen. Zij zal ruimte bieden aan continue verandering,
verbonden zijn met ons social network. Zij zal tot stand komen op
basis van nieuwe samenwerkingen en gebruik maken van vrije
rechten. Het afscheid nemen van oude waarden is daarbij niet erg,
het is slechts een voorwaarde om ruimte te maken voor deze
nieuwe identiteit.
Misschien ben ik te snel geweest met mijn oordeel over de
OBA, en zal zij de bakermat blijken te zijn van de hierboven
geschetste ontwikkelingen. Laten we het hopen. Bibliotheek,
mis die kans niet!
– Aat Vos, architect

Anne Rube directeur Probiblio

Om de wereld alleen te begrijpen en te presenteren zoals jij die
ziet, is het noodzakelijk dat je volstrekt authentiek bent. Van die
types zijn er gelukkig niet al te veel, maar er zijn er gelukkig wel
een paar.
Dat type van de OBA heeft ons harder doen lopen.
Waarvoor hartelijk dank.

Als ik Hans al zou adviseren, dan bereikte ik niks. Niet alleen
omdat cursus- en bibliotheekwezen niks met elkaar te maken
hebben en dat laatste hem veel vertrouwder is. Ook niet
omdat hij niet uit is op goud geld. Hans zou domweg niet
begrijpen waar ik het over heb. De maat der dingen? Hij???

advertentie dat heus wel iets weg heeft van hun jongere zelf.

Hans zou zichzelf als wervend voorbeeld kunnen presenteren
– zijn track record liegt er niet om – en de mensen zouden op zijn
lessen afkomen als vliegen op stroop. Ook al weten zij diep vanbinnen best dat wat Hans tot een succes heeft gemaakt, niet is
aan te leren, zij legen hun spaarpot en schrijven zich in. Net als
dames van 120 kilo zich inschrijven voor een cursus afslanken
nadat zij zich dromen in de contouren van het model in de

Het is dat Hans gezegd heeft dat hij na 7/7 alleen nog maar leuke
dingen gaat doen. Anders had ik hem dringend geadviseerd om
zich te storten op het cursuswezen. Er moet goud geld te verdienen
zijn met de belofte dat je na een unieke training de maat
der dingen bent.

“Niet iedereen vind het prettig om met mij mee te lopen”,
zegt Hans een beetje verbaasd. “Ze vinden dat ik te hard loop.”
“Oh”, is alles wat ik zeggen kan zonder te verraden dat het
mij de grootst mogelijke moeite kost om hem op tamelijk hoge
hakken, met een zware tas op oneffen wegdek bij te houden.
Hij is stoïcijns. Ik loop toch met hém mee?

Maat
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Bouwstenen voor een
landelijke bibliotheekvisie

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

Grenzen vervagen
“Some of my colleagues spend their lives working out tiny nuances in
the shelfmarks, classifying, numbering, declassifying, de-numbering.
And all for the sake of order, hierarchy, tidiness. Oh, don’t think I’m
complaining. I like my job.”
Aan het woord is de ik-figuur in de novelle The Library of Unrequited
Love van Sophie Divry (2014).
Bibliotheken zijn vertrouwd met het indelen in categorieën. Ze zijn
daar niet uniek in. Maar het is goed om te beseffen dat een scherpe
indeling in categorieën vaak op gespannen voet staat met de
werkelijkheid. En dat het denken in termen van een continuüm
meer recht doet aan die werkelijkheid. Met enige regelmaat wordt
bijvoorbeeld een bepaalde eigenschap ongenuanceerd toegeschreven
aan een verzameling individuen. Iedereen zal het herkennen: het
(on)vermogen van mannen om te multitasken, de communicatievaardigheden van ICT-ers, de criminaliteit van jonge Marokkanen.
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Simpel gezegd is dit een vorm van zwart-witdenken, terwijl sprake is
van een continuüm. De mate waarin een lid van de verzameling
personen de genoemde eigenschap bezit varieert, te beginnen bij 0.
Met behulp van relatielogica is dat eenvoudig weer te geven.
Nu is het praktisch om een continuüm in categorieën in te delen.
Bij alcoholcontroles in het verkeer, bijvoorbeeld, is het handig een
maximaal toelaatbaar niveau te definiëren. Het kleurenspectrum
hebben we ingedeeld in een beperkt aantal hoofdkleuren. Maar het
aantal hoofdkeuren kan per cultuur verschillen. Dat impliceert dat
er niet altijd een eenduidige vertaling is voor bijvoorbeeld ‘rood’.
De indelingen van een continuüm kunnen verschillende achtergronden hebben, ze zijn historisch, cultureel of politiek bepaald.
Dit is ook herkenbaar in het zogenaamde ketendenken. Neem de
informatieketen, de cyclus die informatie doorloopt van producent
tot consument (die overigens ook weer producent is). Traditioneel
worden hierbij de volgende functies onderscheiden: productie,
verspreiding, bewaring, beschikbaarstelling en consumptie van
informatie. Bij schriftelijke informatie hebben we het dan over
partijen als de auteur, de uitgever, de boekhandel, de bibliotheek
en de lezer.
Ten gevolge van de ontwikkelingen in de informatietechnologie
verdwijnen of veranderen veel van de grenzen tussen deze traditionele
rollen. In de praktijk worstelen de betrokken partijen dan ook om
hun nieuwe plaats daarin te vinden. En het is zonder meer problematisch, zo niet onmogelijk, om de oude rol ongewijzigd te behouden. Dat is in het bijzonder herkenbaar wanneer logistiek en met
name distributie, een rol speelt. Hier is een simpele verklaring
voor: distributie van informatie via papier is tijdrovend en duur,
en ook nog risicodragend omdat je de vraag goed moet inschatten.
Distributie via internet is een fluitje van een cent, zoals dagelijks
door velen wordt bewezen, niet alleen tot vreugde maar vaak ook tot
verdriet van betrokkenen.
De veranderingen in communicatievormen zijn ook evident.
De telefoon is veel meer dan een telefoon geworden en de meeste
mensen hebben hem altijd bij zich. We schrijven nauwelijks meer
brieven op een velletje papier, in een envelop met een postzegel
erop. Maar de brief is niet 1-op-1 door een nieuwe vorm vervangen.
Dat betekent dat we in ons denken over de toekomst moeten
abstraheren van historisch bepaalde afbakeningen. Voor organisaties
die een sterke waarde aan categoriseren toekennen, is dat een
bijzondere uitdaging.
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Is de sector klaar voor de toekomst?
In de bibliotheeksector wordt veel nagedacht en gediscussieerd
over de toekomst. Er worden trends beschreven en scenario’s
geschetst. De enigszins genoegzame houding dat er geen concurrentie is en dat de bibliotheek toch nooit verloren gaat, is definitief
verdwenen. Innovatie en ondernemerschap staan op de agenda.
Maar de toekomst laat zich moeilijk voorspellen. De veranderingen
in de informatiesector zijn breder dan de bibliotheek. Het gevaar
is groot dat we blijven steken in het extrapoleren van bestaande
trends. En dan kunnen bestaande, historische kaders ons hinderen
bij het vormgeven van de toekomst.
Dit gevaar is onder meer reëel bij discussies over de fysieke en de
digitale bibliotheek. Vaak worden deze besproken als twee verschillende eenheden. Een tweedeling waarbij de groei van de digitale
bibliotheek een bedreiging kan gaan vormen voor de fysieke
bibliotheek. De uitdaging is dan uiteraard om ervoor te zorgen
dat er synergie tussen die twee ontstaat.
In de vormgeving van het beleid overheersen concepten uit de
fysieke bibliotheek, zoals het uitlenen. Het uitlenen van boeken is
een uiterst nuttige activiteit omdat het (ook) minder kapitaalkrachtigen onbeperkt toegang geeft tot informatie en cultuur. De vraag
hoe dit maatschappelijke probleem met digitale informatie kan
worden opgelost is nog niet beantwoord. Wellicht is de uitleen van
e-books door de bibliotheek daar een oplossing voor, maar er zijn
ook andere oplossingen denkbaar. Het is mijns inziens dan nuttiger primair te discussiëren over dit maatschappelijke probleem
dan over leenrecht voor bibliotheken. De tweedeling is ook herkenbaar in de vraag hoe het lidmaatschap van de digitale bibliotheek
zich gaat verhouden tot het lidmaatschap van de fysieke bibliotheek.
In feite is sprake van een geleidelijke overgang naar nieuwe
vormen, uitgebreide aspecten van één functie.
Neem de online catalogus. Vroeger had men een kaartenbak.
Sinds geruime tijd is de catalogus digitaal vanuit huis te raadplegen.
Niettemin wordt deze beschouwd als onderdeel van de fysieke
bibliotheek. Als een boek behalve fysiek ook digitaal raadpleegbaar
is, heet het vervolgens digitale bibliotheek. Maar de klant raadpleegt of leest in beide gevallen een bron. Bij een artikel kan er
sprake zijn van een printje, verzending van een digitaal bestand of
pay-per-view. Dat zijn alle varianten van dezelfde dienstverlening.
De vraag is dus aan de orde hoe digitale technieken kunnen worden
ingezet voor het gehele scala van functies van de bibliotheek, niet
alleen voor het uitlenen, maar bijvoorbeeld ook voor cultuur en debat.
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Het lijkt erop dat het benadrukken van de dichotomie voortkomt
uit angst. Een begrijpelijke angst wanneer menige gemeenteraad
de principiële vraag stelt of er nog wel een locatie nodig is als er een
digitale bibliotheek is. Maar anderzijds roept de nadruk op de
dichotomie ook deze vraag op. Vanuit deze opstelling is het ook
aantrekkelijk de ontwikkeling van digitale dienstverlening te
bagatelliseren: “Het loopt zo’n vaart niet met de digitale bibliotheek”.
Soms wordt internet afgeschilderd als iets waar je lid van kunt
worden of niet, en als je het niet doet, gaat alles gewoon door.
Maar internet is ver en ingrijpend in ons bestaan doorgedrongen,
of je het wilt of niet.
Omdat de ontwikkeling van de digitale bibliotheek landelijk
gefinancierd wordt en die van de fysieke bibliotheek lokaal, is er
ook de dreiging van een kunstmatige tegenstelling centraal –
decentraal, landelijk versus lokaal. Landelijk beleid mag niet ten
koste gaan van de lokale functie, heet het dan.
Hiermee komen we bij de organisatie van het bibliotheekstelsel, als
tweede voorbeeld van historisch bepaalde indeling die hindert bij
het denken over de toekomst.
De sector is overgeorganiseerd, zowel nationaal als internationaal.
De vorm weerspiegelt in hoge mate de structuur van de financiering:
nationale bibliotheken, openbare bibliotheken, onderzoeksbibliotheken, parlementaire bibliotheken enz. Over deze functionele
organisatievorm is een waaier ontstaan van geografisch geordende
verenigingen en koepelorganisaties, per land, per werelddeel,
wereldwijd.
Bibliotheken worden in het algemeen gefinancierd om een community te bedienen en deze community is duidelijk begrensd,
veelal geografisch. De gemeente, de onderwijsinstelling, het
ministerie. Nationale bibliotheken hebben een relatief grote
community, maar bevinden zich daardoor meestal niet alleen
geografisch op relatief grote afstand van hun gebruikers.
Door de strakke sectorale indeling is er maar beperkte samenwerking
over de sectorgrenzen heen. Binnen de lokale gemeenschap is er
overigens vaak wel samenwerking met culturele instellingen. In de
praktijk hebben burgers er last van dat de bibliotheken verschillend
en ‘lokaal’ worden gefinancierd. Er zijn namelijk vele bovenlokale
communities en dat aantal neemt door het gebruik van internet
toe. Patiëntenverenigingen, werkenden in de eerstelijnsgezondheidszorg, groepen amateuronderzoekers, belangenverenigingen,
de voorbeelden zijn legio. Bovendien is hun verwachtingspatroon
dat locatie bij informatieverstrekking geen wezenlijke rol meer speelt.
In de praktijk kunnen zij nergens terecht met hun informatievraag.
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In discussies over de toekomst van het bibliotheekstelsel hindert
het vasthouden aan historische kaders de totstandkoming van een
brede toekomstvisie, ondanks de veelheid aan sprekers op conferenties en externe commissies en adviezen. Er leeft zeker een
gevoel van urgentie om te reageren op de nieuwe ontwikkelingen.
Maar er is ook sprake van onzekerheid en het gevoel dat men grip
verliest. Toch moeten er beslissingen worden genomen voor de
middellange termijn. In toenemende mate hoort men daarom de
roep om een ‘bibliotheekautoriteit’, als het ei van Columbus.
Het belemmerde uitzicht
Onze cultuur wordt tegenwoordig in hoge mate beheerst door het
neoliberalisme. Kort gezegd worden religie, ethiek en maatschappij
ondergeschikt gemaakt aan ‘de markt’.
Succes wordt gemeten in termen van productie, groei, winst. Let op
het woord ‘gemeten’: kwaliteit wordt, bij gebrek aan beter, vertaald
in kwantitatieve termen.
Dit gaat gepaard met een sterk individualisme. Wanneer wordt
gesproken over ‘maakbaarheid’’, gaat dat niet meer over de samenleving maar over het individu: Je moet het maken, anders heb je
gefaald (zie o.a. Verhaeghe, 2012).
Deze grote nadruk op het individu en de ruimte die het individu
voor zijn/haar ontplooiing moet krijgen, brengt in de samenleving
onvoorspelbaarheid en onbeheersbaarheid met zich mee. Dat uit
zich bijvoorbeeld in de toenemende angst voor veiligheidsrisico’s.
De staat wordt vervolgens geacht deze risico’s te voorkomen: de
staat wordt in toenemende mate gezien als interventiemachine, de
overheid als oplossingenmachine. Maar voor sommige problemen
bestaat geen oplossing. We kunnen deze dan ook maar beter niet
als problemen benoemen maar als tragiek trachten te accepteren.
In de woorden van Paul Frissen: ”de grenzen van de maakbaarheid
(moeten) eerder als tragiek dan als tekort schietende kennis en
kunde (…) worden opgevat.” (Frissen, 2013, p. 18).
De overheid als oplossingenmachine: dat is iets anders dan een
visionaire overheid. Het begrip ‘visie’ lijkt niet meer zo populair.
Minister-president Rutte vergelijkt visie met een olifant die het
zicht belemmert.
Wellicht speelt hierbij een rol dat visie wordt gelijkgesteld aan
utopisch denken en dat utopisch denken eenvoudig zou kunnen
leiden tot totalitaire politieke systemen, zoals Paul Frissen (2013)
en Hans Achterhuis (2010) beweren. Utopische vernieuwingsdrang
moet weerstaan worden, stelt Frissen.
Maar door het ontbreken van fundamentele alternatieven kan

30

Bas Savenije

Bouwstenen voor een landelijke bibliotheekvisie

politiek ook in een gevaarlijke antidemocratische tendens vervallen.
Willem Schinkel (2012) bepleit een andere invulling van utopisch
denken en spreekt van utopische verbeeldingskracht die een kader
biedt dat uitstijgt boven een politiek van louter probleemmanagement.
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De mogelijke synergie tussen de verschillende sectoren van met
publiek geld gefinancierde bibliotheekvoorzieningen staat niet
vaak op de agenda. Geleidelijk krijgt de gezamenlijke infrastructuur meer aandacht, maar ook bij dienstverlening liggen er tal van
mogelijkheden.

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

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

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

De term ‘bibliotheek’ wordt in diverse betekenissen gebruikt. Het
ingewikkelde is dat deze betekenissen door elkaar lopen. Vaak gaat
het over de bibliotheek als gebouw (“Ik ga naar de bibliotheek”).
In brede discussies over de toekomst hebben we het ook vaak over
de bibliotheek als functie (“Heeft de bibliotheek nog wel een
toekomst nu iedereen zijn informatie toch via Google zoekt?”).
En ten slotte is er de bibliotheek als organisatie (“De bibliotheek
heeft 100 medewerkers”).
In een toekomstvisie zou de functie van de bibliotheek centraal
moeten staan en de vormen van dienstverlening die worden
geleverd. De locatie is dan eerder een onderdeel van die diensten
(het bieden van een plek voor ….) dan een eigenstandige identiteit.
Zo is het denkbaar dat openbare bibliotheken wordt toegestaan om
on site toegang te geven tot (digitale) wetenschappelijke informatie.
Dan heb je dus het gebouw nodig voor digitale diensten.

Bouwstenen voor een landelijke bibliotheekvisie
Zoals gezegd, wordt in bibliotheken veel gediscussieerd over de
toekomst. Het sectorinstituut Openbare Bibliotheken heeft recent
een rapport uitgebracht over de maatschappelijke functie van de
openbare bibliotheek in 2025, opgesteld door een commissie onder
voorzitterschap van Job Cohen.
De innovatie in universiteitsbibliotheken staat sterk in het teken
van de integratie van de diensten in de primaire taken van de
universiteit: onderwijs en onderzoek. Daarnaast is er de uitdaging
van een nieuwe rol van deze bibliotheken bij Big Data.
De Koninklijke Bibliotheek krijgt per 1 januari 2015 een rol als
regisseur voor het netwerk van openbare bibliotheken. In het nieuwe
beleidsplan zal de KB dan ook een verbinding leggen tussen de tot
nu toe gehanteerde missie van de KB (“duurzame toegang tot alle
publicaties van en over Nederland”) en de nieuwe rol in de openbare
bibliotheeksector. Daarbij wordt duidelijk dat er synergie mogelijk
is, zowel op het gebied van de infrastructuur als bij dienstverlening.

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

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

Bouwstenen voor een landelijke bibliotheekvisie

<
Van samenwerking
tussen de diverse
bibliotheeksectoren
is slechts incidenteel

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

sprake. Het initiëren
van dergelijke samenwerkingsvormen
vraagt om creativiteit
en vooral om experimenten om de
mogelijkheden nader
te verkennen.
De tijd is hiervoor
meer dan rijp.
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Hier ligt een nuttige rol voor de nationale digitale bibliotheek:
het als onafhankelijke dienstverlener voor iedereen toegankelijk
maken van betrouwbare informatie. Ook voor mensen die over
beperkte financiële middelen beschikken. Dat kan impliceren dat
men voor bepaalde informatiebronnen, digitaal of niet, nog steeds
naar een bibliotheeklocatie moet. Dat klinkt weliswaar ouderwets
en is zeker niet ideaal, maar het is een begin en vraagt van de
bibliotheek inspanningen om de toegankelijkheid verder te
verbeteren.De naam ‘nationale digitale bibliotheek’ is daarom
misschien wat misleidend: het gaat ook hier om een koppeling van
zowel digitale als fysieke hulpmiddelen om de toegang tot informatie
te verbeteren.
Tot slot nog iets over de naam. ‘Bibliotheek’ is een rijk historisch
begrip. De letterlijke betekenis heeft alles te maken met het halen
van boeken. Maar de bibliotheek kent een rijke traditie waarin
informatie, cultuur en kennis een cruciale rol spelen. Het zou
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Jos Debeij directeur bibliotheek Deventer

Je zult als jongetje opgroeien onder de rook van de Kuip en
het DNA van ‘Hand in hand, kameraden’ via het drinkwater
toegediend krijgen. Dan is je hart voor eeuwig verpand, zou je
zeggen. Maar Hans is ruimhartig. De passie voor zijn vak voert
hem naar de hoofdstad. Zijn afkomst verhindert hem niet om
als vaste bezoeker de Arena te betreden. Regelmatig laat Hans
om kwart over drie per sms weten wat de ruststand is. Na zijn
zoveelste bezoek aan de Deventer boekenmarkt gaat hij op
zoek naar het plein met de nieuwe naam. Daar laat hij zich
vereeuwigen. Hij stuurt me de foto. Bert van Marwijk woont
vlak bij de plek waar ik geboren ben. En ik vlak bij de plek waar
Bert geboren is. “Hans,” zeg ik, “wat nu als Feyenoord scoort in
de Arena. Wat dan?” “Dan niks,” zegt Hans, “je weet niet half
hoe mooi binnenpret dan kan zijn.”

Carin Klompen
hoofd stadsbibliotheek Centre Céramique, Maastricht

En dan die prachtige pakken die hij altijd draagt, strak
gesneden en gestreken. Nee, Hans is niet in de kreuk te
krijgen, letterlijk niet en figuurlijk al helemaal niet.

Hij kent ook iedereen. Noem een bekende Nederlander en Hans
heeft er wel mee getafeld of geborreld.

Hans is er ook altijd. Als ik op een willekeurige avond door
de OBA loop, zie ik hem altijd wel weer in een flits voorbij
schieten. Gaat die man dan nooit naar huis?

Als ik Hans hoor praten, vraag ik mij altijd af wanneer hij
eigenlijk ademhaalt. Hij praat zo snel en hij kijkt daarbij altijd heel
serieus, met ergens een lachje in het gezicht verstopt.
Ik kan niet zeggen waar dat lachje zit, maar het is er. Net als de
lucht die Hans, zonder dat de luisteraar het merkt, inademt.

Haal adem, Hans!
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Leesbevordering en bibliotheken:
noodzakelijk goed

Dacht John Maynard Keynes begin 20e eeuw nog dat de technologie
het in de 21e eeuw zo ver zou brengen dat machines het werk
grotendeels zouden hebben overgenomen en mensen ‘therapeutisch’
nog een aantal uur per dag zouden moeten werken om niet gek van
verveling te worden, anno 2014 blijkt deze voorspelling ver bezijden
de realiteit. Digitalisering, mondialisering, medialisering en
vergaande technologisering zijn niet te stuiten ontwikkelingen die
nieuwe producten en mogelijkheden bieden en ons dagelijks leven
beïnvloeden. We werken meer dan ooit en op allerhande plekken,
en werk en privé lopen steeds meer door elkaar. We hebben het veel
drukker dan vroeger, en in die volle dagen is lezen een steeds
minder vanzelfsprekende vrijetijdsactiviteit.
Vraag mensen wat
ze gaan doen in de
vakantie, en het
merendeel zal
antwoorden dat de
stapel boeken
klaarligt en dat ze
‘heerlijk’ gaan
lezen.
>

>
Lezen, geletterdheid, staat aan de
basis van alle leren.
Dat is zo en dat
blijft zo – ook in de
snel veranderende en
medialiserende
wereld waarin wij
ons nu bevinden.

Dat is een feit en een zorg, maar er is ook perspectief. Bewust
leven, ontspanning zoeken – mindfulness – is actueel. En laat lezen
daarvoor nou het perfecte middel zijn! Wist u dat de beleving van
een verhaal fysiek dezelfde effecten heeft als wanneer een gebeurtenis
werkelijk wordt meegemaakt? En dat geen activiteit zo ontspannend
is als lezen en opgaan in een verhaal? Intuïtief weten mensen dat
wel. Besteden mensen in hun dagelijks leven minder vrije tijd aan
lezen, in hun meest kostbare tijd – de tijd zonder verplichtingen die
vakantie heet – doen ze dat wel. Vraag mensen wat ze gaan doen in
de vakantie, en het merendeel zal antwoorden dat de stapel boeken
klaarligt en dat ze ‘heerlijk’ gaan lezen.
Lezen, geletterdheid, staat aan de basis van alle leren. Dat is zo en
dat blijft zo – ook in de snel veranderende en medialiserende
wereld waarin wij ons nu bevinden. Of je nu piloot wilt worden,
arts, vorkheftruckchauffeur of ondernemer, je moet kunnen lezen.
En lezen doet meer: lezen draagt ook bij aan persoonlijke rijkdom,
cognitieve en affectieve ontwikkeling. Door het lezen van verhalen
en gedichten kunnen mensen zich ontspannen, kennis opdoen,
een fantasiewereld voor ogen roepen, zich inleven in personages
en genieten. Lezen is onzichtbaar leren, het vormt brein, gevoel
en denken.
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Dat klinkt goed, zou je denken, iedereen wil vast een lezer zijn of
worden. Maar helaas is de realiteit dat een hoge leesvaardigheid
en een sterke leescultuur niet vanzelfsprekend zijn. Met name voor
onze kinderen en jongeren is dat een slechte zaak. Nog steeds komt
een kwart van de kinderen met een te laag leesniveau van de
basisschool. En het lezen van boeken, en met name literatuur,
heeft de afgelopen decennia aan belang ingeboet. Er worden steeds
minder (literaire) boeken verkocht. Het aantal bibliotheekleden
laat al geruime tijd een gestage daling zien, en datzelfde geldt voor
het aantal geleende boeken. Dat heeft te maken met veranderend
informatiegebruik, maar belangrijker is dat het lezen van boeken
in de vrije tijd moet concurreren met andere vormen van vrijetijdsbesteding en de toenemende tijd die Nederlanders achter het
scherm doorbrengen.1
De concurrentiestrijd tussen media is vooral bij jonge mensen
zichtbaar. Zij lezen in hun vrije tijd steeds minder vaak een boek,
en het gebruik van de computer en andere media ligt het hoogst.
Uit diverse (internationale) onderzoeken blijkt dat 42% van de
Nederlandse kinderen en jongeren thuis nooit leest en dat bijna de
helft van de Nederlandse 15-jarigen niet voor hun plezier leest,
tegen 37% internationaal. Nederlandse 15-jarigen staan helemaal
onder aan de ranglijst voor de leesattitude. Alarmerende gegevens
die vragen om effectief leesbeleid.
In tijden waarin kinderen minder goed en minder graag lezen is
structurele en vanzelfsprekende aandacht voor taal en lezen
essentieel. Lezen is een vaardigheid die getraind moet worden:
woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen en verwerving
van literaire competentie.
Meer en meer wordt in het leesbeleid de samenhang tussen taal- en
leesvaardigheid en cultureel lezen gezocht en onderzocht. En de
wetenschap dat leesbevordering naast ‘plezier laten beleven aan
boeken’ ook bijdraagt aan taal- en leesvaardigheid en literaire
competentie, wint aan betekenis.
Plezier in lezen is de sleutel om blijvend een lezer te worden – hoewel
dat niet moet worden misverstaan als zou lezen alleen maar
plezierig zijn. Leren lezen, een lezer worden en blijven is een proces
waarin voortdurend drempels overwonnen moeten worden en
waarvoor smaak ontwikkeld moet worden. De basis hiervoor wordt
gelegd in de vroege jeugd.
Het begint met voorlezen thuis en in de kinderopvang en leren
lezen en schrijven op school. Kinderen die worden voorgelezen en
worden gestimuleerd met boeken om te gaan, hebben een grotere
kans om een vaardige voor-het-plezier lezer te worden. Daarom is
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leesbevordering erop gericht dat er voor alle kinderen in Nederland
structureel en van jongs af aan voldoende aandacht is voor (voor-)
lezen en het plezier in lezen. Jong beginnen en niet meer loslaten,
de doorgaande leeslijn, is het uitgangspunt. Leesbevordering en
literatuureducatie als vanzelfsprekend onderdeel van het dag
programma van alle kinderen – te beginnen als ze heel jong zijn
en naar de kinderopvang gaan en vervolgens de hele schoolcarrière
door. Niet vrijblijvend, maar structureel en motiverend: een
stimulerende leesomgeving met boeken, tijd en aandacht voor
lezen en voorlezen, kundige docenten en bibliotheekmedewerkers
en betrokken ouders die kinderen en jongeren inspireren en
steunen, begeleiden en adviseren in hun keuze voor boeken. Dat
geeft kinderen de mogelijkheid hun passie voor lezen te ontdekken.
Het effect van leesbevordering gaat verder dan de lezer, het boek,
bibliotheek of boekhandel. Leesbevordering is een investering in
de samenleving, in onderwijs, cultuur, welzijn en economie. Het
landelijke leesbevorderingsbeleid zoekt dan ook steeds meer
verbindingen tussen deze maatschappelijke domeinen, via projecten
en binnen het innovatieve leesbevorderingsprogramma Kunst van
Lezen, dat via de bibliotheken op landelijk, provinciaal en lokaal
niveau wordt uitgevoerd. De bibliotheek positioneert zich binnen
de leesbevordering meer en meer als strategische partner die
structureel samenwerkt met het onderwijs, de gemeente en de
kinderopvang. Dit biedt kansen voor de bibliotheek als plaats waar
kennis en sociale ontmoeting op een unieke wijze, afgestemd op
lokale en regionale behoeften, gestalte krijgen.
En het bibliotheekveld is in beweging. Bezuinigingen dwingen
bibliotheken om na te denken over hun huidige en toekomstige
taken en maatschappelijke positie. Bibliotheken ontwikkelen
innovatieve invullingen van hun werkzaamheden. Dit vertaalt zich
in meer aandacht voor (digitale) dienstverlening op maat, ook op
andere plaatsen dan de bibliotheekvestiging. Bijvoorbeeld door
bibliotheken op te zetten op plaatsen waar haar publiek zich
bevindt, zoals scholen en zorginstellingen.
De aanstaande Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
voorziet in een wettelijk kader waarin de rol en functies van de
bibliotheek zijn vastgelegd. Een voor ieder toegankelijke openbare
bibliotheekvoorziening omvat volgens deze Bibliotheekwet in ieder
geval de volgende functies: ter beschikking stellen van kennis en
informatie, bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie,
bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur,

40

Gerlien van Dalen

organiseren van ontmoeting en debat, en het laten kennismaken
met kunst en cultuur.
Hiervan zijn de functies met betrekking tot lezen, leren en informeren
de meest relevante. De bibliotheek is een vanzelfsprekende professionele partner van het onderwijs en andere maatschappelijke
organisaties en een belangrijke speler in de aanpak van laaggeletterdheid en de versterking van mediawijsheid. Bibliotheken
bereiken – in potentie – immers alle mensen en partijen die bij
leesbevordering een rol spelen: professionals die werken aan
leesbevordering met kinderen tussen de 0 en 18 (directies en
medewerkers kinderopvang, basis- en voortgezet onderwijs, mbo
en hbo), ouders, beleidsmakers én lezers van alle leeftijden.
De educatieve taken van de bibliotheek worden in de wet helder
benoemd, en kunnen door de bibliotheek de komende jaren op
vernieuwende wijze worden ingericht en uitgevoerd – structureel,
samenhangend en in samenwerking met andere organisaties
en elkaar.
Met Kunst van Lezen, waarbinnen bibliotheken zowel lokaal als
provinciaal en landelijk die centrale en strategische rol vervullen,
is hiermee, voortbouwend op vele jaren leesbevorderingsbeleid,
inmiddels de nodige ervaring opgedaan en er worden positieve
resultaten geboekt. BoekStart is in zes jaar tijd tot een succesvol,
landelijk programma uitgegroeid. Inmiddels voeren alle bibliotheken
BoekStart uit en wordt de helft van het aantal ouders met baby’s
bereikt. Het aantal jeugdleden is sinds 2009 met ruim 7% gestegen
en in 2013 werden zo’n 54.000 baby’s – een derde van het aantal
pasgeboren baby’s! – aangemeld als bibliotheeklid.
De effecten van BoekStart en de Bibliotheek op school op woordenschat en leesmotivatie zijn positief, blijkt uit lopend onderzoek.
BoekStart-ouders lezen hun baby’s meer voor. En op scholen waar
school, gemeente en bibliotheek investeren in een schoolbibliotheek
en structureel leesbeleid met professionele, stimulerende bibliotheekmedewerkers, een actuele en gevarieerde collectie, een
actieve leescoördinator, boekactiviteiten en tijd voor lezen en
voorlezen op het rooster, lezen kinderen aanmerkelijk meer en
gaan de leesresultaten en leesmotivatie zienderogen omhoog.
We zijn anno 2014 goed op weg. Stichting Lezen, CPNB, Stichting
Lezen en Schrijven, SIOB en VOB werken in de landelijke Leescoalitie
samen om zo veel mogelijk relevante partijen te binden aan de
doelstellingen van het leesbeleid. Grootschalige Leescoalitie
campagnes als het Jaar van het Voorlezen 2013 of Vaders Voor
Lezen 2014/15 brengen (voor)lezen als noodzakelijke en goede
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dagelijkse routine onder de aandacht van brede lagen van de
bevolking.
Aan meer samenhang in het leesbeleid in de breedte, en leesbevordering als maatschappelijk speerpunt, wordt ook op ministerieel
niveau gewerkt. De verbinding tussen Cultuur, Onderwijs,
Emancipatie, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt meer
en meer gezocht en gestimuleerd. Belangrijk is dat dat inhoudelijk
veel oplevert en dat daarnaast andere strategische partners en
budgetten voor leesbevordering in beeld komen.
We boeken goede resultaten. De investering in leesbevordering
loont en als de structurele en integrale aanpak via scholen, kinderopvang, overheden en vooral ook bibliotheken wordt doorgezet,
kan er over zeven jaar al aanzienlijk vooruitgang geboekt zijn. Dan
komen de eerste BoekStart-kinderen van de basisschool, een nieuw
cohort kinderen dat (voor)lezen met de paplepel ingegoten heeft
gekregen en waarvan een groot deel lezen vanzelfsprekend vindt.
Door de huidige investeringen in lees(bevorderings)onderwijs op
pabo en mbo zullen er over zeven jaar meer professionele lees
bevorderaars zijn. Maar dan moet er wel doorgepakt worden door
overheden, onderwijs, kinderopvang, ouders én bibliotheken.
Blijvend investeren in lezen als vanzelfsprekend onderdeel van het
dagelijks leven thuis, op school en in de kinderopvang, in tijd voor
lezen, in deskundigheid is noodzakelijk. We moeten de komende
jaren zowel landelijk, regionaal als lokaal samenhangend en
samenwerkingsgericht leesbeleid realiseren en vastleggen in
convenanten, beleidsagenda’s, kwaliteitskaarten en begrotingen.
Leesbevordering moet de vrijblijvendheid voorbij.
Concreet streeft Stichting Lezen naar de realisatie van:
- Een convenant met betrekking tot leesbevordering tussen
VNG, IPO en OCW in vervolg op het bestuurlijk akkoord over
het openbaar bibliotheekwerk 2013-2014 en in navolging van
het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs, waarmee de
bibliotheken goede ervaringen hebben.
- Positionering van leesbevordering op de beleidsagenda en in
de begrotingen van Cultuur én Onderwijs – landelijk, provinciaal
en bij gemeenten en schoolbesturen.
- Leesbevordering als structureel onderdeel van de kerndoelen van
het onderwijs en het inspectiekader van de Onderwijsinspectie.
- Jeugdliteratuur en leesbevordering als substantieel onderdeel
van de kennisbasis voor de pabo en in de opleidingen voor
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pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten.
- Kwalitatieve leesbevordering als onderdeel van de Certificeringsnormen voor bibliotheken.
Leesbevordering plant zaden waarvan niet duidelijk is wanneer ze
zullen ontkiemen. Evenzo schieten (voor)gelezen boeken wortels
die ooit tot bloei zullen leiden. Lezen en voorlezen vergroten de
kans dat de tuin der kennis en verbeelding tot wasdom kan komen
en leidt tot smaakontwikkeling. De bibliotheek levert daaraan een
unieke en belangrijke bijdrage. Dat zeg ik niet alleen op basis van
onderzoek, denk bijvoorbeeld aan de Amerikaanse wetenschapper
Stephen Krashen, maar ook uit persoonlijke ervaring.
Tegen de winter wil ik nog wel eens kijken naar zo’n nephaardvuurobject van plastic, met houtachtige takken die lijken te smeulen.
Wellicht past het in de schouw die bij gebrek aan een deugdelijk
rookkanaal geen dienst meer kan doen als open haard? Mijn man
en kinderen kappen de gedachten daaraan altijd vriendelijk maar
onverbiddelijk af. En terecht, natuurlijk, maar hoe kan het dat
nephaardvuurtjes mij zo trekken?
Hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt: het is de schuld van de
bibliotheek. In de bijna huiskamerachtig ingerichte bibliotheek
aan de Hoofdstraat in Hoogeveen, waar ik in mijn lagereschooltijd
vaak was te vinden, werd op voorleesmiddagen door de bibliothecaresse bij een schouw met nepvuur voorgelezen. Als kind heb ik in
die bibliotheekvestiging vele uren luisterend, lezend en zoekend
naar fijne nieuwe boeken doorgebracht. Ik verbeeldde me zelfs dat
het haardje warmte gaf.
De ruimte en warmte die de bibliotheek mij als kind heeft geboden,
biedt de bibliotheek nog steeds. Ik koester deze aantrekkelijke en
uitdagende plaats, door Mustafa Stitou in zijn (in opdracht van de
OBA) geschreven gelijknamige gedicht zo prachtig en treffend als
Tempel aangeduid. Grasduinen, informatie zoeken of vragen, er
gewoon even ontspannen tijd doorbrengen. Boeken of muziek
ontdekken die je niet hoeft te hebben, maar waarmee je wel wilt
kennismaken. Dit kan allemaal – bijna gratis – maar op één plek:
in de bibliotheek, een niet te onderschatten waardevol instituut
dat, voor mensen persoonlijk en in hun ontwikkeling als lezer,
van onschatbaar belang is.
De bibliotheek werkt voor het onderwijs én de vrijetijdsmarkt en
kan als gids en openbare toegang tot boeken, kennis en informatie
veel betekenen in het stimuleren van lezen. In de eerste plaats voor
kinderen en jongeren, de lezers van de toekomst, maar ook voor
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volwassenen – zeker nu de bibliotheek via vele wegen fysiek en
digitaal beschikbaar is. Lezen, leesbevordering en de bestrijding
van laaggeletterdheid vormen de basis voor de ondernemende
bibliotheek van de toekomst als ‘knooppunt voor kennis, contact
en cultuur’.2
Leesbevordering loont, en daarvoor moet de komende jaren
– alle bezuinigingen het hoofd biedend – zowel nationaal, provinciaal
als lokaal ook in het bibliotheekwerk onverkort gekozen worden.
– Gerlien van Dalen
directeur Stichting Lezen

Geraadpleegde bronnen
1 > Huysmans en de Haan, 2010, Media: tijd 2014
2 > Bibliotheek van de toekomst, SIOB, Den Haag 2014

Maarten Asscher directeur Athenaeum Boekhandel

Ik ga het nog één keer proberen, op zijn afscheidsreceptie,
En dan niet als grap, maar als eerbetoon.

Geen kwaad woord over Hans van Velzen, en al helemaal niet
uit mijn mond. Een ondernemend en zorgvuldig bestuurder is
hij. Als penningmeester gevreesd, zoals het hoort. Als gastheer
geliefd, zoals het past. Maar waarom draagt hij toch altijd die
stropdas met die gevulde boekenplanken? Wat het shirt met
nummer 14 voor Johan Cruyff was, de ambtsketen voor zijn
opeenvolgende Amsterdamse burgemeesters-bazen, dat is de
boekendas voor Hans.
CPNB-directeur Eppo van Nispen en ik – indertijd voorzitter
van diezelfde CPNB – bekenden eens beschaamd aan elkaar
dat wij precies zo’n zelfde lelijke boekendas bezaten, en
spraken af om per eerste gelegenheid naar de OBA allebei
die vreselijke das te dragen. Zo gezegd, zo gedaan, bij
gelegenheid van de CPNB-nieuwjaarsreceptie in de OBA.
Wij stapten beiden – de borst vooruit – op Hans af om hem
een gelukkig nieuwjaar te wensen. Wij stonden vol in zijn
blikveld, het borstbeen nog iets hoger, de das bijna als een
zwaaiend vendel voor zijn ogen. Maar Hans wenste ons het
allerbeste voor het nieuwe jaar en liet niets merken.
Zo is Hans: no-nonsense, geen flauwe grappen.

De man met de boekendas
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Waar staat het bibliotheekwerk
over zeven jaar in zeven p’s?

Vierhonderd jaar na het overlijden van Hendrick de Keyser (1565-1621)
worden nog immer bibliotheken gebouwd. De Keyser bouwde in
zijn tijd diverse bibliotheken voor particulieren en instellingen
bedoeld als rustruimten, voor overdenking, discours en inspiratie.
Veel lijkt in al die tijd niet veranderd. Een eerste set afbeeldingen
met het woord bibliotheek in Google geeft aan dat het iets is met
boeken en een gebouw. Ook al is de kern nog steeds het boek, de
huidige fysieke invulling van een Nederlandse bibliotheek is verre
van alleen deze twee beelden; het is ‘the meeting place of the city’.
Zo blijkt is het prachtige woord bibliotheek richting 2021 wel toe
aan ondersteuning bij de vertaling van wat Google voor ons
bedenkt en wat de bibliotheek werkelijk is. Dit zal gezamenlijk
moeten worden opgepakt en het liefst met nationale continue
strategische campagnes. De eerste die ondersteunt bij het vertalen
naar de markt is de bibliothecaris.
Personeel
Hoe vaak de bibliothecaris ook van titel is gewisseld in de afgelopen
jaren, hij 1 is en blijft de rots in de branding voor de branding [ENG].
De bibliothecaris is marketeer in zijn DNA. Waar hij voorheen de
juiste boeken op de plank zette om een uitleenhit te scoren, stelt hij
zich nu ten doel de eigentijdse verblijfs- en belevenisbibliotheek te
ondersteunen met gebruikmaking van de modernste technieken
en methoden. De altijd lerende bibliothecaris is daarbij van alle
markten thuis als makelaar, netwerker en innovator. Maar de
bibliothecaris staat niet meer alleen. De bibliotheek is een ware
vrijetijdsaanbieder geworden met collega’s werkzaam in het café/
restaurant tot activiteiten in het theater, en van front- en backoffice
tot social media. De bibliotheekmedewerker benut zijn kansen
richting 2021!
Vergezicht: De bibliotheekmedewerker doet in 2021 veel kennis en
werkervaring op buiten de deur middels job-swappen (tijdelijk van
baan wisselen), shadow walks (meelopen met de ander), en stages.
Zo komen er veel nieuwe impulsen en invloeden de bibliotheek in.
Het voorheen introverte karakter van de bibliotheek lijkt extraverter
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te worden richting 2021. Will Gompertz is nu director Arts is bij de
BBC en voorheen director communications bij TATE. Nog steeds
promoot hij TATE op een overweldigende wijze; hij is geregeld op
de buis en geeft vele interviews. Hebben wij in Nederland een vaste
host aan tafel bij DWDD? Hans van Velzen zit er in 2021! Hij vertelt
niet alleen over de laatste boeklanceringen, internationale bibliotheekontwikkelingen, wekelijkse bieb-statistieken, maar ook
maakt hij het vak spannend en aantrekkelijk. Als een ware Boudewijn
Büch haalt hij voorwerpen tevoorschijn meegenomen van zijn
vele reizen en koppelt ze aan boeken en poëzie. Nog nooit tevoren
was het vak zo populair; The Librarian VII is zelfs opgenomen
in Amsterdam.
Product
Aangezien de bezoekers en het boek ook in 2021 centraal blijven
staan, zal het daar nu niet over gaan. Van nu tot aan 2021 wordt
ingezet op assortimentsinnovatie en het verder verhogen van het,
al hoge, serviceniveau. Door met externe partners samen te werken,
gaan de dingen vaak sneller. Komen doelgroepen niet als ...., dan
gaat de bibliotheek wel naar hen toe (via partners).
Het bezoek en de bibliotheekmedewerker kan alle aankomende
producten gratis testen in het BIEBLAB 2. Wanneer de bibliotheek
nieuwe producten opneemt in haar assortiment, is iedereen
betrokken geweest. Hierdoor toetst de bibliotheek of deze producten
voldoen aan de kwaliteitseisen om te mogen worden gebruikt door
de bezoekers. Ook de binding met de bibliotheekmedewerkers
wordt op deze wijze vergroot, doordat deze mede beoordelen of de
producten definitief in het assortiment kunnen worden opgenomen.
En alle nieuwe assortimentsonderdelen moeten officieel worden
gelanceerd. Dit geeft een nulpunt van start van haar PLC (productlevenscyclus), maar ook voor de markt een fair beginpunt om te
reageren. In 2021 staat dit in elke bibliotheek.
Continue aanpassen van de dienstverlening aan de wensen/
gewoonten van de markt; door ontwikkelingen op de digitale
snelweg; (met nu nog) ‘E’- en ‘M’-commerce, met websites, social
media, E-zine, apps, (maar straks) is het smart en social lighting.
Met speciale coating op textiel kun je lichtboodschappen projecteren.
Denk maar aan het bibliotheekmerk achter op een jas. Maar dat
kan nu al. In 2021 heb je de projectie van een boodschap met
bewegend beeld. Met een eigen afstandsbediening kun je regelen
wat de commercial van je bieb of de laatste boodschap achter op je
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bedrijfskleding wordt. Je bent zelf in control over de uiting achter op
je kleding. Andere smart light-oplossingen in steden zijn slimme
prullenbakken die een andere kleur licht geven als ze bijna vol zijn
en al een seintje hebben gegeven naar hun vuilophalers. Dit kan
uiteraard ook allemaal in en rondom de bibliotheken; pleinlichten
gaan feller branden als er iemand loopt, de bibliotheekentree heet
u welkom als u die passeert. Boeken zijn geplastificeerd. Als dat
plastic nu eens een andere kleur kan geven in het donker? Of als u
het bijna terug moet brengen? De ideeën zijn oneindig, maar
Philips realiseert ze al.
Smart light of niet, opvallen is voor de bibliotheek de afgelopen
jaren een toegenomen noodzaak, die alleen maar blijft doorzetten
op weg naar 2021.
Presentatie & promotie
Hoe staat het aanbod van de bibliotheek in de etalage? Hebben we
al een eigen flagship store zoals Ajax, Heineken en Apple? Waarom
niet? OBA® of bibliotheek merchandise moet toch cool genoeg
kunnen zijn? Waar we in de jaren zestig spaarden voor het Nutroma
Grachtenservies is het nu de beurt aan de lijn van de bibliotheek.
Vergezicht: In 2021 staat er in de Bijenkorf een bibliotheekshop
met daarin de unieke poëziemokken, biebpostzegelset, de biebwekkerlijn, de Quote Paraplu’s, de Hanif Shoaei-behangrollen en
Susan Smit-ansichtkaarten. De Oerlemans Foundation heeft zich
voor 10 jaar garant gesteld voor de exploitatiekosten van de shop
om het op gang te helpen.
Je bent een van de vrijetijdsaanbieders en je wilt dat de doelgroep
de keuze voor jou maakt. Dan is het belangrijk om blijvend je
uitstraling en imago (Corporate Identity) te verfrissen en te werken
aan de zichtbaarheid van hetgeen je te bieden hebt. Hierbij hoort
dat je je duidelijk positioneert. Ja, als merk. In Amsterdam kent
iedereen de OBA® en in andere delen van Nederland andere succesvolle clustermerknamen als Theek5. Allemaal verbonden aan dat
ene mooie woord ‘bibliotheek’. Dat is helemaal niet raar, daar je
een van de meest betrouwbare en degelijke merknamen hebt:
‘bibliotheek’. Om een merk wat sneller te laten groeien, kun je
relaties aangaan met partners: omroepen, media, bekende
Nederlanders of merken uit het bedrijfsleven. Vele directeuren zijn
al vaste wekelijkse gast bij diverse omroepen of hebben zelfs een
eigen omroep, bijvoorbeeld OBA Live. Op al deze mediabehoefte
sluit de samenwerking met de CPNB goed aan. Maar je kunt ze ook
lokaal uitwerken.
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Vergezicht: Toeristen vinden de bibliotheek ook, daar tegen 2021
VVV Nederland gehuisvest is in de bibliotheek. Voor wie zijn we er?
Voor al onze (gebieds)bewoners, inclusief de tijdelijke bewoners
(bezoekers en forensen). De marketingteams van verschillende
bibliotheekclusters hebben elkaar gevonden en voeren gemeenschappelijke campagnes op nationaal niveau in samenwerking met
de CPNB. Deze campagnes zijn gefinancierd via een vaste sponsorbijdrage van de nieuwe partner, de BankGiro Loterij.
Prijs
Er moet uiteraard meer geld worden opgehaald. Eigen inkomsten
zijn essentieel voor een gezonde onderneming. Om als marketeer
bij dit onderwerp juist eens kort te zijn een vergezicht: In 2021 is
het belangrijkste bibliotheekgoed gewoon nog steeds aanwezig
– vrije toegang. Het is misschien zelfs nog meer onaantastbaar
geworden dan voorheen.
Distributie & Meten is weten
Hoe wapenen we onze bibliotheken tegen bedreigingen in 2021? 3
Zorgen dat het geen zielig verhaal wordt. In de aanval gaan hoeft
niet. De bibliotheken doen het hartstikke goed. Wel is het goed
nadruk te leggen op feiten en prestaties. Houd de volle breedte van
je omgeving in zicht: verbinding met alle lagen van de bevolking.
Hier hoort meten is weten bij. In Finland heb ik afgelopen jaar de
bibliotheek- en museumdashboardstructuur mogen bestuderen.
Dit is transparant voor de elke Fin. De 5 miljoen Finnen zorgen voor
50 miljoen bibliotheekbezoeken. En dit weten ze daar op straat.
Ze zijn er ook trots op. Wat doen de bibliotheek en het museum met
jouw geld? Dat wordt weergegeven in een paar kerncijfers en jaarlijks
wordt het op een leuke wijze gepresenteerd in de populairste talkshow.
Zo laat je de meerwaarde zien. Hoe doen we dat concreet? Bibliotheken
krijgen veel adviezen. Gezien de veelheid van adviezen is het uitwerken
van een meerjarenplan met duidelijke focus nodig, maar in ieder
geval met een bibliotheekdashboard. Dit laatste lekker, hup, online.
Daarnaast is het belangrijk om, zoals vele bibliotheken al doen,
ruimte te geven aan positieve initiatieven. Geef de nieuwe generatie,
partnerbedrijven, andere stakeholders en de job-swappende
bibliotheekmedewerker de kans hun input te delen en zet zo in
op duurzame relaties. Naast deze maatschappelijke lijn moet het
beleid op alle niveaus in de organisatie omarmd en uitgedragen
worden. De eerste ambassadeur is toch de medewerker. Nog niet
iedereen is lid van de bibliotheek en weet hoe alles werkt. Zet in op
duurzame ontwikkeling met langetermijnrelaties, zowel in- als
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extern. Verzin niet alles zelf en opnieuw. Onderzoek geeft aan dat
iets uit het verleden best opnieuw ingezet kan worden met een
kleine twist; de firma Hergebruik© 4.
Vergezicht: Richting 2021 krijgt de marketingafdeling een verzwarende
onderzoekspoot. Ondertussen verbeteren de bibliotheken door
samenwerking hun marktpositie, vergroten ze het bekendheids
percentage van het steeds vernieuwende assortiment bij (potentiële)
bezoekers/gebruikers en versterken ze het werven/aantrekken van
hun (nieuwe) doelgroepen. Continu onderzoek is hierbij een
essentieel onderdeel (meten is weten).
De bibliotheek biedt haar producten en diensten zowel online
aan als op diverse plaatsen, ook buiten de muren van de bieb.
Plaats
Waar de bibliotheek in de tijd van Hendrick de Keyser nog in een
gebouw zat, heeft de bibliotheek nu meer verschijningsvormen.
Bibliotheken, ga buiten de muren! Komen er ruimten, etalages of
andere locaties ter beschikking: gebruik ze. Pop-up is nu een trend,
de trend van 2021 is misschien wel op allerlei A1-locaties het
Bibliotheekcafé openen; de tegenhanger van Starbucks in Nederland.
Gebruik de kennis van partners hierin. Alle digitale wegen en
platforms zijn er naast de fysieke bibliotheek. Maar ook de andere
vormen om onze boodschap over te brengen zijn er; merchandise
in de Bibliotheekshop, interviews in media, films als the Librarian VII,
edugames en vele innovaties.
In 2021 is de bibliotheek nog steeds een open en toegankelijke plek
die de binding met en tussen de verschillende maatschappelijke
groepen vergroot en die functioneert als ‘ontmoetingsplek’ van de
stad (‘meeting place of the city’)5. Dit wordt gerealiseerd door meer
in te zetten op doelgroepspecifieke activiteiten en evenementen,
zowel binnen als buiten de muren van de bibliotheek (zogeheten
outreach). De verbindende waarde ligt in het verlengde van de
educatieve waarde. Verbindende waarde is de rol en taak van de
bibliotheek als ontmoetingsplek voor liefhebbers en bewoners.
Binding door middel van communities on- en offline. De netwerkgedachte dus (ook in backoffice). Educatie en participatie zijn
belangrijke waarden om iedereen te bereiken en binding te creëren
op basis van inhoud. Educatie is belangrijk voor politieke stake
holders. Naast het formele leren is er ook meer aandacht voor
informeel leren. Richting 2021 is de bibliotheek een must-to-see
(and use). Ongeveer een kwart van de Nederlanders is lid van de
bieb, maar zijn wij wel genoeg lid van onze stad? 6
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Vergezicht: voor de gebruiker zit de bibliotheek in 2021 nog meer
op toplocaties. Het assortiment is goed en makkelijk te bereiken
(met lage search- en obtaincosts).

cultuurbeleving. Hierbij is zij de plek voor ontmoeting, educatie,
overdracht en participatie. Bibliotheken moeten zichzelf ten doel
stellen het potentieel inzichtelijk te willen maken en benutten,
blijvend het assortiment te willen innoveren (met behoud van het
kwaliteitsniveau), te werken aan positionering en presentatiewijze,
de ambitie te hebben om tot de beste bibliotheken (wereldklasse)
te horen, altijd efficiency op te zoeken, ter inspiratie te blijven zijn,
de operatie in te corporeren in een actief- en streng financieel
beleid en een marktgerichte werkwijze (netwerker, marktmonitoren,
resultaatgericht).

Politiek
Omdat de bibliotheek voor een groot deel afhankelijk zal blijven
van de overheid dient blijvend te worden geïnvesteerd in de relatie
met de overheid en vice versa. Het is misschien wat matig om deze
dan alleen regelmatig uit te nodigen voor openingen, lanceringen,
activiteiten. De overheid wil juist een meedenkende partner op
(gepaste) afstand zijn. Zo zou je de overheidscollega’s kunnen
betrekken bij bepaalde beslissingen, denkprocessen en publicaties,
maar ook andersom. Zo wordt de betrokkenheid vergroot. Dit zal
resulteren in begrip en een duidelijk overzicht voor de gemeenteraad
op welke wijze de bibliotheek haar aanvraag voor subsidies doet.
Een bibliotheekdirecteur kan misschien best wethouder of raadslid
zijn in de plaatselijke politiek. En in 2021 kan hij ook best commissaris zijn bij de Oerlemans Foundation (die diverse bibliotheekinitiatieven structureel ondersteunt) of Eerste Kamerlid.
Ik draag vast Hans van Velzen voor.
De bibliotheek daagt bewoners, bezoekers en politiek uit om hun
relatie tot de kennis en cultuur te verdiepen. Een langetermijn
strategie kan zorg dragen voor het behoud van haar positie in de
top van betrouwbare merken, in de top van meest bezochte en
gebruikte instellingen, in de top van rustplaatsen in de alsmaar
groeiende steden, in de top van plaatsen waar kennis en culturele
updates verkregen worden en eerste stappen worden gezet. Van de
culturele en educatieve instellingen wordt steeds meer verwacht
dat zij zich ‘indelen’ en zij zich ervan bewust zijn dat ze er permanent
aan moeten werken om tot de ‘wereldklasse’ te blijven behoren.
De bibliotheek heeft de ambitie aan de ontwikkeling hiervan een
actieve bijdrage te leveren.
Vergezicht: Een actieve maatschappelijke rol vereist dat de bibliotheek
niet alleen de banden met de samenleving vasthoudt, maar ook
permanent vernieuwt. De bibliotheek heeft een voorbeeldfunctie
door haar marktgerichte en vernieuwende werkwijze bij cultuur- en
kennisoverdracht en wordt als zodanig ook erkend in binnen- en
buitenland. Inmiddels worden deze activiteiten met de termen
cultuurwijsheid en cultuurverbondenheid aangeduid. De bibliotheek
biedt in de dynamische samenleving vrije toegang tot informatie,
kennis en cultuur voor haar doelgroep, door het leveren van een
hoogwaardig aanbod voor educatie, participatie, ontmoeting en
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Gegeven de marktomstandigheden (toenemende macht van het
bedrijfsleven, toename van spanning bij het gebruik van de openbare
ruimte, een monotone economie en een terugtrekkende overheid)
is de bibliotheek een rots is de branding. Politiek en burger vinden
beiden dat je aan de bibliotheek niet mag knabbelen. En dan is het
goed om, net als Hans van Velzen, het beste jongetje van de klas te
blijven en in 2021 ook aan bibliotheken te blijven bouwen zoals
De Keyser vierhonderd jaar geleden deed.

<

– Björn Stenvers
kwartiermaker van Amsterdam Heritage & OAM/SAM

De bibliotheek
daagt bewoners,
bezoekers en
politiek uit om
hun relatie tot de
kennis en cultuur
te verdiepen.

Voetnoten
1 > En zij
2 > De bibliotheken in Helsinki hebben de succesvolle BIEBLAB en
het wordt veelvuldig getest door haar bezoekers
3 > vijfkrachtenmodel van Porter
4 > Paul Spies, directeur Amsterdam Heritage Museums
5 > De Term Bridging wordt in Urban Strategic City
Planning Studies veel gebruikt
6 > Amsterdam Heritage 2012-2021

Rob Pronk voorzitter RvB Biblionet Groningen. 2000-2013

2017
Opening van een succesvol Forum. Hans van Velzen heeft de
Groningers de weg gewezen en ze benoemen hem tot ereburger.

2012
De bouw begint, ondanks de nog altijd lopende discussie in
de stad. Er is geen weg meer terug.

2011
Hans wordt lid van de commissie-Terlouw om het volkomen vastgelopen politieke proces in Groningen weer vlot te trekken. Weer
de ideale pleitbezorger, die meeschrijft aan een rapport dat zonneklaar aantoont dat het Forum er moet komen en een verrijking
van de stad zal zijn. Vertegenwoordigers van de stem van
het volk, twijfelaars en andere zuurpruimen laten zich echter
moeilijk overtuigen.

2007 en verder
Hans de perfecte gastheer en overtuigend ambassadeur voor een
aantal delegaties van Groninger politici en ambtenaren om hen
en mij een duwtje in de rug te geven. Trots op zijn gebouw.

2001
Ik, groen als gras in bibliotheekland, op reis in de VS met Hans
en andere collega’s. Daar leerde ik door zijn bevlogenheid met
andere ogen naar bibliotheken kijken en begon mijn zoektocht
die naar het Groninger Forum zou leiden.

Een Amsterdammer in Groningen
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De grootste literaire
diefstal van deze eeuw?

Leenrecht en e-books
“De grootste literaire diefstal van de eeuw,” zo noemde Gerrit
Komrij de LiteRom. Het was 1993 en hij had het dus over de vorige
eeuw, die toen nog maar zeven jaar zou duren. De LiteRom was een
door het NBLC uitgegeven cd-rom met ongeveer 43.000 literaire
recensies, die grotendeels was gebaseerd op het literaire knipsel
archief van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Onder
aanvoering van Hans Warren werd er door schrijversorganisaties
over de LiteRom geprocedeerd tegen het NBLC. Hans Warren won,
het NBLC verloor. Maar de LiteRom bleef bestaan en het proces
leidde wel tot de eerste grote collectieve auteursrechtelijke regeling
voor een digitaal bibliotheekproduct.
Dat was de vorige eeuw. Toen maakten we ons druk over enkele
duizenden recensies op een cd-rom van het NBLC. Inmiddels,
twintig jaar later, is die bibliotheekorganisatie alweer vele malen
gesplitst en van naam veranderd (thans NBD Biblion, VOB, SIOB,
bibliotheek.nl). Inmiddels is er Google Books en staan er 115
miljoen hele boeken in digitale vorm illegaal op e-readers van
individuele Nederlanders. Immers, slechts 10 % van de 128 miljoen
e-books die Nederlanders op hun e-reader hebben staan is legaal.
Gelukkig hebben Gerrit Komrij (1944-2012) en Hans Warren
(1921-2001) dat niet meer hoeven meemaken. Deze eeuw heeft nog
85 jaar te gaan, maar het is nu al mogelijk om te voorspellen dat de
grootste literaire diefstal van deze eeuw wordt gepleegd door
Google en door individuele eindgebruikers.
Begin jaren negentig van de vorige eeuw is ook het auteursrechtelijke
leenvergoedingsrecht in Nederland ingevoerd. Nieuw was dat
bibliotheken per uitlening moesten gaan betalen. Dat leidde tot
discussie over ‘window-periodes’ voor recent werk en over het
uitlenen van cd-roms. Hans van Velzen was hier nauw bij betrokken.
Twintig jaar na de komst van de LiteRom gaat de discussie over het
uitlenen van e-books. Nu willen bibliotheken graag per ‘uitlening’
van een e-book aan Stichting Leenrecht betalen. Zij willen graag dat
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e-books ook onder de leenvergoedingsregeling gaan vallen, zodat
rechthebbenden de tijdelijke beschikbaarstelling van e-books niet
kunnen verbieden.

delen uit kopiëren. De bepaling over digitaal kopiëren (artikel 16c)
kent geen beperking tot gedeelten tenzij het boek is uitverkocht.
Maar het is wel verdedigbaar dat die beperking tot boeken die zijn
uitverkocht van overeenkomstige toepassing zou kunnen zijn. Feit
is dat de gebruiker zich er niet zoveel van aantrekt: zolang er geen
goedkoop legaal alternatief is, blijft hij gewoon hele e-books
kopiëren. En hoe langer we wachten, hoe meer het verwachtings
patroon raakt ingesleten dat via internet eigenlijk alles gratis moet zijn.

Dat uitgevers en auteurs zich hiertegen verzetten, is niet verstandig.
Het voorbeeld van de muziekindustrie heeft aangetoond dat verzet
tegen legale en goedkope laagdrempelige digitale verspreiding
leidt tot grootschalige illegale digitale verspreiding. Bovendien
leidt het tot een ondergraving van het respect voor het concept
intellectueel eigendom en de bereidheid om een vergoeding te
betalen voor het gebruik van andermans werk.
De gedachte dat tijdelijke online beschikbaarstelling van e-books
door bibliotheken zou leiden tot meer illegaal kopiëren is vermoedelijk onjuist. Zonder effectieve technische beveiliging zal iedereen
die illegaal wil kopiëren, illegaal blijven kopiëren. Volledig effectieve
technische beveiliging blijft heel problematisch en is mogelijk zelfs
illusoir. Wanneer gebruikers voor een paar euro legaal toegang
kunnen krijgen, al dan niet via een bibliotheek, al dan niet via een
Spotify-model, zullen veel gebruikers daarvoor kiezen. Op dit
moment bestaat die keuze niet. Zij kunnen nu slechts kiezen
tussen een relatief veel te duur e-book en een gratis illegale kopie.
Veel uitgevers durven het echter niet aan om goedkope e-books aan
te bieden. Veel literaire auteurs durven het ook niet aan en staan
het hun uitgevers niet toe. Zij zien e-books vooral als een bedreiging
die bestreden moet worden. Of als een vervanging van een papieren
boek waar een vergelijkbare prijs voor moet worden betaald. Maar
dat is het niet. Die houding en die prijstelling hebben ertoe geleid
dat nu 90% van alle e-books op e-readers in Nederland illegaal is.
Stichting De Thuiskopie, waar grotendeels dezelfde partijen achter
zitten als Stichting Leenrecht, wil nu een heffing op e-readers.
Daar is best wat voor te zeggen, maar het leidt ook tot een legitimatie
van het illegaal kopiëren van e-books. Er is dan toch immers al een
heffing betaald om dat kopiëren te compenseren?
Is dat zonder toestemming kopiëren van e-books op een e-reader
momenteel eigenlijk wel illegaal? In Nederland werd vaak geroepen
dat privé-kopiëren uit illegale bron niet illegaal is. Inmiddels is
duidelijk dat dat wel zo is. Het Hof van Justitie van de EU heeft zich
erover uitgesproken in een procedure die negen jaar (!) heeft
geduurd. Bij e-books is het nog iets ingewikkelder dan bij film en
muziek. In de Nederlandse Auteurswet staat namelijk (in artikel
16b) dat het fotokopiëren van een heel boek voor eigen gebruik
alleen mag als het boek is uitverkocht, anders mag je er alleen
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Bibliotheken zijn bij uitstek geschikt om als laagdrempelige, niet
op winst gerichte, vertrouwde organisaties gebruikers te verleiden
tot legaal gebruik van e-books, waarbij betaling van een billijke
vergoeding per keer mogelijk is, eenvoudig georganiseerd kan
worden en sneller geaccepteerd kan worden.
Sommige uitgeverijen beseffen dit ook wel en werken constructief
mee aan allerlei experimenten met het uitlenen van e-books door
bibliotheken. Maar zij lopen daarbij op eieren. Zij hebben het
sowieso al zwaar omdat hun papieren omzet snel terug loopt en zij
sterk moeten bezuinigen. Hun eigen auteurs en hun concurrenten
kijken met argusogen of zij niet te lage prijzen vragen en of ze niet
te veel of juist te weinig aan de auteurs afdragen. Andere uitgevers
zijn verlamd door angst of steken hun kop in het zand. Zij brengen
helemaal geen e-books uit of vragen er bijna dezelfde prijs voor als
voor een papieren boek, en zij peinzen er niet over bibliotheken
toestemming te geven om ze uit te lenen.
Ook auteursorganisaties zijn intern sterk verdeeld. Sommige leden
zien e-books vanwege het kopieergevaar vooral of zelfs uitsluitend
als een bedreiging van hun op de verkoop van papieren boeken
gebaseerd levensonderhoud. Die visie is heel begrijpelijk, maar ook
erg kortzichtig. Die e-books verdwijnen niet. En als het laagdrempelige legale aanbod er niet komt, komt het illegale aanbod er des
te sneller. Andere leden van auteursorganisaties zien in dat uitleen
van e-books via bibliotheken in ieder geval een geldstroom kan
opleveren, die de onvermijdelijke terugloop van ‘papieren’ leenrechtgelden kan verzachten. Zij zien ook in bibliotheken bij uitstek
betrouwbare partners, die geen winstoogmerk hebben en bevordering
van de leescultuur hoog in het vaandel hebben.
Maar ook zij kijken vooral naar elkaar en durven niet aan te dringen
op lagere prijzen en uitleen van e-books via bibliotheken, omdat zij
dat ook vooral als een bedreiging van hun inkomen zien. Anderzijds
zien auteurs dat zij bij een betaling via het wettelijke leenrechtstelsel
mogelijk een veel hoger percentage krijgen uitgekeerd dan bij
betaling via de uitgever. De consequenties van de keuze tussen
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individuele exploitatie via de uitgever of collectieve exploitatie via
Stichting Leenrecht zijn voor een auteur moeilijk te overzien.
Een langetermijnvisie is niet eenvoudig voor partijen met ook een
zeer sterk kortetermijnbelang. Wederom kan de muziekindustrie
als afschrikwekkend voorbeeld dienen.
Onder die omstandigheden kan het prettig zijn als een wetgever
helpt. Een wetgever zou kunnen bepalen dat het tijdelijk beschikbaar
stellen van e-books door bibliotheken onder de leenvergoedings
regeling valt. Dan kan het niet worden verboden én moet er een
billijke vergoeding voor worden betaald. Maar de Nederlandse
wetgever kan dat alleen bepalen als de Europese regels dat toestaan.
Als de Nederlandse wetgever iets doet wat in strijd is met de
Europese regels, kan dat een forse schadeclaim opleveren. Dat is
recent bijvoorbeeld gebleken met de claim van artiestenorganisatie
Norma tegen de Staat der Nederlanden over het te lang uitblijven
van een thuiskopieheffing op hardware. De Hoge Raad bevestigde
begin 2014 dat de Staat daar inderdaad schadevergoeding voor
moet betalen.

Als het niet mag, is het woord aan de Europese wetgever.
Bibliotheken voeren ten aanzien van nieuwe technische ontwikkelingen, onder aanvuring van met name Hans van Velzen, al jaren
een twee-, drie- of zelfs viersporenbeleid.
Er moeten waar dat kan afspraken gemaakt worden met uitgevers.
Dat gebeurt over e-books momenteel onder andere via Bibliotheek.nl.
Dat is het eerste spoor. Er moet geld worden vrijgemaakt door
lokale en landelijke overheden om dit mogelijk te maken. Daar
moet voor gelobbyd worden. Dat is een tweede spoor. Er moet ook
bij de regelgevers in Den Haag en Brussel gelobbyd worden voor
regelgeving die de positie van de bibliotheek ondersteunt. Dat
gebeurt onder andere via VOB, SIOB en EBLIDA. Dat is een derde
spoor. Maar er moet ook zo nu en dan geprocedeerd worden om
grenzen te verkennen en duidelijkheid te krijgen. Dat gold de
afgelopen jaar 26 jaar voor de knipselkranten, de Literom, de
cd-rom, de verlengingen en nu voor de e-books. Dat is het vierde
spoor. Hans van Velzen heeft zich altijd op al die sporen ingezet en
op nog veel meer borden tegelijk geschaakt. Hans is een pragmatische
idealist met een zeer groot hart voor de bibliotheek in het algemeen
en de OBA in het bijzonder. In de bibliotheekwereld is hij ook een
opinion leader met veel gezag.

De conclusie van een rapport dat de Nederlandse overheid liet
maken door het Instituut voor Informatierecht is dat de Europese
regels het niet toelaten om het uitlenen van e-books onder het
leenrechtregime te brengen. Daarom durft de Nederlandse wetgever
nu niets te doen. Men heeft geen zin in nog een schadeclaim. Het is
echter de vraag of die conclusie juist is. Een recente rechtspraak
van het Hof van Justitie van de EU over de online verspreiding van
software wekt de indruk dat het misschien toch wel zou kunnen.
Het hangt er vanaf hoe progressief en rechtsvormend dat Hof zich
op dit punt zou willen opstellen. Rechters maken vaak nieuw recht
als de wetgever achter blijft.
De Nederlandse wetgever heeft zelf echter niet de mogelijkheid
om een vraag te stellen aan de hoogste Europese rechter. Daarom
hebben de Nederlandse bibliotheken de verantwoordelijkheid op
zich genomen om hierover een proefprocedure te beginnen. De
wederpartij is daarbij Stichting Leenrecht, maar uitgevers en twee
auteursorganisaties, Lira en Pictoright, hebben zich aangesloten
bij deze procedure. Zodoende kunnen in de procedure alle belanghebbenden hun zegje doen. De hoop is dat de zaak zo snel mogelijk
bij de hoogste Europese rechter terechtkomt, die er uiteindelijk als
enige het laatste woord over heeft.
Als uitlenen van e-books op grond van de wettelijke leenrechtregeling
mag, kan dat een heel belangrijke impuls geven aan de laagdrempelige toegang tot e-books en de acceptatie van betaling daarvoor.
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millennium.

De Literom was niet de grootste literaire diefstal van de vorige
eeuw. En e-books leiden niet tot de grootste literaire diefstal van
deze eeuw. De boekdrukkunst was de grootste literaire impuls van
het vorige millennium. E-books zijn mogelijk de grootste literaire
impuls sinds de uitvinding van de boekdrukkunst en misschien van
dit millennium. Dat laatste is misschien nog een beetje vroeg om
te concluderen, met nog negenhonderdvijfentachtig jaar te gaan.
Toegankelijkheid voor iedereen en waardering en beloning voor
auteurs zijn in ieder geval deze eeuw belangrijke doelstellingen
waar bibliotheken een belangrijke rol bij kunnen spelen.
Over zeven jaar, in 2021, mogen bibliotheken zeker e-books uitlenen.
Hetzij omdat de rechter heeft bepaald dat dat onder het wettelijke
uitleenregime valt, hetzij omdat de Europese wetgever de regels
heeft aangepast met hetzelfde resultaat, hetzij, – de minst waarschijnlijke variant -, omdat alle uitgevers en auteurs het licht hebben
gezien en er vrijwillig tegen redelijke voorwaarden toestemming
voor geven.
– Prof. mr. Dirk J.G. Visser
hoogleraar intellectueel eigendomsrecht in Leiden en advocaat

Leo Voogt lid 70289518561 Bibliotheek Den Haag

niet bedreigend, zo laat het zich het best samenvatten. Ik stel
voor dat we dat voortaan zijn StOL-gezicht noemen. StOl gaat
etymologisch terug naar stut (ondersteunend), knipoogt verder
heel bescheiden naar ‘stolz’ (trots – op die resultaten), en de link
met het speciale brood brengt de suggestie van rijping en lange
houdbaarheid (met een zoete kern). Hij heeft er voor de Nederlandse
bibliotheekwereld veel mee bereikt. Ik ben ervan overtuigd dat
hij – met of zonder zijn StOLgezicht – nog veel (onderhandelings)
resultaat zal boeken in de rest van zijn loopbaan.

In de StOL heb ik Hans ook leren kennen als onderhandelaar.
Als onderhandelaar is Hans zeer doelgericht. Hij trekt daar dan
een bepaald gezicht bij. Onverstoorbaar en tegelijk ook volstrekt

Hans en ik gaan allebei al heel wat jaren terug in de bibliotheekwereld. Regelmatig kwamen we elkaar tegen in allerlei professionele
verbanden en hoedanigheden (NBLC-VOB, NVB, IFLA, OBA,
INTAMEL, SIOB, NBD Biblion ... en dan vergeet ik vast nog wel
wat andere ‘ballen’ uit de alfabetsoep) – en dat was altijd een
prettig en nuttig contact.

Een collega uit de boekenwereld heeft hij me eens verrast met
de opmerking dat hij voor een bepaalde afspraak zijn poffertjesgezicht wel op zou zetten. Daarmee bedoelde hij, zo vermoed ik,
dat hij met een naïeve gezichtsuitdrukking beter uit de voeten
kon in dat lastige gesprek. Ik moest aan die beeldspraak denken
toen ik vorig jaar weer met Hans van Velzen te maken kreeg in de
Stichting Onderhandeling Leenrecht, waarin Hans en ik respectievelijk de belangen van de bibliotheken en de rechthebbenden
vertegenwoordigen.

Poffertjesgezicht
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Bibliotheken in de publiciteit

Bibliotheken die in de publiciteit willen komen, hebben daar
minimaal drie manieren voor:
1	Adverteren of op andere wijze reclame (laten) maken in eigen
of andere (digitale) media, al dan niet met inschakeling van
professionele lobbyisten (die overigens het liefst buiten ‘de
publiciteit’ werken en publiciteit vaak zien als ‘laatste
redmiddel’ wanneer andere methoden niet meer helpen);
2 Persberichten sturen (free publicity);
3	Dingen doen die de aandacht trekken (iets organiseren met
‘nieuwswaarde’).

>
Lobbyen is vooral
‘stille diplomatie’ met
een heel goede
voorbereiding, waarbij
drie kernbegrippen
belangrijk zijn: timing,
priming en framing:
de juiste boodschap
op het juiste moment
bij de juiste persoon.

De eerste methode is de veiligste. Je hebt de publicaties in eigen
hand. Nadeel is dat het altijd mooier is als anderen vertellen dat je
goed bent dan wanneer je het zelf moet doen. Bovendien kost
adverteren of op andere wijze reclame maken geld. Ook kan
reclame irritaties oproepen. Ik heb daar interessante voorbeelden van.
Hoewel lobbyen ook wel met ’publiciteit’ wordt geassocieerd, is het
toch wezenlijk iets anders: het gaat juist om het beïnvloeden van de
decision makers achter de schermen, dus zoveel mogelijk buiten de
publiciteit. Lobbyen is vooral ’stille diplomatie’ met een heel goede
voorbereiding, waarbij drie kernbegrippen belangrijk zijn: timing,
priming en framing: de juiste boodschap op het juiste moment bij
de juiste persoon. Niet alles tegelijk willen, maar weten te prioriteren en steeds hetzelfde ‘verhaal’ vertellen. Ervoor zorgen dat het
framework van de boodschap (‘het verhaal’) consistent is.
Hoewel lobbyen dus grotendeels buiten het thema ‘Bibliotheken in
de publiciteit’ valt, zal ik er verderop wel iets over schrijven aan de
hand van mijn ervaringen.
De tweede methode is lastiger. Voordeel is dat het minder geld kost
(wel tijd), maar het nadeel is dat je niet in eigen hand hebt wat er
met je persbericht gebeurt. Journalisten hebben de neiging pers
berichten te bewerken, hoewel dat bij simpele huis-aan-huisbladen
minder vaak gebeurt dan bij dagbladen. Maar daar worden ze wel
weer eerder aan advertenties opgeofferd dan bij dagbladen.
Toen ik in 1980 in het openbare bibliotheekwerk begon na van

66

Wim Keizer

Bibliotheken in de publiciteit

1970 tot 1977 dagbladjournalist te zijn geweest, heb ik mijn
collega’s voorzien van een handreiking ‘Hoe maak ik een ravissant
persbericht?’. (Een collega-hoofd van een bibliotheek wilde altijd
dat zijn bibliotheek zo ravissant mogelijk overkwam).
Enkele tips
-	Maak een pakkende kop
(journalisten – Argus! – denken in koppen).
- Val altijd met de deur in huis.
-	Zet het belangrijkste (datum, tijd, plaats) meteen vooraan en
zet geen relevante meldingen helemaal achterin.
In een goed persbericht kun je van beneden naar boven elke alinea
schrappen en blijft er – zelfs bij één alinea – altijd nog een helder
bericht over. Reden: nieuwsberichten moeten ter wille van de
opmaak vaak op het laatste moment nog worden ingekort. En stuur
de persberichten tijdig weg, want redacties willen ze nog wel eens
even laten liggen. Het is dus vaak noodzakelijk er achteraan te
blijven bellen en mailen. Overigens bieden sommige websites van
huis-aan-huisbladen of andere, nieuwe ‘uitgevers’ van digitaal
lokaal nieuws de mogelijkheid zelf persberichten op hun site te
plaatsen.
De laatste methode, dingen organiseren met nieuwswaarde, is het
mooist als het goed gaat, maar draagt het grote risico in zich dat het
fout gaat. Want, tja, het is niet anders: die ene man die zijn vrouw
vermoordt, is meer nieuws dan de miljoenen mannen die elke week
een bloemetje voor hun vrouw meenemen.
Nieuws is wat afwijkt van het gewone. Bibliotheken waarin alles
‘gewoon goed’ gaat, vormen geen nieuwsonderwerp. Een uitzondering
kan de opening van een fraai, nieuw gebouw zijn. Maar meestal
geldt: wie vooral buiten de publiciteit wil blijven (dat kan een
bewuste keus zijn), moet zo min mogelijk activiteiten ondernemen
die nieuwswaarde hebben.
Campagne reclamebureau
Dat reclame irritatie kan opwekken (en daarmee ook weer ‘nieuws’
kan creëren) heb ik als ambtelijk secretaris van de Stichting Overleg
Openbaar Bibliotheekwerk Noord-Holland (SOOB NH) jarenlang
ervaren. In 1989 – Hans van Velzen was één jaar directeur van de
OBA en ik één jaar ambtelijk secretaris van de SOOB – wilde de
SOOB met weinig geld het imago van de bibliotheek opvijzelen.
Daartoe werd het gerenommeerde reclamebureau FHV/BBDO
ingeschakeld.

>
Maar onveranderd is
dat afbeeldingen als
affiches, cartoons of
foto’s vaak veel meer
emotie opwekken dan
alles wat zich in de
vorm van letters,
woorden en zinnen
tussen twee kaften
bevindt.

<
Nieuws is wat afwijkt
van het gewone.
Bibliotheken waarin
alles ‘gewoon goed’
gaat, vormen geen
nieuwsonderwerp.
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Bibliotheken hadden wel PR-medewerkers, maar deden nog
nauwelijks aan marketing. We waren nog geen ‘maatschappelijke
ondernemingen’ met targets, retail, een hele batterij marketeers,
consumer insight, customer relationship management en prospects.
We waren nog eenvoudige non-profit-instellingen. Van een social
return on investment had nog niemand gehoord en we deden nauwelijks
aan resultatenmeting, behalve aantallen leners, uitleningen en
bezoekers bijhouden. Maar we vonden wel dat het imago van de
bibliotheek verbeterd moest worden.
Ytje Wolfsbergen, PR-medewerkster van de OBA, had goede contacten
bij FHV. Gezien ons budget (f 100.000) werd gekozen voor buitenreclame
door middel van affiches. We zaten nog ver voor het internettijdperk,
reacties op uitingen kwamen vooral per vaste telefoon en per brief.
Maar onveranderd is dat afbeeldingen als affiches, cartoons of
foto’s vaak veel meer emotie opwekken dan alles wat zich in de
vorm van letters, woorden en zinnen tussen twee kaften bevindt.
In het personeelsblad van de Provinciale Bibliotheekcentrale (PBC)
Noord-Holland, Leeslijn geheten, schreef ik in september 1994 een
samenvatting van vijf jaar affichecampagnes (1989 t/m 1993).
In mijn optiek nog steeds een heel leerzaam stuk. Vandaar dat ik
het hieronder graag integraal opneem. Zie het aparte kader, onder de
titel ‘Affiche-leed’ (blz. 72-76).
Ik kan me eigenlijk nauwelijks voorstellen wat er allemaal gebeurd
zou zijn als we toen al in het twitter-tijdperk hadden gezeten, maar
de respons zou waarschijnlijk overweldigend zijn geweest!
Ook van 1994 t/m 1996 hebben we nog affichecampagnes gevoerd.
Een campagne over de informatiefunctie, met een tekst “Was opa
fout? Zoek het op in de bibliotheek” in een gotisch lettertype gaf de
meeste commotie. Tal van telefoontjes van soms huilende (klein)
kinderen van NSB’ers die verhaalden over het leed dat ze tot in de
derde generatie met zich meedroegen. We kregen ook aandacht op
tv; SOOB-voorzitter Hans Lastdrager moest vertegenwoordigers van
belangenverenigingen van (klein)kinderen van NSB’ers beloven
hun publicaties in alle Noord-Hollandse bibliotheken te verspreiden.
(Wat we overigens ook gedaan hebben.)
Met de campagne van 1995, “Ontdom jezelf in de bibliotheek”,
haalden we de reclamecodecommissie. Anti-racismegroepen
hadden een klacht ingediend over de afbeelding van een Surinaamse
vrouw met donker haar en getuite lippen, met de tekst “Ik was een
dom blondje”. Maar aangezien het model van dit affiche zelf bij de
behandeling in de zaal aanwezig was en verklaarde zich totaal niet
gediscrimineerd te voelen, maakte de klacht geen schijn van kans.
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De affiches van 1990, met illustraties uit bekende boeken en de
ondertitel “Verzet je zinnen bij de bibliotheek”, hebben jarenlang
bij Hans van Velzen op zijn kamer in het oude OBA-gebouw gehangen.
Lobbyen
Mijn ervaringen met professionele lobbyisten zijn gebaseerd op het
mede-organiseren van bijeenkomsten voor bibliotheekdirecteuren
over lobbyen. In februari 2005 betrof dat een bijeenkomst van het
Netwerk van Directeuren met Ed Figee, toentertijd de lobbyist in
Den Haag en Brussel voor de provincies Overijssel en Gelderland.
Behalve het al eerder genoemde timing, priming en framing, was een
voortdurend terugkerend advies: er moet eenduidigheid en helderheid
bestaan over wat de organisatie wil bereiken, de ‘lobbyboodschap’.
Je moet weten wie je bent en wat je wilt bereiken. Je moet weten hoe
men je ziet en hoe je gezien wilt worden. Daar kun je dan een
lobbystrategie op baseren. Natuurlijk kwam die middag aan de
orde dat de directeur van Bibliotheek Almelo meer met de wethouder
van Almelo te maken heeft dan met de Rijksoverheid en de directeur
van Bibliotheek Schiedam meer met de wethouder van Schiedam
dan met ‘Den Haag’. Het viel die middag niet mee ‘de onderscheidende
kern’ van de openbare bibliotheek te benoemen.
In 2013, toen ik voor SOOB en Bibliothekenoverleg Zuid-Holland
(BOZH) een lobbybijeenkomst met lobbyist Peter ter Horst (Bureau
Ter Horst) organiseerde, was dat nog niet veel anders. Een boodschap van Ter Horst was ook een beetje uit te kijken voor brancheorganisaties, want die hebben naast het branchebelang ook hun
eigen belangen.
Naast Ter Horst, waren Adriaan van Geest (Bibliotheek Haarlemmermeer) en Hans van Velzen spreker. Van Geest vertelde over zijn
ervaringen als gemeenteraadslid in Alphen aan den Rijn en kwam
met nuttige tips.
Zoals we van Van Velzen gewend zijn, was hij kort en krachtig. In
tien puntige hoofdlijnen en vijf belangrijke voorwaarden bracht hij
zijn lobbyactiviteiten in de gemeente Amsterdam voor het voetlicht.
Die tien hoofdlijnen waren:
1	Continu proces – niet alleen in verkiezingstijd of bij de
begroting;
2 Breed opvatten – waarde organisatie benadrukken;
3 Zelfde persoon vanuit de organisatie – op directieniveau;
4	Niet alleen vragen, maar ook geven – uitnodigingen /
attenderingen;
5 Opbrengst bibliotheek benadrukken i.p.v. de kosten;
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6 Nieuwe raadscommissies worden standaard uitgenodigd;
7	Altijd aanwezig bij bespreking waar bibliotheek aan de orde
kan komen;
8 Inspraak altijd van tevoren afstemmen met wethouder;
9 Stukken over het bibliotheekwerk voor de nieuwe wethouder;
10 Stuk met input voor de verkiezingsprogramma’s.

<
er moet eenduidigheid en helderheid
bestaan over wat de
organisatie wil
bereiken, de ‘lobbyboodschap’. Je moet
weten wie je bent en
wat je wilt bereiken.
Je moet weten hoe
men je ziet en hoe je
gezien wilt worden.

En de vijf voorwaarden:
1 Leveren kwaliteit: leden / openingsuren / activiteiten;
2 Betrouwbaarheid / nakomen afspraken;
3 Werken binnen begroting;
4 No-surprise-show;
5 Continuïteit / herkenbaarheid.
Dat lobbyen door de bibliotheekwereld overigens maar een schijntje
uitmaakt van het totale lobbygeweld in Nederland en Europa, bleek
uit een artikel in NRC Handelsblad van 11 april 2014 over de lobby
van banken, verzekeraars en andere financiële instellingen bij de
Europese Commissie en het Europees Parlement. Uit het rapport
‘De vuurkracht van de financiële lobby’ bleek dat er in Brussel 1700
lobbyisten namens de financiële sector werkzaam zijn. De 700
bedrijven waar zij voor werken, geven jaarlijks zo’n € 120 miljoen
uit aan hun activiteiten in Brussel. Dat is dertig keer zoveel als
belangenorganisaties van werknemers, vakbonden en consumenten.
Het aantal van 1700 betekent: vier lobbyisten op elke ambtenaar
van de Europese Commissie die zich met de financiële sector
bezighoudt.
Bibliotheek in het nieuws
Lobbyen speelt zich voor verreweg het grootste deel buiten de
publiciteit af. Wat ‘de bibliotheek in het nieuws’ betreft, gaat het
vooral de laatste jaren over bezuinigingen, de impact van digitalisering,
inkrimpingen, ontslag van personeel en de komst van commerciële
spelers op de bibliotheekmarkt. Uiteraard proberen directeuren in
persberichten te benadrukken welke verbeteringen er na de
reorganisatie zijn aangebracht, zoals verruimde openingstijden
(ook al is het met onbemande vestigingen en ging de reorganisatie
met vele ontslagen gepaard).
Ik zal een paar voorbeelden noemen van ‘bibliotheken in het
nieuws’, waar de desbetreffende directeuren niet blij mee zullen
zijn geweest. Maar ‘nieuws’ is, zoals ik schreef, datgene wat afwijkt
van het gewone en er gaat veel meer ‘gewoon goed’ dan ‘niet goed’.
Wie echt ‘in het nieuws’ wil komen, moet iets doen met moslims of
met Israël en de Palestijnen. Ik herinner mij een geval waarbij
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Bibliotheek Den Haag een tentoonstelling had met een afbeelding
van de Koran en een pistool. Na protesten haalde de directie de
afbeelding weg, maar dit had tot gevolg nieuwe, grotere protesten
van de andere kant, waarna de directie de afbeelding terug liet hangen.
Iets soortgelijks deed zich in 2010 in de Stadsbibliotheek Haarlem
voor. Onderschriften bij een fotoreportage van Palestijnse olijfboeren,
waarin o.a. stond dat er gewelddadige aanvallen waren van Joodse
kolonisten en het leger, leidden tot klachten van bezoekers. De
directie besloot de foto’s weg te halen. Maar toen escaleerde de
zaak: de fotograaf boos, politici die zich ermee gingen bemoeien,
stukken in de kranten, aandacht van tv-programma’s. ‘Na overleg
met het college van B&W’ plaatste de bibliotheek de tentoonstelling
terug ‘om verdere commotie te voorkomen’. Collega-bibliotheken
rieden aan een duidelijk ‘Kader voor de podium- en forumfunctie van
de bibliotheek’ op te stellen, zodat iedereen van tevoren weet wat de
spelregels zijn.
Een andere manier om goed ‘in het nieuws’ te komen is iets te doen
in De Telegraaf. Het jaarverslag 2012 van de VOB vermeldt: “Op
13 februari kopte De Telegraaf dat de bibliotheek nu ook in winkels
te vinden zou zijn. Daarop brak een stroom aan publiciteit los over
bibliotheken in de Hema, in Ikea, in pompstations en supermarkten.”
De VOB werd bestookt met reacties van ongeruste bibliotheek
directeuren.
De Telegraaf is een interessant fenomeen in de Nederlandse
samenleving. In september 1970 stapte ik voor het eerst als leerlingjournalist de redactieburelen van de Zwolse Courant op. Vrijwel
vanaf dag 1 werd me duidelijk dat De Telegraaf agendabepalend is
voor grote delen van journalistiek en samenleving. Bijna elke
ochtend was er wel een of ander Telegraaf-bericht waar ook de regio
rond Zwolle mee te maken had en moest nagegaan worden of het
wel klopte. Vrijwel altijd was er inderdaad wel iets aan de hand,
maar bijna nooit klopte het Telegraaf-bericht helemaal en af en toe
was het zelfs geheel onwaar. Veel Nederlanders houden van wat
spanning en sensatie en De Telegraaf zorgt daarvoor. Dat is zijn functie.
Wie wil weten hoe dingen precies in elkaar zitten, moet ergens
anders zijn. Maar een flink aantal mensen wil helemaal niet weten
hoe dingen echt in elkaar zitten. Die hebben genoeg aan De Telegraaf.
Dat zou toch al jarenlang op iedere cursus mediawijsheid meegegeven
kunnen zijn. Het artikel over bibliotheken in winkels was weer
typisch zo’n artikel waarvan een aantal zaken niet klopte. Maar de
essentie dat er bibliotheekdirecteuren zijn die bekijken of het
mogelijk is, bijvoorbeeld met de in het bibliotheekwerk ontwikkelde
Plug-in-bibliotheek, een kleine vestiging in een supermarkt of op
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een andere plek te creëren, klopte wel. Daar schreef de voor gemeenten gemaakte Handreiking Subsidiebeleid van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2011 al over. Dat had De
Telegraaf toen over het hoofd gezien. En dus ook menig wethouder,
die nu ineens door De Telegraaf op een idee werd gebracht.
Veel meer prestige in de kring van mensen die willen weten hoe de
wereld in elkaar zit, geniet NRC Handelsblad. Maar ook deze krant
kan (enigszins) miskleunen, zoals 24 januari 2014 bleek, toen de
NRC in een commentaar schreef dat de bibliotheek binnen afzienbare
tijd volledig digitaal zal worden en dat de wet ‘Stelsel openbare
bibliotheekvoorzieningen’ in de overheveling van de fysieke
bibliotheken naar een landelijke digitale bibliotheek voorziet.
Volgens het commentaar ondergraaft het rapport van de commissieCohen het wetsvoorstel van Bussemaker. Dat kwam de krant 28
januari op een reprimande van Job Cohen zelf te staan, want
volgens hem is de samenhang tussen fysiek en digitaal nu ook net
de opvatting van Bussemaker en vergeet zij bepaald de fysieke
bibliotheek niet. De krant kwam 29 januari met een kleine correctie,
maar verzuimde dieper te graven. Want wat Cohen niet over zijn
partijgenoot Bussemaker vermeldde, is dat de wet erg vrijblijvend is
en dat zij zeker niet van plan is elke gemeente wettelijk te verplichten
een bibliotheek in stand te houden. En ook niet dat zij het door de
VNG voorgestane ‘substitutiebeleid’ geen strobreed in de weg legt
(als er een e-book bestaat dat de landelijke digitale bibliotheek kan
aanschaffen, hoeven de fysieke bibliotheken geen papieren exemplaar meer te kopen, zodat er flink op gebouwen en boeken kan
worden bezuinigd). Integendeel, zij moedigt dat aan met de bij
openbare bibliotheken zeer omstreden onttrekking van gelden uit
het Gemeentefonds ten behoeve van de centrale aankoop van
landelijke ‘e-content’.

>
Ik heb het vooroordeel dat mensen die
rationeel willen weten
hoe de wereld in
elkaar zit beter
kwaliteitskranten
kunnen lezen dan
tv-fimpjes bekijken.

Schrijvend over nieuws, moet ik het ook over televisie hebben.
Ik heb het vooroordeel dat mensen die rationeel willen weten hoe
de wereld in elkaar zit beter kwaliteitskranten kunnen lezen dan
tv-fimpjes bekijken. Die hebben vooral emotionele impact en doen
minder een beroep op het denkvermogen. Daarin werd ik bevestigd
door een op 18 maart 2014 uitgezonden filmpje van RTL Nieuws
met de titel De bieb kan blijven, maar wel commercieel. Theo Doreleijers
van de Karmac-bibliotheken kwam uitvoerig aan het woord om zijn
diensten aan te prijzen, maar tegenspel werd niet geboden en ik
vermoed dat er ook geen ruimte voor werd aangeboden door de
makers van het filmpje. De commerciële omroep helpt de commerciële
partijen in het bibliotheekwerk, zullen we maar zeggen.
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De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) nam zich in 2013
voor in het kader van haar lobbybeleid o.a. opiniestukken in
kranten te (laten) publiceren. Maar nog voor de VOB enige kans
maakte, verscheen er op 2 januari 2014 in NRC Handelsblad een
opiniestuk in de vorm van een interview met ‘bibliotheekexpert’
Winand Steggerda van bureau The Alignment House. De VOB zou
niet mee willen doen met ‘de voortrekkers’ in noodzakelijke
veranderingen. Onvergetelijk was het citaat van zo’n voortrekker
dat als ze vandaag opnieuw kon beginnen er geen boeken meer de
bibliotheek inkwamen.
Volledig in strijd dus met alles waar Hans van Velzen altijd voor
gestaan heeft! Maar ja, net als de commissie-Cohen kan ik de
toekomst niet voorspellen. Er zijn krachten in de bibliotheekbranche
die er hard aan werken boeken als iets onbetekenends, als iets
inferieurs te (laten) beschouwen. Ik durf dus niet te zeggen dat deze
voortrekker over zeven jaar geen gelijk kan hebben gekregen, maar
hoop het niet.
– Wim Keizer
was ambtelijk secretaris SOOB NH, BOZH en SPN

Wim Keizer in Leeslijn
september 1994

Affiche-leed
“Meneer, wilt u alstublieft die afschuwelijke affiches weghalen.
Het is vreselijk wat u doet. U moest zich schamen dat u dit hebt
laten maken.”
Het is november 1989. Onze prachtige affiches met de drie
koppen: “Doorgedraaid?”, “Afgestompt?” en “Opgebrand?”
[en de oproep “Zet je hoofd op iets anders in de bibliotheek”]
hangen overal te pronken. De Noord-Hollandse bibliotheken
presenteren zich voor het eerst met buitenreclame. Het reclamebureau FHV/BBDO is de bedenker. De werkgroep PR van de
SOOB overlegt met FHV. Ytje Wolfsbergen, de PR-medewerkster
van de OB Amsterdam, en ik doen veel uitvoerend werk. Het dagelijks bestuur van de SOOB bewaakt de goede zeden en neemt besluiten.
De opdracht aan FHV is om het saaie imago van de bibliotheek te
vervangen door iets beters. Van ‘low interest’ moet de bibliotheek
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‘high interest’ worden, vooral voor de groep van 18 t/m 30 jaar.
De campagnes moeten dus spraakmakend worden. Maar ja, wat is
tegenwoordig nog spraakmakend? We willen wel spraak maken,
maar geen negatieve kritiek. Voorzichtig als het (Noord-Hollandse)
bibliotheekwerk is, was dus al besloten de vierde kop, “Platgeluld”,
maar in het ontwerpstadium te laten.
Als er één ding is wat ik de afgelopen vijf jaar uit alle gemekker
en gemier heb geleerd, is het dat het niet uitmaakt wat je doet:
altijd is er wel iemand boos, verontwaardigd of gechoqueerd.
“Langzaam is ons prachtige volk bezig gek te worden”, heeft
Henk Hofland eens geschreven. Volgens hem ontsteekt de
gemiddelde Nederlander veel eerder in woede dan personen in
het ons omringende buitenland. Het heeft me dan ook de nodige
moeite gekost om onredelijke protesteerders tegen onze campagnes
gerust te stellen. Ik ben bang dat het niet altijd gelukt is.
1989
De man uit Castricum die mij de hierboven aangehaalde zinnen
door de telefoon meedeelt, is niet alleen boos, maar vooral
verdrietig.. Hij houdt een verhaal over bombardementen op
Dresden en Hamburg, Vietnam en het gebruik van napalmbommen.
Langzaam dringt het tot mij door dat het affiche “Opgebrand?”
het onderwerp van zijn verdrietige boosheid is. Bij het zien van
deze kop, kreeg meneer last van oorlogstrauma’s. Of ik het affiche
maar onmiddellijk overal wil weghalen. Ik betoog dat ik in de
verste verte geen verband zie tussen oorlog en de sullige figuur
op het affiche, maar meneer laat zich niet overtuigen. Gelukkig
heb ik een escape: de periode dat de affiches hangen is al bijna
voorbij. Daar neemt meneer genoegen mee.
1990
Opnieuw fraaie affiches: boekfragmenten met tekeningen [en de
oproep “Verzet je zinnen in de bibliotheek”]. De ontwerpen van
FHV hadden geen interne discussies opgeroepen, er was niets
controversieels gemaakt. Welgemoed sturen we weer onze
persberichten.
Dit jaar is het opnieuw een man die klaagt, per brief. Het affiche
over ‘Honderd jaar eenzaamheid’ bevalt hem absoluut niet. En
man voor het vuurpeloton, zoiets kan toch niet. Hoe komen de
bibliotheken erbij zoiets afschuwelijks uit te beelden. Ik heb het
fragment van Garcia Marquez nog maar eens nagelezen en
gelukkig blijkt dat kolonel Aureliano Buendía – de man voor het
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vuurpeloton – op het laatste moment niet wordt doodgeschoten.
Dat laat ik de klager weten.
Boekblad schrijft een wat zurig commentaartje: een mooie
campagne, maar jammer dat niet opgeroepen was boeken te
kopen in plaats van te lenen.
1991
“Jaar van de muziek”. Hoogtepunt in de campagnejaren wat
betreft protesten. De hele muziekwereld valt over ons heen. De
wijze waarop dit gebeurt, doet me sterk denken aan taxichauffeurs die protesteren tegen de treintaxi: zaken waar de overheid
geld in steekt, zijn voor de ‘vrije jongens’ per definitie verdacht en
moeten dus de kop worden ingedrukt. De hele discussie komt in
het teken te staan van het uitlenen van cd’s, iets wat volgens de
cd-producenten en -handelaren verboden moet worden. Men lijdt
grote schade en dan maakt de OB-wereld ook nog op commer
ciële wijze reclame (met de melding: “Je favoriete muziek vind je
in de bibliotheek”).
De pers belt ons gek. We ontvangen dagvaardingen. Muziekuitgeverij Nada International en de heren H. Westbroek en H. Temming
van Het Goede Doel eisen f 95.000 schadevergoeding voor het
afbeelden van de tekst “Stond zelfs in dubio, maar nam geen
enkel risico” uit het liedje België. Al spoedig blijkt dat het niet
handig geweest is dat we geen toestemming hebben gevraagd.
Onze advocaat meent echter dat de schade wel mee zal vallen,
meer dan 2.500 gulden verwacht hij niet. In december 1993 zijn er
pleidooien bij de Amsterdamse rechtbank. Samen met Irma Luitse
van FHV bezoek ik de zitting. Van de andere kant is Temming
vertegenwoordigd. Hij ziet er niet welvarend uit, sjokt achter zijn
advocaten aan en biedt ons later nog half en half excuus aan voor
de gang van zaken. De leidende advocaat van de tegenpartij
houdt een gloedvol betoog. De bibliotheekwereld wordt afgeschilderd als een soort maffia, die onder de naam van ideële
dienstverlening grootschalige commerciële activiteiten ontplooit.
Onze advocaat houdt een nuchter verhaaltje. De rechter blijft
stoïcijns. Pas in het voorjaar van 1994 komt de uitslag: geen f 95.000
maar f 2.500 als schadevergoeding. Echter wel ook nog 2 x f 7.500
voor Westbroek en Temming in verband met de schending van
persoonlijkheidsrechten. De afbeelding van ‘een grote zak patat
met een vette klodder mayonaise’ zou afbreuk hebben gedaan aan
de strekking van België. Hoewel we dit echt flauwekul vinden, zijn
we maar niet in beroep gegaan. Op die manier blijf je nog jaren
bezig. Ondertussen denk ik dat Temming het geld goed kan gebruiken.
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1992
In 1992 werken we samen met het NBLC. Het onderwerp van de
campagne is: “Lees de bladen in de bibliotheek”. We presenteren
dagbladen, opiniebladen, ‘emotiebladen’ en ‘glamourbladen’.
FHV had ook nog graag spraakmakende blootbladen willen laten
afbeelden, maar die schijnen niet in alle bibliotheken aanwezig te
zijn, of ze zijn niet informatief genoeg, weet-ik-veel, in elk geval is
er iets mee waardoor ze niet op affiches kunnen.
De protesten zijn dit jaar ineens van heel andere aard en wel
uitsluitend afkomstig van vrouwen. Voor het eerst heeft FHV ook
driehoeksborden ingezet. Een mevrouw uit De Goorn of Ursem, ik
weet het niet precies meer, is boos, want ze kan met haar kinderwagen niet langs de borden. Een dame uit Bloemendaal, Bennebroek of daaromtrent is kwaad: ze wil niet van die driehoeksborden bij de ingang van haar oprijlaan. Ik verwijs alle klachten door
naar de desbetreffende gemeenten.
1993
“Jaar van de poëzie”. We werken weer samen met het NBLC. Veel
discussie, veel faxen. Het NBLC wil onze f 100.000 verdelen over
het hele land, want uit andere provincies is de belangstelling om
mee te doen uiterst gering. Onze protesten helpen niet, het NBLC
blijft hardnekkig op een dwaalweg. In de zomer van 1993 valt het
besluit: we gaan alleen een Noord-Hollandse campagne [‘Poëzie
in de bibliotheek’] maken.
FHV komt met verschillende ontwerpen. Als eerste de spin
Sebastiaan. Geen probleem, dat kan. Dan: “Een koe is een merkwaardig beest, wat er ook in haar geest moge zijn, haar laatste
woord is altijd boe”. Mooie tekening. Mag echter niet van de
dichter, K. Schippers, want die vindt de afbeelding te ‘iconen-achtig’.
Vervolgens “De zon komt op. De zon gaat onder. Langzaam telt
de oude boer zijn kloten”. Mooie afbeelding bij een fragment van
Cees Buddingh’, maar ja, kan dat wel? Het DB twijfelt. We besluiten FHV een alternatief te vragen. Een ten dode opgeschreven
man op een bloederig schavot zal minder aanstoot geven dan de
landbouwer die zijn aardkluiten telt, dus moet die het maar
worden. Het fragment is ook van Cees Buddingh’.
We hadden FHV op het hart gedrukt de apostrof achter de naam
van Buddingh’ niet te vergeten. Helaas had iemand op het laatste
moment een vermeende verbetering aangebracht, waardoor de apostrof toch weg was. Een deel van de oplage werd opnieuw gedrukt.

Wim Keizer – Affiche-leed in Leeslijn

Telefoon. Een man uit Texel. Of we wel weten dat er een geheel
fout citaat op het affiche van de spin Sebastiaan is afgedrukt. Er
staat: “Binnen werd een moord gepleegd. Sebastiaan werd
opgeveegd”. Het laatste moet zijn: “is opgeveegd”. Controle. De
man heeft gelijk, er kan maar één beslissing worden genomen:
ook dit affiche opnieuw drukken. Discussie met FHV hoe de fout
ontstaan kan zijn: tientallen bibliothecarissen, de uitgeverij
Querido zelf, allerlei mensen bij FHV, heeft niemand dan goed
gekeken? Het antwoord is helaas: nee.
1994
Blijmoedig en sereen ben ik bezig met de voorbereidingen voor
de zesde affichecampagne.

Charles Noordam
directeur Openbare Bibliotheek Den Haag

Telefoon. Ene Wim Bijmoer uit Egmond. Verontwaardigd. “Mijn
spin hangt overal. Ik heb daar geen toestemming voor gegeven”.
Ik toon me zeer verbaasd en vraag uitleg. De heer Bijmoer blijkt
illustrator van boeken van Annie M.G. Schmidt te zijn en heeft
vroeger een spin Sebastiaan getekend. De voor FHV door een
Russische tekenaar gemaakte afbeelding heeft daar echter niets
mee te maken. Ik vraag Bijmoer of hij de affiches wel gezien heeft.
“Neen, dat kan niet, want ik ben visueel gehandicapt. Een vriend
vertelde mij dat mijn spin overal hangt.” Ik weet Bijmoer ervan te
overtuigen dat het affiche niets met zijn vroegere werk te maken
heeft en dat we toestemming hebben van Querido. Hij bindt in en
moppert nog wat na over de manier waarop uitgevers omgaan
met de belangen van illustratoren, maar hangt dan op.
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In het G4-overleg was Hans zolang ik hem ken ‘de enige echte
bibliotheekman’. Wij andere G4-bibliotheekdirecteuren hadden
groot respect voor zijn gedrevenheid. Hans was 24/7 op zijn post,
zo leek het wel, en hij had zijn zaakjes goed voor elkaar. In de
G4-benchmark scoorde Amsterdam steevast hoog met de laagste
kosten. Jaloersmakend, zonder meer, en Hans genoot van menig
stille triomf. Zijn nieuwe Centrale Bibliotheek leek het summum
van alles te gaan worden, de overtreffende, nooit meer door een
Nederlandse bibliotheek te evenaren trap. Groot was dan ook zijn
ontzetting toen Frans Meijer een collegebesluit produceerde tot
uitbreiding van de Centrale Bibliotheek van Rotterdam met één
verdieping, waardoor deze groter werd dan de nieuwe Centrale
van de OBA! De opluchting toen het een grap bleek te zijn, was
onmiskenbaar.
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Evert Slot juridisch adviseur auteursrecht VOB

goede positie kiest en zijn mooiste doelpunten scoort dankzij goed
teamspel en inventieve vleugelspelers. In de beginjaren met Rudi van
der Velde op links en later met Jan-Ewout van der Putten op rechts.
Een van zijn eerste successen mag niet in de vergetelheid raken;
dat is toen Hans er op Cruijffiaanse wijze in slaagde van een kwartje een
dubbeltje te maken. We schrijven 1999, tijdens het eerste grote treffen
tussen rechthebbenden en bibliotheken over de hoogte van het
geschriftentarief. Stichting Leenrecht zette in op een vergoeding van
tenminste f 0,25 per uitlening. De bibliotheken vonden dat veel te
veel. Na bespreking van veel tegenvoorstellen, interventies van de voorzitter en langdurig rondspelen van de bal, kopte Hans uiteindelijk in:
geen kwartje, maar een eurodubbeltje!
Hans zal de eerste zijn die dit succes relativeert, want zonder de
invoering van de euro was het kwartje nooit een dubbeltje geworden.
Hij is zich er als geen ander van bewust dat je op het voetbalveld moet
winnen, maar dat je aan de onderhandelingstafel geeft en neemt opdat
beide partijen aan hun trekken komen. Dat alles neemt niet weg dat hij
in navolging van goede spitsen kansen benut en zo ‘winst’ binnen sleept.
Onder zijn leiding hebben bibliotheken zich geprofileerd als een
betrouwbare maar geduchte partner en tegenspeler in rechtenkwesties.

Vanaf de oprichting van de StOL (Stichting Onderhandelingen Leenvergoeding) in 1996 vervult Hans daar de rol van voorman en woordvoerder van de bibliotheekdelegatie. De Rijksoverheid heeft de StOL
aangewezen als orgaan dat de hoogte van de leenrechtvergoedingen
vaststelt.
In de StOL participeren auteurs en andere rechthebbenden via Stichting
Leenrecht; de bibliotheken zijn vertegenwoordigd via hun branche
vereniging, de VOB. De voorzitter is onafhankelijk en heeft een doorslaggevende stem als partijen niet samen tot een besluit kunnen komen.
De onderhandelingen in de StOL verlopen volgens een voorspelbaar
patroon. Rechthebbenden vinden de vergoeding die bibliotheken voor
hun uitleningen afdragen altijd te laag om er een goed belegde boterham aan over te houden. De bibliotheken klagen daarentegen steen
en been omdat zij de gevraagde vergoeding steeds te hoog vinden,
waardoor onnodige financiële drempels voor gebruikers ontstaan.
Zie hier het speelveld van tegenstrijdige belangen waarin Hans glorieert
als een sterk en vasthoudend onderhandelaar die met grote inzet en
toewijding opkomt voor de belangen van de bibliotheken en haar
gebruikers. Hans is een fervent voetballiefhebber en wanneer ik zijn
rol in dat perspectief plaats, is hij in de StOL de spits die steeds de

Hoe een kwartje een dubbeltje werd!
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Chris Wiersma
directeur De Nieuwe Bibliotheek,
Almere
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Spreiding onder druk

Als Hans van Velzen op 7 juli 2014 de deur achter zich dicht trekt van
het kantoor met het mooiste uitzicht van Nederland, verlaat hij een
bloeiende bibliotheekvoorziening met een geweldige centrale bibliotheek en 23 filialen, waarvan er twee recent zijn geopend. Maar hoe
is de situatie in 2021, als Hans zeventig wordt? Waar kan hij dan met
zijn bibliotheeklidmaatschap-voor-het-leven terecht? Natuurlijk in
de bibliotheek op het Oosterdokseiland, elke dag van 10 tot 22 uur en
waarschijnlijk nog wel langer. Maar in hoeveel filiaalbibliotheken
zijn Hans en de andere Amsterdammers dan nog welkom? En hoe zit
dat in de rest van Nederland?
De spreiding van de openbare bibliotheek staat onder druk.
Er zijn bibliotheken gesloten en er zullen er nog meer volgen, zo is
de verwachting. Uit de cijfers van het SIOB 1 komt nog geen dramatisch
beeld naar voren. Het totale aantal vestigingen kwam in 2013 op
1035. In 2012 waren het er 1063 en in 2011 nog 1080, in twee jaar
tijd een afname van vijf procent. Lastig is dat de cijfers van het SIOB
pas met ingang van 2012 een onderscheid maken tussen bibliotheken
en servicepunten. Als gevolg daarvan kunnen we niet goed zien of
er een verschuiving gaande is van bibliotheken naar servicepunten,
miniservicepunten en schoolbibliotheken. Maar dat ligt wel in de
lijn der verwachting.
De nabije toekomst ziet er niet goed uit, bange voorspellingen gaan
uit van een verlies van een derde van het aantal vestigingen. Volgen
de filialen de bibliobussen? Het aantal bibliobushaltes krimpt al
jaren. Als het huidige tempo doorzet, wordt de laatste standplaats
ruim vóór 7 juli 2021 gesloten.
Waarom die druk op de spreiding?
Bezuinigingen, bezuinigingen, bezuinigingen? Zeker, maar er is
meer aan de hand. Consumenten stellen hogere eisen en hebben
weinig aan een bibliotheek die drie dagdelen open is, een beperkte
collectie heeft, een beperkte dienstverlening en een inrichting die
in te veel gevallen omschreven kan worden als een boekenmagazijn
met vloerbedekking. Volgens de certificeringsnormen heeft een
filiaal minimaal vijftien openingsuren per week. Dat is weinig voor
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een gezin met werkende ouders die hun kinderen moeten brengen
naar en halen van voetbal, judo en muziekles. Daar komt bij dat je
in veel dorpen en wijken alleen kunt wonen als je voor je boodschappen ten minste eens per week een nabijgelegen centrumplaats
bezoekt – waarom daar dan ook niet naar de bibliotheek? Ook de
mobiliteit binnen de steden groeit. En dan levert de ontlezing nog
zijn fnuikende bijdrage, de digitalisering en de opvatting van
sommige wethouders dat digitalisering de bibliotheek nu al
overbodig heeft gemaakt. Alsof we de benzinepompen nu al wel
kunnen sluiten omdat we over tien jaar allemaal elektrisch zullen
rijden. Omdat filialen vooral de uitleenfunctie zijn toegedaan, zijn
juist filialen het kwetsbaarst voor deze ontwikkelingen. Een bibliotheek in wijk of dorp is niet vanzelfsprekend meer. Soms is het
verzet hevig, maar vaker laten de bewoners de sluiting gelaten over
zich heen komen. Er verdwijnt al zo veel in onderwijs, zorg, cultuur
en de openbare ruimte, dat de sluiting van de bibliotheek
er ook nog wel bij kan.
Kortom, een dodelijke cocktail van vraaguitval, functieverlies en
bezuinigingen. Bibliotheken komen met verschillende oplossingen.
Rotterdam heeft gekozen voor een heel nieuw spreidingsbeleid:
schaalvergroting én schaalverkleining. In plaats van 27 bibliotheken
komen er 7 ‘stadsbibliotheken’ (inclusief de centrale bibliotheek).
Verder bibliotheken op scholen en aanvullende voorzieningen in
de vorm van plug-in-bibliotheken, onbemande bibliotheken en
andere varianten, waarvoor de samenwerking wordt gezocht met
partners in de wijk en waarin ook vrijwilligers een rol kunnen
spelen. Andere bibliotheekorganisaties, zoals de bibliotheek van
Den Bosch, kiezen voor de sluiting van filialen in combinatie met
de intensivering van de dienstverlening aan scholen. Schaalvergroting
biedt mogelijkheden voor de combinatie van kostenbesparing en
verruiming van de dienstverlening. Schaalverkleining brengt de
bibliotheek dichter bij bepaalde doelgroepen en versterkt de
educatieve functie van de bibliotheek. Een goed inzicht in de
gevolgen en effecten hebben we niet. Het zou fijn zijn als het
SIOB ze in kaart zou brengen.
Kostenbesparing, maar vooral verruiming van de dienstverlening
en vergroting van de aantrekkelijkheid zijn ook de doelen van de
samenwerking met andere – vooral culturele – instellingen in een
Cultuurhuis (Kulturhus). Er zijn ook bibliotheken die de spreiding
zo laten als hij is: wijkfilialen dicht bij de burgers met een focus op
de uitleenfunctie. En ten slotte zijn er collega’s die geen andere keuze
hebben dan de sluiting van bibliotheken zonder compenserende
maatregelen.

Spreiding onder druk

83

Inmiddels hebben we ook te maken met initiatieven van buiten.
Afhankelijk van opinie en temperament noemen we die guerrilla-,
illegale, non-collegiale, commerciële of participatiebibliotheken.
Een bezuinigingsoplossing biedt Meine Breemhaar van Karmac
Bibliotheek Service. Hij begon met bibliobussen, maar is nu ook
actief in vaste vestigingen, voor het eerst in de gemeente Waterland. Met minder gemeentelijke subsidie dan de basisbibliotheek
nodig had, levert hij een dienstverlening waar in ieder geval de
wethouder tevreden over is: ‘Karmac Bibliotheek Services biedt een
oplossing, door zich vooral te richten op de belangrijkste functie van de
bibliotheek, namelijk het uitlenen van boeken.’ 2
En in april 2014 richtte onze voormalige collega Thijs Kuipers zich
tot gemeentesecretarissen met een offer they can’t refuse:
‘In 2015 treedt de nieuwe Bibliotheekwet in werking. Als gevolg van
deze wet wordt de digitale bibliotheek voortaan door het Rijk georganiseerd. De nieuwe Bibliotheekwet biedt de gemeente nieuwe mogelijkheden om verantwoord te bezuinigingen. De gemeente krijgt de ruimte
om de functies van de lokale bibliotheek naar eigen inzicht in te vullen.
Questum transformeert de functies van de bibliotheek naar eigentijdse
vormen. Wij bieden innovatieve formules voor taal- & leesbevordering,
mediawijsheid en educatie. U krijgt daarmee een toekomstbestendig
én betaalbaar alternatief voor de klassiekeuitleenbibliotheek.
Wij zouden de basisscholen in uw gemeente kunnen voorzien van
royale schoolbibliotheken en hoogwaardige mediapedagogische
expertise. Daarnaast kunnen wij nieuwe bibliotheekvormen voor
volwassenen introduceren. Onze aanpak biedt u een besparing van
66% per jaar!
Wilt u het College een gefundeerd en verrassend antwoord kunnen
geven op de vraag “bezuinigen op het zwembad of op de bibliotheek?”
Bezuinigen staat bij beide bedrijven voorop. Karmac focust op de
uitleenfunctie, Questum op de educatieve functie en sluit daarmee
aan op opvattingen in het openbaar bestuur dat de overheid er niet
is om de vrijetijdsbesteding van welvarende volwassenen te bekostigen.
Maar de buitenwereld komt ook met oplossingen die wél inspiratie
bieden. In reactie op de sluiting van het filiaal het Oude Westen als
gevolg van het Rotterdamse spreidingsbeleid heeft een groep
bewoners en ondernemers De Leeszaal opgericht. Deze draait
succesvol sinds 2012, zonder gemeentelijke subsidie en zonder
steun van de bibliotheek. Op de website zeggen ze er dit over:
‘Met het sluiten van de wijkbibliotheken, verdwijnt een belangrijke
publieke voorziening. Een plek waar je boeken leent, informatie
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opzoekt, studeert of even de krant leest. En een plek waar je mensen
uit de buurt ontmoet. In Rotterdam-West willen bewoners en ondernemers
deze voorziening op een nieuwe manier een plek in de wijk geven. Met
behulp van talloze vrijwilligers startten wij daarom in november
2012 een leeszaal nieuwe stijl.
De Leeszaal is van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 19 open, op
zaterdag van 10 tot 18 uur. Je kunt er boeken brengen en halen. Onze
collectie bestaat momenteel uit 7000 boeken. De boeken neem je
gewoon mee, zonder administratie. Als je het boek uit hebt, kun je het
terugbrengen, of niet. Er zijn dagelijks vijf kranten, Nederlands,
Chinees, Turks. Er zijn computers en er is wifi via de bovenbuurman.
Mensen houden er werkbesprekingen, komen er rustig werken, of even
een kopje koffie drinken en een krantje lezen. Daarnaast is de Leeszaal
een plek waar van alles georganiseerd wordt of waar je van alles kunt
organiseren. Er zijn taallessen. Een kinderprogramma. Het programma
Puntkomma Muziek. Literaire maaltijden. Dichtersavonden. ZZPontbijten. Boekpresentaties en boekpreviews, debatten over laaggeletterdheid, burgerparticipatie en sociaal ondernemerschap; filmavonden
en nog veel meer.
En dit alles wordt gerealiseerd met een heel diverse groep van zo’n
tachtig vrijwilligers: de jongste is een vijftienjarig Marokkaans meisje
van het Erasmiaans Gymnasium, de oudste is Heleen Flier, 82 jaar,
voormalig filiaalhoudster van de wijkbibliotheek van het Oude
Westen. En zo hebben we ook mannen uit Somalië, Turkije, en alle
hoeken van Rotterdam; vrouwen uit Kaapverdië, Antillen, Suriname,
China, Engeland, Maleisië, Roemenië. Sommigen hebben de lagere
school nooit afgemaakt, anderen hebben een doctorstitel op zak.
Ze waren of zijn onder andere schoonmaakster, wagenbeleider op
de tram, baanloos, gepensioneerd, welzijnswerker, bibliothecaris,
leerkracht, muzikant, chauffeur, dominee, student, inburgeraar,
conciërge en automonteur. Heel verschillende mensen dus, die elkaar
meestal niet zomaar dagelijks spreken. Door de Leeszaal delen we iets
met elkaar: de wil om een plek te maken waarvan we allemaal vinden
dat die in onze wijk, onze stad nodig is.
De Leeszaal is dus een plek voor en door de mensen die er bij betrokken
zijn. We zijn dan ook altijd op zoek naar mensen die een bijdrage
willen leveren. Dat kan door gastvrouw of gastheer te worden, maar
ook door van tijd tot tijd te helpen met klussen, of door eenmalig of
regelmatig iets te organiseren in de Leeszaal. Qua programmering
kan heel veel, als het maar iets te maken heeft met taal, literatuur,
verbeelding of participatie.’
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In Amsterdam is er op IJburg een vergelijkbaar initiatief. Niet
omdat de bibliotheek werd gesloten, maar omdat deze er niet was
– toen de Flexbieb een jaar bestond, kwam er alsnog een vestiging
van de OBA. Beide initiatieven laten zien dat burgers prijs stellen
op een bibliotheekvoorziening, het heft in eigen hand nemen als
de gesubsidieerde bibliotheek het laat afweten en niet zoveel op
hebben met onze professionele opvattingen over collectie, catalogus
en huisstijl.

>
De Leeszaal is een
vorm van particulier
initiatief die doet
denken aan de manier
waarop de openbare
leeszalen en bibliotheken zijn ontstaan:
van onderop en in
nauwe aansluiting op
de omgeving.
Zijn wij iets kwijt
geraakt als openbare
bibliotheek?

In Rotterdam was ik op een woensdagochtend in maart. Het was er
druk. Wijkbewoners zochten boeken uit, Chinese en Somalische
vrouwen ontbeten en onderhielden zich geanimeerd met elkaar.
Voor de volgende dag stond de wekelijkse literaire maaltijd op het
programma: die avond over Contrapunt van Anna Enquist. De
collectie is het steeds wisselende, gevarieerde resultaat van schenkingen en onttrekkingen. Er is geen catalogus, geen interbibliothecair
leenverkeer, de inrichting is eclectisch, variërend van sober tot
schamel, de verlichting is zuinig. Geen landelijke huisstijl, geen
werelden, geen bedrijfskleding. Maar het enthousiasme en de
verbondenheid met en de betekenis voor de wijk zijn groot. De
betekenis van De Leeszaal voor de wijk is zichtbaar, misschien wel
zichtbaarder dan die van de wijkbibliotheek de laatste jaren. Deze
leeszaal is overduidelijk van de vrijwilligers die zich ervoor inzetten
en van de bewoners van het Oude Westen. De Leeszaal is een vorm
van particulier initiatief die doet denken aan de manier waarop de
openbare leeszalen en bibliotheken zijn ontstaan: van onderop en
in nauwe aansluiting op de omgeving.
Zijn wij iets kwijtgeraakt als openbare bibliotheek? Zijn professionalisering en verstatelijking doorgeschoten? Van wie is de bibliotheek eigenlijk nog? Bovengemeentelijke en grootstedelijke
structuren en een landelijke huisstijl met glossy foto’s bemoeilijken
het antwoord op die vraag.
Waag ik me aan een voorspelling over het aantal filialen in het
Nederland van 2021? Dat niet.
Wel ben ik er zeker van dat heel veel van de filialen zoals we die
nu kennen, zullen zijn verdwenen. De Karmac-bibliotheken en
vergelijkbare bibliotheken hebben de aftocht moeten blazen: er
is geen toekomst voor bibliotheken die niets anders doen dan
uitlenen. Andere (de meeste) zijn opgegaan in scholen en buurthuizen,
of getransformeerd tot aantrekkelijke wijk- of stadsdeelvoorzieningen, stand alone, of in cultuurhuizen. Ze hebben een veelzijdige
dienstverlening, zijn veel open en vooral: maken een vitaal onderdeel
uit van wijk, dorp en stad. Ze binden talent en energie in hun

Dat soort bibliotheken wens ik iedere Nederlander in 2021 toe.
In het bijzonder Hans van Velzen.

– Chris Wiersma
directeur De Nieuwe Bibliotheek, Almere

Geraadpleegde bronnen

1 > website Siob, april 2014

2 > website Karmac, april 2014
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Nol Verhagen oud-directeur Universiteitsbibliotheek Amsterdam

Ik ken Hans al bijna twintig jaar. Maar nu bedenk ik ineens dat hij al
die tijd geen steek veranderd is. Ik bedoel dat letterlijk: hij draagt nog
steeds hetzelfde saaie grijze pak van twintig jaar geleden, hetzelfde
witte overhemd en dezelfde stropdas met boeken. Nooit zag ik hem
in een spijkerbroek, of met een fleurig jasje, of met een andere das –
laat staan zonder das. Volgens mij gaat hij trouw iedere week naar de
kapper, die niet alleen zijn coupe zorgvuldig hetzelfde houdt, maar
die ook zorgt voor die tijdloze kleur, iets tussen blond en grijs. En ik
vermoed ook nog een plastisch chirurge die regelmatig opkomende
rimpels gladstrijkt , en een logopediste die zijn licht Rotterdamse
uitspraak van het Nederlands intact houdt. Ik durf te wedden dat
Hans ergens heeft laten vastleggen dat hij t.z.t. in zo’n grijs pak en
met zo’n boekendas begraven wordt. Nadat de kapper en de chirurge
hem nog een keer hebben gladgestreken. Die logopediste is dan niet
meer nodig. Wat ook altijd hetzelfde was: als je bij hem op bezoek
ging op de zolder van La Place, kreeg je altijd een cadeautje.
Een boekje dat zojuist was uitgegeven door de VOB, de CPNB of
de OBA zelf. En die cadeautjes, die waren gelukkig altijd anders…

Semper idem
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omgeving aan zich in de personen van bevlogen vrijwilligers.
Die bibliotheken zijn van de burgers. Ze brengen informatie en
cultuur dichtbij.

Gerard van Dijk manager cluster lezen, leren en informeren SIOB

Volgens Word staan in bovenstaande tekst 147 woorden,
dat is 3 x 7 x 7.
Dat is de driehoeksverhouding van Hans in het kwadraat.
Bijgaande tekening maakt dat duidelijk:

SIOB – VOB – SCOB
OBA – VOB – NBD
OBA – Leenrecht – VOB
OBA – rest-van-NL – VOB

SIOB verdwijnt tussen de coulissen, Hans treedt terug,
maar zijn daden blijven nog lang zichtbaar.

Het alziend oog van Hans van Velzen is alom aanwezig in
het bibliotheekwerk in Nederland. Kwaliteit kun je hem niet
ontzeggen, dat is ook wat Hij in Zijn Bibliotheek nastreeft.
Niet per se benoemd als nationale voorbeeldbibliotheek, vervult
hij wél die rol. Oog voor de prijs-kwaliteitverhouding voor heel
Nederland, maar vooral ook voor Amsterdam. SIOB ziet toe op
de rol en de inhoud van het bibliotheekwerk als geheel. Logisch
dat Hans zijn partij meeblaast in de Raad van Toezicht. Daar
maakte hij zich sterk voor handhaving van Certificering van
Openbare Bibliotheken. In de ALV van de VOB sprak Hans
daarover vol vuur en wees vervolgens een nieuw model af.
Een mysterieuze driehoek…

Hans – driehoeksverhouding in levenden lijve
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Erna Winters
directeur/bestuurder
Bibliotheek Kennemerwaard
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De gemeente als partner,
de bibliotheek als ondernemer

Ooit, lang geleden, in de jaren van verbeelding, diep in de 20e eeuw,
was de wereld nog veelbelovend mooi, en wilden politici geld steken
in een betere maatschappij. In die tijd had bijna iedere gemeente
een of meerdere eigen bibliotheken. Er was een vakopleiding voor
bibliothecarissen, en goede bibliothecarissen met een zakelijk en
bedrijfsmatig talent konden directeur worden. Die directeuren
klommen op van jongste bediende, via middelmanagement naar
de directeurspositie. Zij wisten wat burgers, de leden van de
bibliotheek, verwachtten, en waar behoefte aan was. Die directeur
wist dat goed voor het voetlicht te brengen bij de lokale wethouder.
En hij wist geld los te praten voor een mooi nieuw gebouw, voor
uitbreiding van de collectie en van openingsuren. Hans van Velzen
was zo’n directeur. De gemeente zag de meerwaarde voor de
gemeenschap. Als je iets deed voor de bibliotheek, deed je iets
voor de burgers. De bibliotheek was van de gemeente. Dat waren
de rijke jaren, de droomtijd waarin alles (of in ieder geval veel)
mogelijk was.
Nu, in het tweede decennium van de 21e eeuw, leven we in andere
tijden, de magere tijden, de nachtmerriejaren. Veel burgers ervaren
dat zo, en ook veel mensen die werken In gesubsidieerde instellingen
beleven dat zo. Waarom is de bibliotheek niet meer van de gemeente,
waarom is het een kostenpost geworden in plaats van een investering
in de maatschappij? En kunnen we dat beeld weer kantelen?
Kunnen we een voorbeeld nemen aan collega’s uit de branche die
weliswaar met bezuinigingen zijn geconfronteerd, maar tijdig de
kentering in de maatschappij hebben zien aankomen en daardoor
een goed doordacht lobbyplan hebben opgesteld en toegepast?
Ergens in 2010 denk ik, zat een aantal bibliotheekdirecteuren bij
elkaar in La Place, boven in de OBA. We dachten na over hoe we
de bibliotheek beter voor het voetlicht konden brengen.
Na afloop van deze bijeenkomst kreeg ik van Hans een lijstje van
10 punten. Een tien-punten-lobbyplan. Aan de hand van dat lijstje
van Hans zal ik proberen uit te leggen hoe de bibliotheek van nu
zich zou moeten verhouden tot de lokale politiek.
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1	Continu proces – niet alleen in verkiezingstijd of bij de
begroting
De gemeente subsidieert de bibliotheek. De gemiddelde
bibliotheek heeft een verhouding subsidie/eigen inkomsten
van circa 80/20%. De investering die de gemeente doet in het
instituut is over het algemeen fors, en maakt een aanzienlijk
onderdeel uit van de gemeentelijke begroting voor cultuur.
Vooral in de kleinere gemeenten gaat het grootste deel van wat
de gemeente in cultuur investeert naar de bibliotheek. Dat
moet je je realiseren als bibliotheekdirecteur. Hoewel de
bibliotheek zich over het algemeen niet direct in het vizier van
de gemiddelde gemeentepoliticus bevindt, is het zinvol om te
zorgen dat wethouder(s) en raadsleden goed op de hoogte zijn
van de activiteiten van de bibliotheek. Maak duidelijk hoe deze
activiteiten aansluiten bij de maatschappelijke doelen die een
gemeente nastreeft. Zorg dus dat je met enige regelmaat de
wethouder, de raadsleden en de verantwoordelijke ambtenaren
voorziet van informatie over de bibliotheek. Verstuur met enige
regelmaat bijvoorbeeld nieuwsbrieven, ga naar netwerkbijeenkomsten waar je de politici in het ‘wild’ kunt treffen en maak
een praatje met hen. Wees zichtbaar voor de politiek, het hele
jaar door, en probeer met je verhaal aan te sluiten bij de
vraagstukken waar zij mee worstelen.
2

3

Breed opvatten – waarde organisatie benadrukken
De bibliotheek is een instelling die als een spin in het web
midden in de maatschappij staat. Bij heel veel maatschappelijke
vraagstukken kan de bibliotheek een rol spelen, juist ook door
haar laagdrempeligheid, haar grote bereik onder alle lagen van
de bevolking en haar betrouwbare imago. Dat is een waarde die
je goed kunt en moet inzetten ten behoeve van de doelen die
een gemeente zich heeft gesteld, zonder dat je je onafhankelijkheid
daarmee in het geding brengt. Denk dus breder dan je huidige
dienstverlening, en kijk wat er mogelijk is en wat er nodig is.
De bibliotheek heeft veel meer te bieden dan een gemiddeld
raadslid of wethouder weet.
Zelfde persoon vanuit de organisatie – op directieniveau
Zorg dat je telkens met dezelfde personen aanwezig bent.
Wat mij betreft, beperk je dat niet tot de directeur, maar zorg je
ervoor dat je gehele directie- of managementteam bekend is bij
de lokale politiek. Dat maakt je namelijk minder kwetsbaar.
Ga bij voorkeur met twee personen naar een gesprek met een
wethouder. Je kunt elkaar dan aanvullen, naderhand kun je het
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gesprek evalueren en doorspreken (heb je hetzelfde gehoord?)
en voor zover ooit nodig heb je een getuige. Zorg dat de lijnen
kort zijn. En als je met ambtenaren te maken hebt, zorg dan
ook voor lijnen met teamleiders of inhoudelijke medewerkers
die op niveau kunnen praten met de verantwoordelijke ambtenaar.
In contacten met raadsfracties is het ook verstandig om met
twee personen te gaan. Dat moet in ieder geval de directeur
zijn, aangevuld met een medewerker op managementniveau
of een locatieleider.

<
.. zinvol om te zorgen
dat wethouder(s) en
raadsleden goed op
de hoogte zijn van de
activiteiten van de
bibliotheek. Maak
duidelijk hoe deze
activiteiten aansluiten

>
Laat de politici
meegenieten van
jouw successen.

bij de maatschappelijke
doelen die een
gemeente nastreeft.

4	Niet alleen vragen maar ook geven – uitnodigingen /
attenderingen
Wanneer je iets te vieren hebt, zorg dat je raadsleden, ambtenaren en wethouders daarbij betrekt. Bijvoorbeeld het uitreiken
van de exemplaren van de boeken van Nederland Leest of de
afsluiting van een project waarvoor de gemeente al dan niet
extra geld heeft gegeven. Laat de politici meegenieten van jouw
successen. Succes kent vele vaders, en laat politici delen daarin.
Wanneer je geld hebt gekregen voor een project of als er een
belangrijke begrotingswijziging ten gunste van de bibliotheek
is doorgevoerd, spreek dan in bij de raadscommissie om hen
daarvoor te bedanken. Een bedankje wordt zeer gewaardeerd.
Wanneer je een leuke activiteit hebt, met een interessante
spreker, nodig daarvoor dan ook raadsleden uit. Betrek ze waar
mogelijk bij landelijke activiteiten, zoals de nationale voorleesdagen. Laat ze zelf voorlezen, leg het vast en zorg voor pers.
5

>
Er wordt vanuit
politici minder
gedacht aan het
rendement van de
bibliotheek. Belangrijk
is om steeds terug
te geven dat het hier
om een investering in
de samenleving gaat.

Opbrengst bibliotheek benadrukken i.p.v. de kosten
In het huidig tijdsgewricht wordt veelal gesproken over de
kosten van publieke voorzieningen. In het taalgebruik van
politici komen zinnen als “jullie krijgen heel veel subsidie”
met enige regelmaat voorbij. Er wordt vanuit politici minder
gedacht aan het rendement van de bibliotheek. Belangrijk is
om steeds terug te geven dat het hier om een investering in de
samenleving gaat. Er bestaat bij sommige politici het beeld dat
de bibliotheek ‘makkelijk’ geld incasseert van de gemeente en
daar ‘alleen maar’ boeken voor uitleent. Het beeld van de
ouderwetse uitleenbibliotheek is zeer hardnekkig en dient te
worden bestreden. Uitlenen was altijd een middel en geen doel
op zich. De bibliotheek is er om de ontwikkeling van burgers te
stimuleren, om hen toe te rusten als volwaardig lid van de
maatschappij te kunnen participeren.
Het is dus zaak om steeds goed voor het voetlicht te brengen
wat de opbrengst van de bibliotheek is, de zogeheten return on
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social investment. Het liefst zo concreet mogelijk, niet alleen
kwantitatief maar ook kwalitatief. Zorg dus dat je onderzoeksgegevens paraat hebt over wat bijvoorbeeld een bezoek aan de
bibliotheek of het hebben van een lidmaatschapskaart van de
bibliotheek voor burgers betekent. Zorg dat je weet wat het
effect van leesprogramma’s op scholen is op de leesvaardigheid
en het leesplezier van leerlingen. En heb daarbij dan ook paraat
hoeveel bijvoorbeeld laaggeletterde burgers de gemeente op
jaarbasis kosten.
6

Nodig nieuwe raadscommissies standaard uit
Laat nieuwe raadsleden langskomen in een van je best lopende
en goed uitziende vestigingen. Vertel ze wat de bibliotheek
allemaal doet. Leid ze rond en vertel wat de bibliotheek voor
de gemeente betekent . Zorg dat je de namen en gezichten van
de raadsleden zoveel mogelijk kent, en dat zij jou leren kennen.
Onbekend maakt onbemind.

7	Altijd aanwezig bij bespreking waar bibliotheek aan de orde
kan komen
Lees de agenda van de raads- en commissievergaderingen goed
door. Heb je meerdere gemeenten in je werkgebied, verdeel dan
de gemeenten onder verschillende personen op managementniveau. Wanneer de bibliotheek op de agenda staat, zorg je dat
je dan op de publieke tribune zit. Ga ook op de tribune zitten bij
de behandeling van de begroting. Gemeenteraadsleden waarderen
het zeer als je belangstelling toont voor wat er binnen de gemeente
speelt, ook al gaat het jouw organisatie niet direct aan.
8

9

Inspraak altijd van tevoren afstemmen met wethouder
Wethouders houden niet van verrassingen. Als je van plan bent
te gaan inspreken, ook al is het met een bedankje voor een
toegekende subsidie voor een project, dan wil een wethouder
dit graag van tevoren weten. Ga je inspreken tegen een besluit
van een wethouder, waarbij je probeert om de raad aan jouw
zijde te krijgen, dan is het ook erg belangrijk om hier de
wethouder van op de hoogte te stellen. Speel het spel met open
vizier en wees open in je communicatie. Als je ‘wint’ bij een
kwestie rondom bezuinigingen zul je weer opnieuw met de
wethouder om tafel moeten, en dat kan het best in een goede,
zakelijke sfeer gebeuren.
Stukken over het bibliotheekwerk voor de nieuwe wethouder
Een nieuwe wethouder zal zich in diverse dossiers moeten
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inlezen. Zorg dat je het hem/haar makkelijk maakt door een
aantal korte beknopte stukken op te sturen, met het aanbod om
die toe te lichten. Denk aan een jaarverslag, een beleidsnota, wat
interessante artikelen over ontwikkelingen in het bibliotheekwerk.
En nodig de nieuwe wethouder uit voor een werkbezoek. Laat
hem zien wat de bibliotheek allemaal doet, en laat vooral
activiteiten zien die aansluiten bij het partij- of collegeprogramma.
Wordt er in de collegeperiode aandacht besteed aan de bevordering
van werkgelegenheid, laat dan programma’s zien waarbij
burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt worden begeleid.
Is de kwaliteit van het onderwijs belangrijk, laat dan zien wat je
aan ondersteuning voor het onderwijs biedt, bijvoorbeeld door
middel van leesbevordering of mediawijsheid. Is integratie van
immigranten belangrijk, laat dan zien hoeveel je doet op het
gebied van taallessen en taalondersteuning van deze doelgroep.
Wanneer je voor meerdere gemeenten werkt, kun je alle
wethouders tegelijkertijd uitnodigen en hun een korte presentatie
geven over de activiteiten en maatschappelijke opbrengsten van
de bibliotheek. Betrek daarbij ook je medewerkers, zij kunnen
heel vaak een enthousiast verhaal vertellen, met een grote
betrokkenheid en bevlogenheid.
10 Stuk met input voor de verkiezingsprogramma’s
Ik zou er voor willen pleiten om hierin verder te gaan. Probeer
om voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen met alle
politieke partijen in gesprek te gaan. Vrijblijvend, zonder
agenda praten over hun visie op het bibliotheekwerk voor de
komende vier jaar. Tijdens het gesprek kun je natuurlijk heel
goed jouw visie ter sprake brengen, en hen meenemen in het
verhaal van de bibliotheek. Heb het ook bij de raadsfracties
vooral over wat de maatschappelijke opbrengst is van de
bibliotheek, en laat je verhaal aansluiten bij de speerpunten die
de partij heeft. Na afloop van het gesprek stuur je een bedankmail
voor de prettige gedachtewisseling en voeg je als bijlage een
position paper toe dat de partij kan gebruiken als input voor
hun verkiezingsprogramma.
Dit is het lijstje dat ik van Hans kreeg en dat heb ik sindsdien
ter harte genomen. Het gaat met vallen en opstaan, want het is
een dagtaak om goed contact met de gemeente(n) te onderhouden.
Hans stuurde met hetzelfde lijstje ook nog een lijst met 5 voor
waarden mee waaraan je moet voldoen als je met de gemeente
zaken doet.
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-	Leveren kwaliteit: leden / openingsuren / activiteiten
De gemeente kijkt nog steeds eerst naar de ‘platte’ cijfers van
de bibliotheek. Hoeveel leden heeft de bibliotheek, wat zijn de
openingsuren en hoeveel activiteiten voert de bibliotheek uit.
Maak dit inzichtelijk voor de gemeente, met name het draagvlak onder de bevolking door het aantal leden. Wat ik altijd
toevoeg , is het aantal bezoekers, dat maakt veel indruk bij de
gemeente. Als je in je achterhoofd dan nog paraat hebt hoeveel
bezoekers bijvoorbeeld het theater heeft of hoeveel leden de
plaatselijke voetbalclub(s,) dan kun je dat wanneer het zo uit
komt even in een bijzin bij een wethouder of raadslid laten
vallen. Bij het leveren van kwaliteit houd ik zelf altijd in gedachten
dat ik duidelijk moet kunnen maken of ik een maatschappelijk
vraagstuk help oplossen. Dan kan ik in mijn bewoordingen een
link leggen tussen wat de bibliotheek doet en de problemen
waar de gemeente mee worstelt.
-

-

-

Betrouwbaarheid / nakomen afspraken
Als je met de gemeente afspraken maakt, moet je die ook
nakomen. Dat lijkt een open deur, maar dat is het niet. Geef de
gemeente geen stok in handen om op de bibliotheek te bezuinigen.
Een betrouwbare partner wordt beter gewaardeerd dan één die
afspraken niet of maar half na komt. Kom er in gesprekken of
correspondentie ook op terug, verwijs naar gemaakte afspraken
en hoe je die hebt waargemaakt. Het is zinvol om op bescheiden
wijze je eigen loftrompet te steken.
Werken binnen begroting
Tenzij je met enorme tegenvallers wordt geconfronteerd,
die je niet had kunnen zien aankomen, is het belangrijk
om binnen de begroting te werken. Alleen kleine afwijkingen
worden geaccepteerd door een gemeente. Het werken
binnen je begroting verhoogt ook je imago van betrouwbaarheid.
No-surprise-show
Zie je tegenvallers aankomen, stel hier de wethouder en
ambtenaar dan vroegtijdig van op de hoogte en kom met een
voorstel om het op te lossen. Houd in principe zelf het initiatief
en vraag de gemeente niet om hulp. Gemeenten willen liever
oplossingen dan met problemen te worden opgezadeld. Je bent
een professionele organisatie en dat laat je zien door verantwoordelijk om te gaan met informatie die voor de gemeente,
wethouder en ambtenaar van belang is.
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Continuïteit / herkenbaarheid
Snelle wisselingen op directie- en managementniveau geven
over het algemeen geen rustig beeld van een organisatie. Zorg
dat je zoveel mogelijk met een vaste ploeg mensen in beeld
bent bij de gemeente. Natuurlijk komt het ook voor dat er een
bepaalde slijtage op kan treden in de relatie tussen gemeente
en de directie van de bibliotheek. Maar meestal, mits alle
bovengenoemde punten en voorwaarden worden gevolgd,
kan de relatie juist groeien door jarenlange samenwerking.

Ik schreef hierboven al dat het goed uitvoeren van een lobbyplan
een dagtaak is. Hans nam dat heel erg serieus. Hij werkt volgens
mij 7 dagen in de week, waarschijnlijk zo’n 60 tot 70 uur. Dat raad
ik niemand aan. Ik vind het juist belangrijk om de verantwoordelijkheid voor de contacten naar de gemeenten te delen. Natuurlijk
ben je als directeur het gezicht naar buiten, het boegbeeld. Tegelijkertijd kan een schip niet varen zonder goede stuurlui, matrozen
en bootsmannen. Ieder moet op zijn niveau uit kunnen leggen
waar het werk dat hij doet ‘goed voor is’.

>
Alleen een samen
hangend verhaal over
het diepere maatschappelijke rendement
van de bibliotheek
kan een raad en een
wethouder overtuigen
van de waarde van
hun ‘complete’
bibliotheek.

Juist de afgelopen jaren zagen we ook een aantal commerciële
aanbieders de markt van het bibliotheekwerk betreden. Meestal
gaat het hier om aanbieders die zich bedienen van een prijsvechtersstrategie op kwantitatieve en bevestigende onderdelen.
Zij brengen in tijden van bezuinigingen een boodschap die veel
wethouders als muziek in de oren zal klinken. Alleen een samenhangend verhaal over het diepere maatschappelijke rendement
van de bibliotheek kan een raad en een wethouder overtuigen van
de waarde van hun ‘complete’ bibliotheek. Want de bibliotheek
moet schakelen, moet vernieuwen, maar vanuit haar oude waarden
van betrouwbaarheid, laagdrempeligheid, ontwikkeling van
burgers, vrije toegang tot informatie, cultuur en educatie.
In de uitingen die ik in de pers heb gehoord van bijvoorbeeld
Karmac wordt steeds gezegd dat de kernfunctie van de bibliotheek
het uitlenen van boeken is. Dat is wel het beeld waar de bibliotheken
groot mee zijn geworden, maar de initiële start van bibliotheken
ligt in het industriële tijdperk. Kort door de bocht geformuleerd,
hadden fabriekseigenaren er last van dat arbeiders hun vingers in
de machines staken omdat ze de handleiding niet konden lezen.
Daarnaast vond de gegoede burgerij dat arbeiders hun vrije tijd
nuttig moesten besteden in plaats van in de kroeg te hangen, en
dus werden er leeszalen opgericht om het volk te verheffen.
Daar ligt nog steeds de kerntaak van de bibliotheek: burgers de
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mogelijkheid bieden zichzelf te ontwikkelen. Het uitlenen van
boeken is daartoe een middel en geen doel op zich.
Een verkoopverhaal van een commerciële aanbieder dat zich richt
op het uitlenen zou schril moeten afsteken tegen een oorspronkelijk
betoog van een directeur die weet wat de echte doelstelling van de
bibliotheek is. Het gaat om de samenhang van het bibliotheekwerk.
Ook een commerciële partij die zich alleen richt op de dienstverlening
aan scholen voor leesbevordering en mediawijsheid gaat voorbij
aan het grotere verhaal van de bibliotheek. Natuurlijk zullen er
keuzes moeten worden gemaakt als er moet worden bezuinigd.
Daarbij zijn harde keuzes soms noodzakelijk. Toch gaat het om het
naar voren brengen van het maatschappelijk rendement van wat de
bibliotheek doet. De bibliotheek werkt voor de leeftijd van 0 tot
100 jaar. In deze maatschappij kan een gemeente het zich niet
veroorloven om een instelling die aan de basis van zelfredzaamheid
van burgers staat zomaar uit te kleden en zich te richten op maar
één doelgroep of één element van de dienstverlening. Een goede
bibliotheekdirecteur kan de samenhang van de verschillende
elementen van de dienstverlening van de bibliotheek aantonen, en
hoe dit bijdraagt aan antwoorden op maatschappelijke vraagstukken
binnen een gemeente.
Het is de vraag of gemeenten zich op de lange termijn niet in de
voet schieten door op grote schaal te korten op het bibliotheekbudget.
In zee gaan met een commerciële aanbieder levert op de korte
termijn ‘winst’ op, maar de vraag is wat de langetermijneffecten
zullen zijn. Voor diverse vraagstukken zullen verschillende aanbieders
komen. Er zullen lokale initiatieven ontstaan, die inspringen op
een specifieke behoefte. Dat hoeft niet per se slecht te zijn. De vraag
is hoe dan samenhang tussen de verschillende partijen en initiatieven
geborgd wordt. Wordt het dan effectiever en efficiënter, of wordt
het vooral goedkoper. Zonder dat je als bibliotheek gelijk in de
verdediging schiet, is het belangrijk om dit element in een bezuinigingsdiscussie naar voren te brengen. De bibliotheek is een instelling
die met heel veel andere instellingen en initiatieven samenwerkt.
Voor een commerciële partij zal daarbij altijd eerst het kostenaspect
tellen, voor de bibliotheek het sociaal rendement dat uit de samenwerking kan worden gerealiseerd.
Als laatste wil ik een boodschap meegeven aan alle collega’s die
met hun gemeenten in conclaaf zijn over hun budget. Een
commerciële partij zal niet evenveel tijd kunnen en willen steken
in het onderhouden van relaties met wethouders, raadsleden en
ambtenaren. Doe daarmee dus je voordeel. Ik wil niet zeggen dat
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het hebben van een goede relatie met de vertegenwoordigers van
de gemeente volgens bovenstaande richtlijnen een gegarandeerd
antwoord is op concurrentie van commerciële partijen. Ik denk wel
dat het een stuk lastiger is voor raadsleden en wethouders om te
kiezen voor een platte optische voorziening als de bibliotheek
consequent met een gedegen inhoudelijk verhaal komt. Als je aan
kunt tonen hoe je als bibliotheek meewerkt aan het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken voor een redelijke prijs wordt de
keuze voor een commerciële aanbieder moeilijker.
– Erna Winters
directeur/bestuurder Bibliotheek Kennemerwaard

Henriëtte de Kok directeur Bibliotheek Midden-Brabant

term Topbibliotheek hadden ingebracht. Hans had het steeds
zeer hardnekkig, als werktitel, over de Plusbibliotheek.
En aangezien Hans altijd het laatste woord heeft, is het dat
geworden. Ik kan me niet herinneren dat erover gestemd is,
het was ineens geregeld.

Eén voorbeeld is me altijd bijgebleven. In het zoveelste WSFprofileringstraject was besloten dat er een nieuwe naam moest
komen. Ik kan me herinneren dat we vanuit Noord-Brabant de

En… Hans had altijd het laatste woord. De discussies konden
nog zo oplopen, uiteindelijk gaf de mening van Hans, met zijn
argumenten en Amsterdamse branie, in bijna alle gevallen
de doorslag.

Elf jaar geleden ging ik, als directeur van de WSF-bibliotheek
Tilburg, mijn officiële lidmaatschap van het algemeen bestuur
van deze club aan. En daarmee maakte ik ook nader kennis met
Hans van Velzen. Ofschoon collega-directeuren hun vertegenwoordiging vaak hadden gedelegeerd, was Hans altijd aanwezig.
Hij had zijn stokpaardjes en hij had over alles een mening.
Een mening die overigens bijna altijd hout sneed. Hij was
betrokken; in figuurlijke en letterlijke zin. Betrokken bij de
ontwikkelingen, het beleid van de WSF. Betrokken met zijn
OBA bij veel projecten, als pilot, als deelnemer, als initiatiefnemer,
als voorloper, als uitvoerder.

Top- of plusbibliotheek?
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Diederik van Leeuwen
directeur Stichting Bibliotheek.nl

Gezocht: bibliotheekdirecteur m/v
Type: early adopter

Ik voorspel dat dit de wervingstekst wordt voor de nieuwe directeur
van de OBA in 2021. Maar zoekt de OBA dan wel naar de juiste
persoon? Zijn we wel op zoek naar early adopters of vinden we het
prima om alles zoveel mogelijk bij het oude te laten?
Fout is goed
Wanneer je terugkijkt naar voorspellingen in het verleden gedaan,
blijken ze, hoe serieus of beredeneerd ook, meestal de plank
volledig mis te slaan. Zeven jaar geleden, in 2007, werd de iPhone
geïntroduceerd in Nederland, al snel gevolgd door de iPad. Maar
zelfs in het jaar van introductie zaten de grootste Apple-fans er
volledig naast hoe de nieuwste mobiele telefoon eruit zou komen
te zien: het meest waarschijnlijke ontwerp wat met foto en al
circuleerde op internet was een soort veredelde iPod met uitschuifbaar toetsenbordje. Slechts enkele maanden later verscheen de
revolutionaire iPhone met touchscreen waar geen knopje meer aan
te pas kwam…

>
Innoveren in de
culturele sector
vraagt dus lef van de
culturele instelling,
maar ook een andere
benadering van de
opdrachtgever (of
subsidieverstrekker).

Met deze wetenschap op zak aan mij het verzoek de blik zeven jaar
vooruit te werpen op het innovatieve vermogen van de bibliotheekbranche. Dat durf ik wel. Want bij vooruitzien is fouten maken de
standaard. En fouten maken, daar ben ik goed in. Daarom ben ik
ook zo geschikt als innovatie-manager: je moet durven fouten te
maken, anders beweeg je niet. In het publieke domein is dat
vloeken in de kerk, want alle gesubsidieerde euro’s moeten
verantwoord worden en met een verslag vol ‘fouten’ word je het
volgende budgetjaar ‘beloond’ met een lagere bijdrage. Innoveren
in de culturele sector vraagt dus lef van de culturele instelling,
maar ook een andere benadering van de opdrachtgever (of subsidieverstrekker).
AbFabLab
Innovatie roept nog altijd het beeld op van wetenschappers in lange
witte jassen, zwetend in een laboratorium, druk in de weer met
vreemdsoortige vormen, voorwerpen en formules. Zo raar is dat
niet. De grootste innovaties komen toch nog steeds tot stand in een
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omgeving waar briljante geesten samen met pragmatische ontwikkelaars en creatieve ontwerpers in een comfortabele setting alle
ruimte krijgen. Nee, daarbij zie ik geen zitzak-en-playstation
werkvloer voor me. Maar ruimte om te experimenteren en de
vrijheid om te mogen mislukken zonder je budget – of erger nog –
je baan te verliezen. Daar doel ik op. Kan de bibliotheek zo’n
omgeving bieden? Wel aan bezoekers, niet aan eigen medewerkers,
zo lijkt het. Dus zelf experimenteren wil meestal niet, faciliteren
vaak wel. Met apparatuur, workshops, digitale diensten ter plekke
en boeken vol kennis en verhalen. Ter inspiratie en ondersteuning.
Een absolute fabulous lab. Vind er een mooie Nederlandse
uitdrukking voor en de ondertitel van uw bibliotheekvestiging
voor 2021 is klaar.
Geen druk
Wat ook opvalt als je naar voorspellingen kijkt uit 2007, is dat zeven
jaar later nog steeds dezelfde thema’s en namen circuleren in het
nieuws. Voer maar eens online een paar zoekopdrachten over die
periode in. Verwachte ontwikkelingen uit 2007 en eerder zijn
helemaal niet uitgekomen of in zicht. Nostradamus blijkt niet
minder voorspelbaar te zijn dan onze tijdgenoten.
En daarmee kom ik tot een tweede belangrijke conclusie: er
verandert helemaal niet zo veel in zeven jaar. We denken altijd van
wel (‘over vijf jaar is alles digitaal’), maar de praktijk logenstraft.
Neem duurzaamheid. Een thema waar we allemaal ‘voor’ zijn.
Panty’s die nooit meer ladderen, olie die nooit ververst hoeft te
worden, hemelwater in je toilet. De lijst is onuitputtelijk. We
kunnen het. Maar we willen het niet. We doen het niet. Of alleen
als het moet of duidelijk financieel gewin oplevert. En dat voor
een onderwerp waar we (bijna) allemaal achter staan.
Conservatieve krachten, vaak gevoed door commerciële belangen
van bedrijven, machtsstrijd van politiek of angst voor het onbekende
zijn weerbarstig en remmen ontwikkelingen af. Soms is dat prettig,
want dan kunnen we langzaam wennen aan nieuwigheid. En dat
kan een goede basis leggen voor adoptie door de massa. Maar de
‘early adopters’ worden niet altijd gevolgd door die massa en veel
innovaties komen niet tot wasdom. Paradoxaal genoeg vraagt het
doorvoeren van een innovatie dus tijd. Is een innovatie na enkele
jaren nog wel innovatief te noemen? Laten we daar maar wel van
uitgaan, anders wordt de slagkracht van de kenniseconomie waar
we in beland zijn wel heel minimaal.
Geen tijdsdruk. Dat is een culturele factor van belang en heeft de
bibliotheken al meer dan 2000 jaar een comfortabel bestaansrecht
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geboden. En ook de eerste jaren van het digitale tijdperk heeft zij
daardoor doorstaan. De technologische achterstand was in 2007
gevoelsmatig minimaal vijf jaar, is in 2014 nog niet ingelopen en
zal dat in 2021 waarschijnlijk nog steeds niet zijn. Early adopter
klinkt uitdagend, ambitieus, maar zo hoeft de rol van de bibliotheek
helemaal niet te zijn. Het groot maken van massale ontwikkelingen
als ‘volger’ en deze beweging ondersteunen, kan rekenen op brede
(politieke) steun en is een verstandige keuze. Of uitkomst in de
letterlijke en figuurlijke betekenis van het woord. Een andere keuze
heb je trouwens als bibliotheek al nauwelijks meer: met 2/3e van
de bevolking in het bezit van een smartphone, meer dan 50% van
de huishoudens met een tablet en 1 miljoen e-readers moet je
je eerder zorgen maken niet de facto een ‘laggard’ te worden.
Wat is innovatie?
Innovatie wordt meestal gerelateerd aan het op de markt brengen
van een nieuw product (of dienst). Maar het is ook het opnieuw
toepassen of combineren van bestaande zaken. Het is met name
deze tweede definitie van innovatie die van toepassing is en zal
blijven op bibliotheken. In de eerste plaats omdat ‘produceren’ niet
behoort tot de primaire competenties en opdrachten van bibliotheken.
In de tweede plaats omdat de toegevoegde waarde van de bibliotheken
niet zozeer in het eindproduct tot uitdrukking komt, maar meer in
procesondersteuning. De bibliotheek heeft volgens haar eigen
definitie en missie een primaire rol in de informatievoorziening om
tot dat eindproduct te komen. Dat begint al met leesbevordering
op jonge leeftijd, tot en met het faciliteren van studenten en
ondersteunen van een leven lang leren. Daarnaast levert de
bibliotheek leesplezier op. En binnen de vestiging een leestafel of
afgeleide daarvan. De vorm waarin en de middelen waarmee je dat
aanbiedt, kunnen (en zullen!) wijzigen: van papier naar digitaal,
van boek naar verhaal, van gebundeld tot artikel, van lezen tot
luisteren. Et cetera. Maar het proces wijzigt in de kern niet. En
de opdrachtgever, de maatschappij, erkent en waardeert deze rol.
De bibliotheek hoeft dus niet innovatief aan de slag te gaan om
haar eigen kernwaarden opnieuw uit te vinden of te benoemen.
Zogezegd hoeft er geen nieuw product ontwikkeld te worden.
De oude wijn (kernwaarden) volstaat in nieuwe zakken (media).
Als bibliotheek voldoe je daarmee aan je opdracht. En overleef je.
Maar is dat het belangrijkste? Of wil je als bibliotheekdirecteur ook
je nek uitsteken om meer dan een voldoende te scoren? Durf je de
lat hoger te leggen? Durf je fouten te gaan maken en daar pal voor
te staan? Om maatschappelijk echt een verschil te maken, wil je
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toch inspireren, prikkelen en misschien zelfs (mee)produceren?
Bijvoorbeeld om wel die duurzame stap met elkaar te gaan zetten.
Dat zou mooi zijn, maar om een voorspelling voor 2021 te maken,
hoef je alleen maar naar de ontwikkelingen van vandaag te kijken.
We weten dat de adoptie van vernieuwingen in de bibliotheekbranche
minimaal vijf jaar achterloopt, dus met onze ogen op het nu
kunnen we met behoorlijke zekerheid een uitspraak doen over de
situatie zeven jaar verder. En dit beeld zal, ondanks de collectieve
aanpak van de landelijke digitale bibliotheek en andere diensten,
toch grotendeels door lokale factoren worden bepaald.
In 2021 verwacht ik dan ook een (nog) groter gat tussen de ‘early
adopters’ en de ‘laggards’ van de branche. Het debat hierover
kunnen we nog enkele jaren in eigen kring voeren, maar het valt te
verwachten dat deze discussie snel breder getrokken gaat worden.
De branche moet er dan wel klaar voor zijn en onderling een
gezamenlijke visie hebben ontwikkeld. Niet een over de dan
achterhaalde noodzaak van een vestiging per gemeente, maar
over haar rol als ondersteuner van de kenniseconomie en de
wijze waarop zij deze gaat invullen. Digitaal en op locatie.
De muis en de olifant
Amazon, Google, Apple – spelers met enorme financiële slagkracht
en mogelijkheden. Die zijn al zo ver dat ze zelf helemaal niet meer
hoeven te innoveren: ze kopen gewoonweg innovaties op. En tegen
dat technische en financiële geweld is geen enkele mediabranche
opgewassen, ook wij niet. Het budget voor marketing en innovatie
is alleen al van Amazon zes maal de totale omvang van alle bibliotheekbudgetten bij elkaar. En het budget voor innovatie, marketing
en inkoop e-content van alle openbare bibliotheken samen van ca.
25 miljoen euro in 2014 lijkt heel wat, maar is slechts 5% van het
totaal. En die valt al helemaal weg tegen de 3000 miljoen euro die
de boekenreus jaarlijks spendeert op dit gebied. Een gevoel waarbij
de muis en de olifant de brug oversteken. “Wat stampen we lekker
samen, hè?!”, probeert de muis vriendelijk.
De bibliotheek als innovator?
Is daarmee de bibliotheek afgeschreven als innovatieve organisatie?
Afhankelijk van de verwachtingen kan dit zowel bevestigend als
ontkennend worden beantwoord. Als kennisinstituut dat meegaat
met zijn tijd en dus alle beschikbare middelen inzet om die rol
waar te maken, kan de bibliotheek innovatief zijn. Als ontwikkelaar
van innovatieve diensten ben ik geneigd haar deze rol niet toe te
kennen. Dat is niet negatief, dat is realistisch en passend bij haar
positie. Daarmee zou de bibliotheek ook meer focus kunnen leggen
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op het toepassen van innovatie. En juist daarin excelleren. Op dat
gebied zijn heel veel ingrediënten volop aanwezig. Nu, en naar mijn
stelligste overtuiging ook nog in 2021. Dus de bibliotheek heeft wel
degelijk een belangrijke rol bij innovatie in Nederland.
Diensten gezamenlijk, centraal ontwikkelen en daarmee collectief
een ‘early adopter’ zijn, kan deze rol enorm versterken. Niet in de
laatste plaats door de efficiënte inzet van middelen en het bundelen
van kennis op toepassingen in het eigen vakgebied. Ik verwacht dat
de bundeling van krachten binnen de nieuwe Koninklijke Bibliotheek ondersteund door een bibliotheekwet deze ontwikkeling
versnelt. Wie weet, snoepen we nog wat jaartjes af van die structurele
achterstand.

>
De OBA opent op
7 juli de Van Velzen
Hangout, een
interactieve omgeving
die een state-of-theart omgeving biedt
voor kennisdeling.
De gedroomde
‘AbFabLab’

2021
In 2021 heeft de bibliotheek nog steeds dezelfde uitstraling als nu.
Er staan minder exemplaren, maar wel meer titels dan ooit dankzij
de sterke opkomst van e-books, self-publishing en de toegevoegde
waarde die de bibliotheek aan de ‘browsende’ bezoeker biedt. Een
exemplaar dat niet meer op papier voorradig is, wordt geleend van
een andere bibliotheek in de buurt of als e-book uitgeleend. De
ruimte die daardoor ontstaat in financiële en fysieke zin wordt door
de bibliotheek van de toekomst enthousiast benut voor de inzet van
digitale diensten. Die hebben zich in 2021 ruim bewezen. Online
met een voor alle devices geoptimaliseerde website, in de vestiging
met modules van de ‘eLibrary’. Wat begon als een werktitel in 2014
is uitgegroeid tot een concept waar iedere bibliotheek naar eigen
inzicht op maat touch tables, rijdende robots en andere apparatuur
kan inzetten om e-content aan te bieden die je thuis of op school
niet kunt raadplegen. Of waarvoor je deskundige ondersteuning
zoekt bij jou in de buurt.
De OBA opent op 7 juli de Van Velzen Hangout, een interactieve
omgeving die een state-of-the-art omgeving biedt voor kennisdeling.
De gedroomde ‘AbFabLab’. Hans van Velzen, nog altijd actief in
diverse branche-instellingen, verricht de openingshandeling door
een hap te nemen van een door 3D-printers gefabriceerde pizza op
basis van een recept uit een kookboek gevonden op de drukbezochte
inspiratie-afdeling.
De landelijke catalogus bestaat niet meer: iedere bibliotheek heeft
zijn bezit in ‘the cloud’ aangemeld en op basis van semantische
zoekopties worden boektitels gevonden en aanvullende suggesties
gedaan. Op websites, in apps en op digitale plekken waar je deze in
2014 niet had verwacht.
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Catalogiseren en meta-dateren zijn vaardigheden die steeds
minder ingezet worden. Databases generen die gegevens zelf.
En het facilitair bedrijf voor de branche – voorheen NBD, nu samen
gevoegd met CB Logistics – levert complete boekenplanken op
basis van vraagstructuren geoptimaliseerd aan. De provinciale
service-organisaties zijn uitgegroeid tot complete service-netwerken
voor groepen van bibliotheken die de provinciegrens overstijgt.
Daarnaast bestaat er nog een grote, landelijk opererende serviceorganisatie die zonder winstoogmerk, maar ook zonder subsidie
en dus tegen commerciële tarieven haar diensten aanbiedt om
bibliotheken te ondersteunen in het digitale tijdperk, zoals we dat
in de branche dan nog steeds noemen. En we glimlachen er nog
steeds niet bij. “We zijn klaar voor de 21e eeuw,” roepen we op
recepties. Deze eeuw is dan immers nog maar 21 jaar oud, dus
alle tijd.
16 miljoen leden
Iedereen in Nederland heeft recht op een gratis bibliotheeklidmaatschap, maar niet iedereen maakt daar nog (volop) gebruik
van. De bibliotheek richt zich meer en meer op het stimuleren
van ‘gebruik’ en haar succes wordt afgelezen aan aantal downloads,
bezoekers, opgevraagde artikelen en zoekacties. In 2014 waren
landelijke databases van de bibliotheek al goed voor bijna 200
miljoen raadplegingen. In 2021 zijn dat er meer dan een miljard.
Jongeren en volwassenen worden in 2021 al enkele jaren massaal
gratis lid van de bibliotheek. Kort geleden heeft de minister van
Economische Zaken (daar doet de branche steeds meer zaken mee
als netwerk van succesvolle culturele ondernemers) het 10 miljoenste
webaccount aangemaakt. Daarmee is bijna 60% van alle inwoners
een actieve bezoeker van de bibliotheek (online of on-site). Nederland
sluit zich hiermee aan bij het internationale uitgangspunt dat de
openbare bibliotheekvoorziening op alle fronten in de basis-dienstverlening voor ingezetenen kosteloos beschikbaar is. Inschrijven
kan lokaal aan de balie of centraal online. De lidmaatschaps
gegevens worden beheerd in een gezamenlijk CRM en volop
ingezet voor marketing en stimuleringsacties.
Het basislidmaatschap geeft toegang tot een bestand van bijna
50.000 e-books en diverse databanken en (erfgoed)bronnen. Als
je boeken wilt lenen of extra online diensten wilt afnemen, zoals
recente e-books, betaal je een additionele service fee aan de lokale
bibliotheek. Landelijke online diensten worden centraal aangeboden
en de inkomsten worden op basis van werkgebied toebedeeld aan
de – nog steeds autonoom opererende – bibliotheken. De bibliotheek
staat stevig verankerd in de Nederlandse samenleving.
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Het icoon-traject van het kabinet, gestart in 2014, is het afgelopen
jaar net afgerond. Daarin hebben de bibliotheken niet als collectief
geparticipeerd, maar Nederland heeft wel nog steeds een icoon in
huis: de bibliotheek.
– Diederik van Leeuwen
directeur Stichting Bibliotheek.nl (bestaat niet meer in 2021)

Ton van Vlimmeren directeur Bibliotheek Utrecht

De collega’s in de wereld gaan hem missen. Die in Nederland
en zeker die in Amsterdam nog meer. Hans, het ga je goed!

het Nederlandse bibliotheekwerk.
Mooi was ook het moment dat die conferentie tien jaar eerder
in Stockholm plaatsvond. Na een ‘crayfishparty’ met de nodige
Aquavit – er zijn foto’s van Hans met een groene feestmuts
op – moest er gezongen worden. Ieder zong een lied uit zijn eigen
stad. Hans ging nerveus bellen met het hoofd van zijn muziek
afdeling om de juiste tekst van ‘Tulpen uit Amsterdam’ te pakken
te krijgen. De rest van de groep begreep dat niet en zette
spontaan in 14 talen het lied in! Dat heeft later, om herhaling van
een dergelijke gênante vertoning te voorkomen, nog geleid tot de
uitgave het Complete G4 Songbook. Een van de belangrijkste
producties van dit illustere, formeel niet bestaande, gezelschap
waaraan Hans een grote bijdrage heeft geleverd.

Een absoluut hoogtepunt was de conferentie van de Metropolitan
Libraries Sectie van IFLA in mei 2013 in Amsterdam. Een hoogwaardig en leerzaam bibliotheekprogramma verpakt in de vele
culturele highlights die Hans geregeld had. Een uithangbord voor

Vanuit de B&B in het Utrechtse hebben veel collega’s uit de hele
wereld de weg gevonden naar het Oosterdok om door Hans
persoonlijk rondgeleid te worden. Ze kwamen altijd onder de
indruk terug; van de bibliotheek én van Hans’ geheel eigen
interpretatie van de uitspraak van het Engels.

In 2013 gingen medewerkers van de Civiele Dienst uit Utrecht op
bezoek bij hun collega’s in Amsterdam. Er werd veel informatie
uitgewisseld en op de vraag hoe de opvolging van alarmmeldingen
bij nacht geregeld was, keken de Amsterdamse collega’s elkaar
niet-begrijpend aan.“Dan bellen we gewoon Hans.” Wat anders?
Vierentwintig uur per dag om van de OBA het beste te maken
wat Amsterdam kon krijgen.

Hans was niet de directeur van de OBA, maar de OBA zelf!

Han(d)s on
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De methode-VanVelzen:
de magie van het getal 7
als reden voor een feestje
Zeven jaar vanaf nu is niks: anderhalf wereldkampioenschap
voetbal. Je hebt een nieuwe biebcentrale nog niet geopend of je
staat na 7 jaar al het afscheid van de directeur te vieren. Kortom:
voor je het weet is het 2021. Of toch niet. Is dat getal zeven echt
magisch ? Als beweerd wordt dat onze aarde in ongeveer 6 dagen
en 1 rustdag gecreëerd werd, wat kan er dan in die zeven jaar niet
al gebeuren. In 2020 is volgens zeggen het eerste dorp op Mars in
aanbouw. Er lijkt de laatste zeven jaar ook meer gebeurd te zijn dan
in vergelijkbare periodes daarvoor. Dat alledaagse zaken in een
hoger tempo veranderen, staat vast. De almaar voortdenderende
technologie is daar een van de grootste krachten achter. In 2021
gaat daar nog een tandje bovenop. De digitale technologie verandert
vooral de manier en snelheid waarop we communiceren, produceren
en consumeren. Voor iedereen. Van schoenverkoper tot wegenwacht,
van politicus tot bibliothecaris. Over die bibliothecaris gaat dit
stuk. En over het boek. Vooral over zijn vrienden en vijanden in dat
boek. Want ondanks de individuele vrijheid en onafhankelijkheid
die de technologie brengt, vraagt het ook meer om samenwerking
dan eenzaam ten strijde trekken om de gunst van de gebruiker –
van zowel het fysieke gebouw als de digitale versie daarvan. In 2021
is dat nog veel belangrijker. Het gaat om samenwerking met het
publieke domein zoals de verschillende overheden en sociale
partners, maar ook en vooral om de private kant, de gebruikers
en de leveranciers van vitale diensten aan de bibliotheek. Nu is de
bibliotheek al enige tijd bezig met het verleggen van haar ‘raison
d’être’, haar bestaansrecht. Dat was vroeger het boek (of eigenlijk
de kennis die via het boek slechts beperkt zijn weg vond) delen op
een voor iedereen bereikbare manier: zie daar het begin van de
openbare leeszaal. Daarmee was iedereen in staat om waardig te
kunnen deelnemen aan de geletterde maatschappij en daarmee
een betere blik op de democratie te verkrijgen. Het uitlenen van
boeken was en is de grootste service van de leeszaal. Dat die dienst
gretig aftrek vindt, blijkt wel uit het huidige bereik, dat in vergelijking
met andere publieke diensten verreweg het grootst is. Momenteel
daalt dat specifieke gebruik. De vraag is waarom, hoe erg dat is en
hoe hier mee om te gaan. Al enige jaren is de bibliotheek zich aan
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het herbezinnen op haar positie. En zij niet alleen. Zo’n beetje ieder
bedrijf met een langjarige geschiedenis trekt zich terug op de hei,
in een hotel of andere solitaire plek om zijn toekomst te herdenken.
Niet zozeer de crisis, maar vooral de technologische veranderingen
die leiden tot nieuwe diensten en spelers zijn daarvoor de belangrijkste
reden.
‘Het zijn spannende tijden’ lijkt het nieuwe adagium te zijn aan
menig vergadertafel. Economische crisis, technologische ontwikkelingen, grote uitdagingen in duurzaamheid, onvoorspelbaar
klimaat, veranderende politiek, bevolkingsgroei en -afname,
verschuivende landsgrenzen. Zomaar een greep aan zaken die ons
nu, maar ook in 2021 op mondiaal niveau bezig zullen houden.
Het is een tijd waarin de ‘oude’ systemen die de bodem waren voor
de groei en ontwikkeling van de afgelopen eeuw niet meer voldoen
voor antwoorden op de vragen van nu en de toekomst. Het is niet
zo vreemd dat we geen antwoorden op toekomstige vragen hebben.
Die toekomst is vaak weerbarstig en tot op zekere hoogte onvoorspelbaar, maar dat we zelfs met het ‘nu’ worstelen, is op zijn zachtst
gezegd onhandig. Het is overigens maar de vraag wie er daadwerkelijk
met het ‘nu’ worstelt. Opvallend is dat als er een jongere generatie
aan zo’n vergadertafel zit, zij nooit het woord ‘spannend’ in de
mond neemt, in tegenstelling tot de wat ouderen. Als de jonkies
het al gebruiken, klinkt daar vooral het oprechte avontuur uit; een
opwindende reis waarin zij zich door niets en niemand laten
tegenhouden. Een reis die het mogelijk maakt een nieuw orde te
scheppen, hier op aard of elders in de ruimte. Waar wij als generatie
X nog opgevoed werden met de serie Star Trek en zijn wijze mister
Spock (“Live long and prosper”) als een ver van onze tijd en gedachten
afstaande wereld, is generatie Y er al geland. De volgende generatie
staat zelfs al aan die buitenaardse poort te rammelen. Sterker nog,
voor generatie Z is de reis naar de maan straks eerder een bedrijfsuitje dan de giant leap die het voor ons was. Als iemand van
onze generatie of ouder het heeft over ‘spannende tijden’, dan
bedoelt hij eerder dat hij eigenlijk geen clue heeft over de toekomst
en wat hij ermee aan moet. Een opmerking als “ik-heb-geen-ideewaar-het-naar-toe-gaat” past niet bij het gedroomde charisma van
de visionair geachte leider. En om die visie wordt wel gevraagd.
Helemaal voor hen die zich met media en kennisoverdracht
bezighouden.
Inmiddels heeft de bibliotheek er al heel wat ‘agenda’s van de
toekomst’ op zitten. Het heruitvinden van ieders bestaansreden
lijkt een legitiem doel. ‘Innovate or die’ doet hier opgeld.

De methode-VanVelzen:
de magie van het getal 7 als reden voor een feestje
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Inmiddels zijn er uit de biebhoek talloze rapporten en onderzoeken
verschenen, zowel nationaal als wereldwijd, waarbij de conclusie is,
alles beschouwend, wikkend en wegend, dat bibliotheken onmisbaar
zijn. Er moet wel veranderd worden, soms best veel, maar als het
gaat om een laagdrempelige toegang tot kennis en informatie voor
iedereen is de bibliotheek de ‘place to be’, ipse dixit. Ook in het
digitale domein. Terecht: die laagdrempeligheid is altijd de kracht
van de bibliotheek geweest. Er is geen twijfel als het gaat om het
gebouw, maar dat digitale domein… Menig financier en partij in
dit deel van het publieke domein moet overtuigd worden van de
nieuwe digitale waarden van de bibliotheek. Het is ook niet echt
een spannende visie, omdat-ie zo voor de hand ligt. Meestal straalt
iets wat voor de hand ligt niet uit dat het spetterend vernieuwend
en inspirerend is. De digitale visie is voor het private domein niet
spannend genoeg om een gevoel van groot elan uit te stralen. Het
zijn de letterlijke boekdelen die ons tegenspreken. Dus worden er
zaken bedacht die nog meer onderstrepen wat het bestaansrecht is.
Een bibliotheek is niet alleen uitleen van boeken, nee, een bieb is
meer, veel meer, een buurt- en cultuurhuis ineen. Een sociale
werkplaats in optima forma. Niet alleen voor de sociaal zwakkeren,
maar voor iedereen. Voor hen die ergens voor doorgeleerd hebben,
voor hen die ergens voor door willen leren en voor hen die zoekende zijn. Maar die ideale plek van samenzijn wordt nu ook door het
private domein geclaimd. Gratis wifi, een leestafel met kranten,
werkruimte en goede koffie kun je eigenlijk overal krijgen. Daar is
geen publieke dienstverlening voor nodig. McDonald’s, Starbucks,
Spaces maar ook de HEMA en de stations van de NS zijn prima
plekken om datzelfde te kunnen. Het enige echt onderscheidende
van de bibliotheek is het kunnen lenen van een boek en aanverwante
services. En juist dat boek wordt mijns inziens in deze discussie
steeds meer onderbelicht. Een gebezigde uitspraak in het veld is
dat het niet meer om het uitlenen van boeken gaat. Nee, de bibliotheek
moet een laagdrempelig eigentijds verbindingscentrum zijn,
waarbij de uitleen, lees het boek, slechts een beperkt deel uitmaakt
van die service. Dat lijkt helemaal niet zo gek bedacht, maar het zijn
juist die boeken die de meeste verbindingen leggen. Een boek is
namelijk nog steeds een goede zaak. Er worden weliswaar minder
boeken verkocht en uitgeleend, maar het Nederlandse aandeel is
nog enorm, gemiddeld 8 boeken per Nederlander per jaar. Natuurlijk
heeft het boek te duchten van een veranderd mediagebruik, maar
opvallend is dat in 2013 het marktaandeel in omzet van het boek
juist gegroeid is ten opzichte van de directe vrijetijdsconcurrenten
als muziek, film en games. In 2014 lijkt die opmars zich door te
zetten. En we hebben het hier over fysieke boeken. Het aandeel
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e-book is nog steeds beperkt. In die laatste categorie zit wel de
groei, maar slechts een beperkt deel van de winst. In 2021 kan die
verhouding wellicht veranderd zijn, maar het is onzinnig om te
stellen dat over zeven jaar het fysieke boek uit het blikveld verdwenen
is. Boeken, in welke vorm dan ook, blijven relevant. Helemaal voor
de bibliotheek. Het merendeel van haar klanten komt voor die
boeken en alles wat daarmee te maken heeft. Ook in 2021. Een
bibliotheek zonder boeken heeft een uiterst beperkte overlevingskans.
Een zevenstappenplan voor de bibliotheek waar boeken geen deel
van uitmaken is een korte route naar het eind. Dat gaat de bibliotheek in zeven jaar vanaf nu nooit redden. Boeken zijn en blijven
misschien wel het belangrijkste onderdeel van de bibliotheek. Ze
geven je legitimiteit en ruimte om er van alles omheen te organiseren.
Natuurlijk moet je een goed gebouw hebben met bijdetijds personeel waar je alles kunt wat je bij die anderen kunt en dan nog een
beetje meer, maar het boek in combinatie met zijn gebruikers is
het unieke aan de bibliotheek. Dat brengt mensen en ideeën
samen, inspireert, leert en vergroot kennis. Daar is de bieb goed in.
Onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de bibliotheek de
leesmotor pur sang is. En die leesmotor hebben we hard nodig om
ons economisch krachtig te kunnen verhouden in de toekomst.
Want hoe je het ook wendt of keert, lezen, goed kunnen lezen,
vormt de basis van overdracht van kennis en informatie. Tekst zal
niet verdwijnen, eerder toenemen, aangezien de meeste cruciale
informatie tekst als basis heeft. Informatie is en blijft tekstgerelateerd. Toegang tot taal is van grote essentie. In 2021 is dat niet
anders. Leesbevordering moet. Een prachttaak van en voor de
bibliotheek. Voor sommigen misschien niet zo’n sexy taak, maar
het speelt wel een sleutelrol in het vooruitstuwen van onze maatschappij. Ondanks de teruglopende uitleencijfers is de hoeveelheid
boeken die de bibliotheek uitvent nog steeds enorm. Het is ruim
twee keer de hoeveelheid die in het private domein verkocht wordt
(2013: 43 miljoen verkocht t.o.v. 97 miljoen uitgeleend). Maar het
meest saillante detail is dat uit onderzoek gebleken is dat meer dan
90% van de bibliotheekboeken ook echt gelezen wordt, terwijl dat
percentage bij de privaat aangeschafte boeken een stuk lager ligt.
Met recht is dus de bibliotheek de leesmotor van Nederland te
noemen.
Een leesmotor moet wel iets om te lezen hebben. Sinds in Dordrecht
in 1899 het eerste boek werd uitgeleend, was en is het in de bibliotheek
voor het fysieke boek best goed geregeld voor alle betrokken
partijen. Iedereen verdient eraan. De auteur, de uitgever, de
bibliotheek, de lezer en zelfs de boekhandel. Het is nooit genoeg,
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maar het is het beste systeem tot nu toe. Iedereen heeft er vrede
mee. Hoe anders is het in het digitale speelveld. Daar is nog veel
onzeker over de plaats van de bibliotheek in dat boekenvak. Maar
dat geldt ook voor de boekhandel en de uitgeverij: voor iedereen
die in dat fysieke boek handelt.
Voor de bibliotheek is de vraag of er in het digitale domein nog wel
een volwaardige plaats voor een bibliotheekservice van boekenuitleen
is. Hoe verhoudt de bieb zich tot de andere spelers en hoe verhouden
die spelers zich tot haar? Als Sneeuwwitje tot de zeven dwergen,
de zus tot de zeven raven of de wolf tot de zeven geitjes? Of als een
zevenkoppige draak in alle zeven kleuren van de regenboog op een
zevensprong? Of heeft het getal zeven hier niets mee te maken en
moeten we aan heel andere getallen denken als het gaat om de
markt voor het digitale boek en de plaats van de bibliotheek
daarin? Bijvoorbeeld de auteur die zelf zijn boeken beheert in zijn
eigen bibliotheek, de uitgeverij die dat namens de auteur doet of de
boekhandel als bieb waardoor er op termijn geen enkele digitale
plek meer is voor de bibliotheek als vindplaats van verhalen in de
vorm van boeken? Betekent dat het einde van de bibliotheek als
leesmotor? Of wordt het toch weer helemaal anders in 2021?
Ik denk het niet. Zonder zevenmijlslaarzen aan te trekken, kan ik
daar helder over zijn. Het wordt anders, maar niet helemaal.

<
Want hoe je het ook
wendt of keert, lezen,
goed kunnen lezen,
vormt de basis van
overdracht van kennis
en informatie. Tekst
zal niet verdwijnen,
eerder toenemen,
aangezien de meeste
cruciale informatie
tekst als basis heeft.
Informatie is en blijft
tekstgerelateerd.
Toegang tot taal is
van grote essentie.

De lezer wil alleen
maar lezen.
Linksom of rechtsom.
>

Vooral de technologie heeft de traditionele boekenketen van auteur
tot lezer op zijn kop gezet. Die keten is simpel. Het begint met de
auteur en het eindigt met de lezer. Alles wat daartussen zit, moet
een toegevoegde waarde hebben voor een van die twee. Ook dat is
in 2021 niet anders. Willen wij boeken blijven uitventen om kennis
en cultuur te vergroten, dan hebben wij elkaar over zeven jaar meer
nodig dan ooit: de auteur, de uitgever, de boekhandel, de bibliotheek
en de lezer. Dat zijn ook in 2021 onze belangrijkste partners in het
boekenvak mits de bibliotheek het boek belangrijk vindt. Alles
hangt voor een groot deel samen met de stromen binnen het
economisch verkeer. De huidige discussie over ieders positie heeft
veel weg van een eeuw eerder. Een groeiende bibliotheek zou de
markt voor de boekhandel verpesten. “Mensen die een boek lenen,
kopen niet,” zegt de boekhandelaar. “Waarom zou ik de bieb laten
uitlenen als ik dat zelf kan,” zegt de uitgever. De auteur is daar waar
wat minder uitgesproken over. De lezer wil alleen maar lezen.
Linksom of rechtsom. In het digitale domein betekent dat als een
van de distributiepartners het laat afweten het rechtsom van de
gebruiker veelal via illegale weg verkregen e-books zijn. En daar
verdient niemand iets aan. In de komende zeven jaar zal er
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geëxperimenteerd worden met het heruitvinden van verdienmodellen
en met welke partners die uit te voeren. Bibliotheek en boekhandel
zullen naar elkaar toe groeien, uitgeverijen zullen meer nieuwe dan
de huidige traditionele partners en kanalen opzoeken om in 2021
weer te ontdekken dat die traditionele partners nog niet zo slecht
waren. Niet zozeer omdat de traditionele partners traditioneel
gebleven zijn, maar omdat ze hun traditie voldoende vernieuwd
hebben met ook weer andere partners om een sterke partij voor het
boek en dus de belangrijkste schakels in die keten tussen auteur en
lezer te zijn. Zowel digitaal als fysiek. In 2021 zal nog minstens 85%
van het boek fysiek zijn. Het is ook klinkklare onzin om te veronderstellen dat over zeven jaar boeken alleen nog maar digitaal
gelezen worden. Technologie zal alleen nog meer een onderdeel
van ons dagelijks leven zijn. Er zijn nu al zeven technologisch
gedreven trends die in dat magische jaar 2021 vast onderdeel zullen
zijn van onze maatschappij. Daar worden de vaste partners van het
boekenvak mee uitgebreid.

De maakbare wereld: 3D
Schroefje kwijt, hup, de 3D-printer print een nieuwe voor u. Plankje
voor boven het bed? U print er twee, nee, zeven. Hij zal in 2021
misschien nog niet in elk huishouden staan, maar wel op elke hoek
van de straat. 3D is het nieuwe 2D. Zowel in beeld als op papier.
Maar ook in onderzoek. Het huidige hersenonderzoek naar hoe wij
denken neemt in 2021 een vaste waarde in. In combinatie met
andere technieken als MRI wordt onze wereld echt maakbaar. Dat
allemaal op basis van rondzwervende data. Dat brengt ons bij trend 4.

Digitaal is het nieuwe analoog
Natuurlijk er is nog pen en papier, maar een groot deel van onze
dagelijkse beslommeringen zullen zich afspelen binnen de context
van de digitale wereld waar het web de centrale ontmoetingsplaats
is. Kinderen van nu weten niet beter. De overheid neemt daar stevig
het voortouw in. Vadertje Staat is volgens eigen plannen in 2015
volledig digitaal. NUP, ofwel ‘Nationaal Uitvoeringsplan betere
dienstverlening en e-overheid’ heet dat plan. En ja, u raadt het al,
het is in 2008 gestart. Ook hier weer die zeven magische jaren en
dat terwijl Van Velzen hier niet bij betrokken was. Dat geldt niet
alleen voor onze overheid. Bedrijven proberen hun dienstverlening
letterlijk zo dicht mogelijk bij de klant te brengen, namelijk de
mobiel. Dat brengt ons bij de volgende trend.

Alles draait om data
Het zou jammer zijn als u als bibliothecaris daar een datapunthoofd
van krijgt, maar niet getreurd, want in 2021 worden die data
gebruikt om u te helpen. Bij uw aankoop, uw ziekte, uw echte keuze
van boeken. Hoewel we allemaal uniek denken te zijn, zijn we dat
voor de data-modellen niet. Er is vast wel iets onvoorspelbaars in
uw leven, maar niet voor Google of de andere data-vorsers. Zij
voorspellen de griepepidemie nu al voordat hij een feit is. Overigens
krijgt Google in de komende zeven jaar nog flink wat te verduren.
Sites als Alibaba zijn aan een enorme opmars bezig. Zoektechnologie
blijft hot. Daar kun je voorlopig flink veel geld mee verdienen.
Maar ook de maatschappij mee verbeteren. Systemen als Watson
van IBM zijn nu al in staat een beter oordeel te vellen dan een arts.
Quantified self, je gezondheid aan de hand van data vergroten.
Big Data is big business. In 2021 is data-analyse de derde economische
factor. Dat is anders dan de economie van vroeger. Daar is Trend 6,
die van de nieuwe economische modellen.

Alles en iedereen is mobiel
Ook dat is niet nieuw. Het is nu al zo dat er meer mobiele telefoons
zijn dan aardbewoners. Dat mobiel bellen allang niet meer alleen is
weggelegd voor de rijken op onze aardbol bewijst de huidige
penetratie van 77% mobiele bellers in Afrika. De uitrol van G4 is
hier voltooid. In 2021 is er geen plek op de wereld meer waar je niet
mobiel bereikt kunt worden met de snelheid van highspeed
internet. Daarbij neemt de rekenkracht van de telefoon toe.
Snellere chips en toegang. Een onstuitbare ontwikkeling van apps
en services met een druk op het touchscreen van je mobiel. En niet
alleen services maar ook het thuis produceren van dingen maakt
een sprong voorwaarts. Ziehier trend 3:

Alles is data
Waar u ook gaat of staat, u geeft gewild en ongewild data af. De
eerste auto’s met datagedreven besturing zullen in 2021 rijden.
Maar niet alleen uw auto. Trein, vliegtuig, boot, fiets, goudvis.
Zoveel data worden er gegenereerd dat zelfs de doorwrochte
bibliothecaris daar een data-punthoofd van krijgt. Trend 5: van
data word je niet ziek.

Van eco- naar socionomie
Mobiel internet maakt dat wij waar ook ter wereld sneller kunnen
communiceren. Dat doen we in grote mate. We delen van alles met
elkaar, berichten maar ook producten. De oude machtsfactoren
hebben daar last van. Kon je vroeger makkelijk een decreetje doen
gelden of een ‘one-size-fits-all’-product ontwerpen zonder dat je je
behoefde te bekommeren om klachten, gezeur of obstinaat gedrag
van inwoner of klant, sociale media zorgen voor een geheel andere
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dynamiek. Letterlijk en figuurlijk. Een revolutie vindt vandaag de
dag zo snel als het licht zijn weg op internet, net als de klacht van
een klant. Willen grote bedrijven niet veranderen, dan verandert de
onderkant van de markt ze wel. Die consument denkt vaak duurzaam.
Goedkoop goed tweedehands is beter dan duurkoop eerstehands.
Economie wordt socionomie. Consument is producent. Veel
goedkoper en slimmer. We maken gebruik van nog nooit voorgekomen
dwarsverbanden. Omdat we met elkaar verbonden zijn. Daar is dan
de zevende, de meest magische trend die een vaste waarde wordt:
verbonden zijn.

is in 2021 de beste partner van de bibliotheek. Die moet je koesteren,
vertroetelen, verbinden om op de lange termijn je bestaan te
garanderen. En dat moet je vieren. Gelukkig is er in 2021 reden voor
een mooi feestje, een eeuwfeest zelfs. In 1908 werd de voorloper
van de VOB opgericht, maar iets minder dan 2 x 7 jaar later, in 1921,
zag het decreet ‘Rijksvoorwaarden 1921 voor openbare leeszalen en
bibliotheken’ het licht. Deze voorwaarden vormden de echte
slinger voor het doorwrochte biebwerk van vandaag. Hierdoor werd
de echte basis gelegd voor het doorwrochte biebwerk. Het is in 2021
ook zeven jaar na de ‘nieuwe’ bibliotheekwet. Ook daar valt uiteindelijk
vast wat te vieren. Dan komen we hier toch weer tot de essentie van
een belangrijke succesvol gebleken methode namelijk de
methode-VanVelzen: zeven jaar is altijd reden tot een feestje.
Lang leve 2021, lang leve Hans van Velzen en zijn methode.

Alles is verbonden
Niet alleen de mens is verbonden met het net. Nee, zijn schoen, zijn
tandenborstel, zijn weet-ik-wat zal in de toekomst verbonden zijn
met het internet. En al die zaken praten over- en met ons en ieder
ander die mee wil luisteren. Er zullen straks veel meer dingen met
het internet verbonden zijn dan mensen. Zoals een uitgeleend
fysiek boek. Als bibliothecaris weet u exact wat ermee gebeurt.
Gelezen, vlek erin, uw bibliotheekboek heeft geen geheimen meer.
In 2021 zullen volgens de laatste voorspellingen meer dan
50 miljard ‘dingen’ verbonden zijn met het internet: the Internet
of Things (IoT) of nog groter, the Internet of Everything (IoE).
Deze zeven trends gelden voor alle spelers in het boekenvak.
Door deze trends te begrijpen, te omarmen en de traditionele
partners daarin mee te nemen, kan de bibliotheek een belangrijke
rol spelen. De bibliotheek zou zich het meest senang moeten
voelen bij de laatste trend, de zevende: het verbonden zijn. De
afgelopen decennia heeft de bibliotheek daar uit zichzelf al voor
gezorgd, het verbinden van mensen en dingen. De bibliotheek is
niet voor niets wereldwijd de best bezochte publieke instelling.
Met alleen in ons kleine landje al de hoogste graad van vrijwillige
deelneming onder gebruikers van een publieke dienst, namelijk
1 op de 4 Nederlanders. En niet gratis, er wordt flink voor betaald om
iets mee te nemen waarbij een maximaal bereik onder de verschillende doelgroepen in de maatschappij voor ogen staat. Daar slaagt
de bibliotheek tot op de dag van vandaag wonderwel in. Met alle
respect voor het bezoekersaantal van 2 miljoen van het nieuwe
Rijksmuseum, voor de bieb is dat niks. De Centrale van de OBA
verwelkomde dit jaar haar 10 miljoenste bezoeker sinds de opening.
Ieder gebruik van museum of publieke instelling verbleekt bij de
gebruikcijfers van de bibliotheek. Dat heeft alles te maken met de
lokale verbondenheid. Het daadwerkelijk bereikbaar zijn voor
iedereen, fysiek, digitaal. Verbonden met de gebruiker. Die laatste
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Geert Noorman Nederlands Uitgeversverbond

In het printtijdperk kwamen we ermee weg. In het digitale tijdperk
is het gedaan met deze vrijblijvendheid. Bibliotheken gaan als
culturele instellingen het vrije verkeer van multimediale informatie
in de samenleving bevorderen. Uitgevers worden omnimediale
informatieleveranciers. Ik weet dat ik Hans van Velzen aan mijn
zijde vind als ik zeg dat we elkaar hard nodig hebben om onze
doelen te bereiken.

Samenwerken in een keten is spannend. Je hebt gezamenlijke
doelen, maar ook een leverancier/afnemer-relatie. Je werkt
samen en je concurreert. Hebben we de samenwerking voldoende
benut? Ik betwijfel het. Uitgevers hebben niet altijd gebruik
gemaakt van de bibliotheek als rechtstreeks distributiekanaal
naar consumenten, en de bibliotheek heeft die rol ook niet altijd
genomen. Zij beschikt over een schat aan informatie die de uitgever
kan gebruiken bij de ontwikkeling van zijn fonds. Dat gebeurt
te weinig. Anderzijds zijn bibliotheken er niet op gericht die
informatie bij te houden en in te zetten voor een beter aanbod.

Een oproep ten afscheid

Frans Meijer directeur Bibliotheek Rotterdam 1995 – 2005

Ik heb hem anderhalve minuut laten bungelen, tot ik werkelijk
medelijden met hem kreeg en de waarheid heb onthuld…

Natuurlijk bestond er een collegiale strijd tussen 010 en 020.
Waarom liep Amsterdam zo achter, terwijl de nieuwe bibliotheek
van Rotterdam er al sinds 1982 stond?
Toen Hans eindelijk goedkeuring had voor de nieuwe bibliotheek in
Amsterdam, bleek hij bovenmatig geïnteresseerd in de Rotterdamse
oppervlaktematen. Want één ding stond bovenaan in zijn programma
van eisen: Amsterdam moest groter worden dan Rotterdam.
En inderdaad kwam de aap uit de mouw: terwijl de Rotterdamse
bibliotheek 24.000 m2 groot is, werd die van Amsterdam 28.000 m2.
Als tegenzet liet ik een nep-persbericht verspreiden dat het
Rotterdamse college van B&W goedkeuring had gegeven voor
een extra verdieping op de bestaande Rotterdamse bibliotheek
van 5.000 m2.
Ik heb Hans nog nooit zo zuur zien kijken. “Nou, leuk…” hoor ik
hem nog mompelen.

Mokum – Roffa
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De maatschappelijke waarde
van de openbare bibliotheek:
meten is zweten
Kernfuncties
Zo presenteert zich de openbare bibliotheek thans als de instelling die
zowel in passieve als in actieve zin voor ieder bestemd is en ieder in de
gelegenheid wil stellen kennis te nemen van al hetgeen in gepubliceerde
vorm ter kennisneming voor studie- en informatiedoeleinden beschikbaar is, dan wel een bijdrage levert tot ontwikkeling, vorming,
ontspanning en esthetische beleving.1
Dit schreef Wim de la Court, Hans van Velzens voorganger als
directeur van de Openbare Bibliotheek Amsterdam, in 1970. In één
zucht benoemde hij de kernfuncties van het openbaar bibliotheekwerk: informatie, ontwikkeling/vorming, ontspanning, esthetiek.
Vijfendertig jaar later werden de functies in (toen nog) eendrachtige
samenwerking tussen de Vereniging van Openbare Bibliotheken en
de gemeentekoepel VNG geherformuleerd en uitgebreid: kennis &
informatie, ontwikkeling & educatie, kunst & cultuur, lezen & literatuur
en (met stip nieuw op 5) ontmoeting & debat.
Ontspanning is onder lezen geschaard om de indruk te vermijden
dat ook Thaise massage en het organiseren van puzzelritten
onderdeel van de bibliothecaire dienstverlening zouden moeten
zijn. De vijf kernfuncties staan in het voorstel van Wet Stelsel
Openbare Bibliotheekvoorzieningen die dit jaar in de Tweede
en Eerste Kamer ter stemming zal worden gebracht.
Een opsomming van kernfuncties is geen vrijblijvendheid. Wellicht
was het ten tijde van De la Court vooral bedoeld als richtsnoer voor
de enorme uitbouw van het stelsel van openbare bibliotheken die
eraan zat te komen. De Wet op het Openbaar Bibliotheekwerk die
van 1975- 1987 van kracht zou zijn, betekende een krachtige impuls
voor deze ‘educatieve, informatieve en sociaal-culturele voorzieningen’.
Toen in de decennia daarna de afrekencultuur van het new public
management de bestuurders(boven)kamers binnentrad, werden
de kernfuncties tot maatstaven.
Meteen na zijn aantreden als directeur van de OBA in 1988 kreeg
Hans van Velzen hier indirect mee te maken. De Raad van Advies
voor Bibliotheekwezen en Informatieverzorging (RABIN) liet
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uitzoeken hoe vraag en aanbod in de bibliotheek zich tot elkaar
verhielden. Dit geschiedde aan de hand van de uitgaven aan de vier
functies recreatie, educatie, informatie en cultuur.2
De OBA had het geluk dat het moeten toerekenen van uitgaven aan
functies aan haar voorbij ging (de buren in Abcoude waren minder
fortuinlijk). De conclusie luidde destijds dat de uitgaven van de
onderzochte bibliotheken in lijn waren met wat gebruikers van
de bibliotheek wensten en verwachtten.
Meten maatschappelijke waarde: outputs en outcomes
Dit onderzoek is achteraf gezien de opmaat geweest voor meer
studies die poogden de maatschappelijke waarde van de openbare
bibliotheken in kaart te brengen. Wordt ons belastinggeld wel goed
besteed? Is er, zoals de Amerikanen het prozaïsch uitdrukken,
wel voldoende bang for the buck?
Toen ik in 2005 aantrad als bijzonder hoogleraar bibliotheekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, merkte ik al snel dat dit
vraagstuk een van de prangendste was waar men in de sector een
antwoord op zocht. Ik realiseerde me ook dat het bepaald geen
eenvoudige klus was om dit vast te stellen met de degelijkheid die
van de wetenschap wordt verwacht. Natuurlijk waren er de landelijke
statistieken, maar die belichtten wel de outputs doch nauwelijks de
outcomes van het openbaar bibliotheekwerk.
De outputs van de bibliotheek zijn goed te tellen: aangeschafte
materialen, uitleningen, bezoeken, informatievragen. Maar om de
outcomes is het beleidsmakers en bestuurders eigenlijk te doen: wat
maken die uitleningen en bezoeken nu feitelijk voor verschil voor
individu en samenleving? Nemen kennis, vermaak, sociale verbondenheid en culturele vorming merkbaar toe dankzij de diensten
van de openbare bibliotheken? In mijn inaugurele rede stelde ik
daarom voor met de branche te gaan werken aan prestatie-indicatoren
die van outputs naar outcomes zouden evolueren.3 In de vakliteratuur
werd die overgang al wel genoemd als de volgende te zetten stap.
In de praktijk kwam er van die stap nog niet heel veel terecht. Begrijpelijk,
want het in cijfers vangen van Verlichtingsidealen als ‘cognitieve
ontwikkeling’, ‘oordeelsvermogen’, ‘wederzijds begrip’ en ‘culturele
competentie’ is geen sinecure. Zulks meten is zweten.
Bibliotheekstatistieken en standaarden
De ontwikkeling van internationale standaarden voor bibliotheek
statistieken biedt een goede illustratie van de af te leggen route.
Veertig jaar geleden zag de eerste ISO-standaard voor bibliotheek
statistieken, nummer 2789, het licht. Die standaard was feitelijk
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niet meer dan een oproep aan bibliothecarissen om de eenvoudig
te tellen aspecten van het bibliotheekwerk (collecties, personeel,
uitleningen en dergelijke) op dezelfde manier te tellen. Alleen
dan had het vergelijken van cijfers – benchmarking – zin.
Vervolgens duurde het een kwart eeuw tot in 1998 een nieuwe
standaard het levenslicht zag. Het betrof nummer 11620, die de
nog weinig zeggende tellingen uit de eerdere standaard aanvulde
met prestatie-indicatoren.4 Dat waren maten waar het bibliotheekmanagement de eigen interne processen mee kon verbeteren.
Nadat die laatste ISO-standaard tien jaar later in een fris jasje was
gestoken, kon het werk beginnen aan een nieuwe. Deze ISO 16439
is getiteld Methoden en procedures voor het vaststellen van de impact
van bibliotheken. De stap die hiermee moet worden gezet is die van
bibliotheek-interne kwaliteitsmaatstaven naar het zichtbaar maken
van de maatschappelijke relevantie van bibliotheken.
De weerbarstigheid van deze materie moge blijken uit het gegeven
dat na enkele jaren werk de commissie niet veel verder is gekomen
dan het ondankbare maar noodzakelijke voorwerk. De eerste taak:
het scheppen van begripsmatige helderheid omtrent bijna-synoniemen
als impact, value, benefit en outcome, en het inventariseren van
mogelijke methoden waarmee deze gemeten kunnen worden.5 Het
moeilijkste werk, het afbakenen van wat er moet worden gemeten
en hoe, moet nog geschieden. Waarna de concept-standaard nog
ter advisering en stemming zal worden voorgelegd aan de deel
nemende landen. Dan zijn we wel een paar jaar verder.
Opbrengsten en kwaliteitsmeting
Terwijl wetenschappers en statistici zich buigen over definities en
meetprotocollen, staat de wereld niet stil. De recessie die volgde op
de geklapte hypothekenzeepbel had ingrijpende gevolgen voor de
bibliotheeksubsidies. Onder druk van dreigende subsidiekortingen
werd de roep om instrumenten die de toegevoegde waarde van de
openbare bibliotheek konden aantonen luider. Geen klimaat
waarin je als onderzoeker gemoedelijk kunt doorwerken aan je
meetinstrumentarium. De afgelopen jaren lieten een ware wildgroei zien aan pogingen om de bang for the buck te kwantificeren:
-	
Return On Investment-studies (ROI). Deze proberen de waarde
van een maatschappelijke voorziening in geld uit te drukken.
Die waarde leidt men af uit wat mensen bereid zouden zijn
ervoor te betalen, uit wat het zou kosten om dezelfde diensten
op de vrije markt in te kopen, en het indirecte economische
rendement (de restaurants La Place en Va Piano in de OBA
profiteren van de aanloop). Deze studies komen grosso
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modo uit op een ratio van rond de 1 op 4: voor elke in bibliotheken geïnvesteerde euro krijgt de samenleving er rond
de vier terug in termen van maatschappelijk rendement.6
-	De Social Return On Investment-benadering (SROI). Deze wijkt
enigszins af van de ROI-benadering doordat ze de opbrengsten
niet alleen in geld uitdrukt, maar deze definieert in samenspraak
met stakeholders en financiers. Samen worden doelen
vastgesteld (‘10% meer uitleningen dan vorig jaar’, ‘lidmaatschapspercentage onder bijstandsgerechtigden stijgt jaarlijks
met 5%’) die richting geven aan het beleid in de nabije toekomst
en zo de beoogde outcomes van de bibliotheek dichterbij brengen.
-	
Quality and performance assessment. Op het web zijn diverse
aanbieders te vinden van webgebaseerde, gestandaardiseerde
meetinstrumenten voor prestatiemeting en klanttevredenheid,
zoals het Amerikaanse LibQual en het Canadese Counting
Opinions. De IFLA Metropolitan Libraries Section, waarvan
de OBA lid is, maakt gebruik van de diens ten van laatst
genoemd bedrijf.
-	
Benchmarking. Het kunnen vergelijken van de eigen prestaties
met die van anderen is een middel om de eigen sterke en
zwakke punten te kunnen identificeren. De jaarlijkse
BIS-meting van de openbare bibliotheken heeft een tijdlang
als benchmarkinstrument gefunctioneerd. Het wachten is
nu op het landelijke datawarehouse, dat diezelfde functie zal
kunnen vervullen zodra de gegevens op een vergelijkbare
wijze door de bibliotheken zijn aangeleverd. Goed voorbeeld
is Duitsland met de Bibliotheksinformationsindex BIX.
Bibliotheken kunnen zelf beslissen of zij zich aan de vergelijking
met anderen willen blootstellen of niet.7
Minder direct gericht op de maatschappelijke waarde, maar zeker
verwant, is de certificering door de Stichting Certificering Openbare
Bibliotheken, die een op het INK-managementmodel gebaseerde
checklist hanteert voor de interne organisatie en de externe resultaten.8
Het behalen van de certificering geldt binnen de branche en naar
de subsidiegever toe als een kwaliteitskeurmerk.
Waar we staan
Aan pogingen om de kwaliteit, de performance en de maatschappelijke
waarde van de bibliotheek te meten is anno 2014 bepaald geen
gebrek. De vraag is wel wat er gewonnen is met dit toch ietwat
onoverzichtelijke evaluatielandschap. Een landelijke, of liever nog
internationale standaard zou de voorkeur moeten hebben boven
een lokale. Ook zou een wetenschappelijk gevalideerd meetinstru-
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ment te verkiezen zijn boven instrumenten die een dergelijke toets
niet hebben doorstaan. Het initiatief dat het Sectorinstituut
Openbare Bibliotheken is gestart om een wetenschappelijk gevalideerd instrument te ontwikkelen heeft internationaal de aandacht
getrokken. Een literatuurinventarisatie heeft laten zien dat er op
vijf gebieden outcomes zijn of althans verwacht worden: educatief,
sociaal, cultureel, economisch en affectief. Hoewel al veel voorwerk
is verricht, staan we pas aan het begin van het ontwikkelen en valideren van het instrumentarium dat deze vijf domeinen afdekt.9
Gevoed door een symposium met experts uit diverse landen, gaan de
ideeën nu uit naar een combinatie van meetinstrumenten met een
vaste kern en optionele modules die bibliotheken op lokaal niveau
kunnen inzetten. Deze instrumenten geven, een beetje zoals in de
SROI-benadering, directe feedback die de bibliotheken kunnen
gebruiken om hun diensten direct te verbeteren. Het vergaren van
lokale metingen moet het SIOB anderzijds de mogelijkheid geven
om op landelijk niveau uitspraken te doen over de maatschappelijke waarde van het stelsel van openbare bibliotheken als geheel.
Functies, outcomes en voortbestaan
Het meten van bibliotheekprestaties staat zonder twijfel mijlenver
af van de geest waarin de oprichters van de Openbare Bibliotheek
Amsterdam in de jaren van de Eerste Wereldoorlog moesten
ploeteren om aan de Keizersgracht een openbare bibliotheek in het
leven te roepen.10 In de hoogtijdagen onder Wim de la Court en het
eerste decennium van Hans van Velzen was het benoemen van
kernfuncties, achteraf gezien, het onder woorden brengen van een
status quo waarvan men toentertijd vermoedde dat die onveranderd
zou voortduren. Inmiddels weten we beter. Teruglopende landelijke
uitleencijfers als gevolg van veranderende tijdsbestedingspatronen
en de opkomst van het wereldwijde web, sociale media en mobiele
apparatuur maken dat de vraag zelfs wordt gesteld hoe toekomstbestendig de openbare bibliotheek eigenlijk is.11 Tegelijkertijd is er
onder de bevolking een breed gedragen steun voor de openbare
bibliotheek. Die steekt bijna altijd de kop op wanneer ergens in
wijk of dorp een vestiging op de nominatie staat om te verdwijnen.
Ook in de landelijke politiek staat Kamerbreed het voortbestaan
van de openbare bibliotheek eigenlijk niet ter discussie. Algemeen
wordt verwacht dat het wetsvoorstel voor het stelsel van openbare
bibliotheken dit jaar beide Kamers zonder veel problemen zal passeren.
Het is op het gemeentelijke niveau, daar waar de eindjes aan elkaar
geknoopt moeten worden, dat college en raad de subsidie aan de
bibliotheek moeten afwegen tegen die aan andere voorzieningen:
zwembaden, sportvelden, theaters, wijkcentra, speeltuinen. Zonder
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aan het belang van die andere voorzieningen iets af te willen doen:
het moge duidelijk zijn dat in een samenleving waarin het belang
van informatie en bijgevolg de vaardigheid in het omgaan ermee
nog altijd groeit, het belang van een openbare bibliotheek niet
moet worden onderschat.
Het meetbaar maken van de maatschappelijke waarde van het
openbaar bibliotheekwerk is een tweesnijdend zwaard. Het laat
aan subsidiegevers en belastingbetalers zien wat zij terug krijgen
voor het geïnvesteerde geld. En het laat aan de bibliotheekmedewerkers zien wat het belang van hun werk is, maar ook wat zij
kunnen en moeten doen om de informatievoorziening, ontwikkeling
en vorming, ontspanning en esthetische beleving van burgers op
een (nog) hoger plan te brengen. Dat zal voor een belangrijk deel
moeten geschieden met nieuwe vormen van dienstverlening. Een
sterkere nadruk op digitale diensten, meer context bieden, sterkere
participatie van de gebruikers – zomaar wat steekwoorden die in
het rapport-Cohen te lezen zijn.12 Ook het meetinstrumentarium
zal moeten meebewegen. Zoals het woordje ‘thans’ in het openingscitaat van De la Court subtiel onderstreepte: het is nooit helemaal af.
–F
 rank Huysmans
bijzonder hoogleraar bibliotheekwetenschap UvA en
onderzoeker / adviseur bij WareKennis
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B plus C als broedplaats voor
een gezond cultureel klimaat

Als muziekschooldirecteur kreeg ik regelmatig de vraag van een
school om te helpen met de keuze voor een musical. Ik leverde dan
braaf een idee met de benodigde tekst en muziek. Voor de boeken
over het thema van de musical verwees ik door naar de bibliotheek.
De school moest dus noodgedwongen shoppen en het resultaat
ervan was een betrekkelijk eendimensionaal pakket. Terugblikkend zie ik dit als een gevolg van de verzuiling binnen de kunst en
cultuur die na de Tweede Wereldoorlog is ingezet. Nederland als
vergaarbak van overigens vaak uitstekende muziekscholen, centra
voor de kunsten, theaters, bibliotheken en volksuniversiteiten.
Iedereen moest zijn eigen weg daarin vinden. Van onderlinge
versterking was nauwelijks sprake want de instituten hadden geen
modus vivendi om effectief en creatief met elkaar samen te werken.
Ziet ons land er nu anders uit? Nee, Leiden is nog steeds de enige
stad met een integrale aanpak van culturele instellingen. Hier
vallen de openbare bibliotheek, regionale muziekschool en de
volksuniversiteit sinds zes jaar onder één noemer. Ik heb daar vanaf
de start leiding aan mogen geven. (En kon een paar jaar geleden in
een presentatie aan het college van burgemeester en wethouders
zeggen: “Wij lenen óók boeken uit.”) Maar ik zie wel dat er meer
interesse komt voor ons model. Als u me vraagt naar mijn visie op
de komende zeven jaar, dan neemt een verdergaande integratie van
disciplines (en dus instellingen) daarbinnen een centrale plaats in.
Laat me beginnen met een kanttekening: Ik kan me voorstellen dat
niet iedere stad hiervoor geschikt is. BplusC bedient een gebied met
zo’n 250.000 inwoners in de gemeenten Leiden, Leiderdorp,
Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar. Daar is het een logische
gedachte om intensief samen te werken binnen één instituut. In
een grote stad als Amsterdam met 850.000 inwoners zou organisatorische samenvoeging wellicht leiden tot een te grote, onoverzichtelijke organisatie. Maar onmiskenbaar zijn er veel steden en
landelijke gebieden waarvan ik denk: waarom pakken jullie de
handschoen niet op? Er is zoveel te winnen. Laat me uitleggen
wat ik hiermee bedoel.
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Vervagende grenzen
In de belevingseconomie waar we nu mee te maken krijgen,
vervagen de grenzen. We drinken koffie in een cd-winkel, werken
op een computer in een koffietentje met wifi, we bezoeken lezingen
in een boekwinkel. Winkels willen overleven te midden van het
internetgeweld en bieden zo steeds meer aantrekkelijke rand
voorwaarden voor een bredere ervaring. Een ervaring die warm
en menselijk is, en die je op internet niet zo makkelijk kunt evenaren. Meer dan welke winkel ook kan een bibliotheek die breedte
aanbieden. Waarom? Omdat het vrijwel de enige gratis overdekte
ontmoetingsplaats in een gemeente is waar je als bezoeker niets
hoeft en heel veel mag. Als je bij ons zonder verplichtingen een
krantje wilt lezen, dan kan dat, zij aan zij met een lerende student.
Alleenstaande ouderen kunnen laagdrempelig met mensen in
contact komen. Als gezin breng je op zaterdagochtend hier een
inspirerend bezoek. Clichématig geschetst: de vader leest het
Financieele Dagblad met een goede kop espresso en pluist op
internet en in een recent boek uit hoe je beter duurzaam kunt
beleggen; de moeder doet met haar dochter mee aan een workshop
schilderen, de zoon probeert eerst wat bladmuziek uit in een
geluiddichte ruimte en gaat later naar een optreden van een lokale
rapper. Je mag de rollen en bezigheden willekeurig verwisselen wat
mij betreft. Waar het mij om gaat, is dat ik BplusC zie als een
broedplaats van lezingen, ontmoetingen, educatie en mediawijsheid.
De grenzen kunnen wat mij betreft niet ver genoeg opgerekt
worden om de effectiviteit van ons aanbod te vergroten. Waarom
niet pinnen in de bibliotheek, of er je paspoort verlengen?
Wil je een centrum met zo’n integraal aanbod zijn, dan doe je hoe
dan ook meer dan boeken uitlenen. Dan moet je intern disciplines
verbinden en extern met partijen samenwerken. Dan moet je je
opstellen als cultureel ondernemer, als spin in het web. Dat is niet
voor iedereen een eenvoudige opgave. Personeelsleden -zo’n
driehonderd bij BplusC Leiden- zijn grotendeels deskundige
professionals die hun carrière hebben gebouwd op datgene waarin
ze uitblinken: muziekles geven en bibliothecaris zijn om twee
belangrijke voorbeelden te noemen. Maar gaan de muziekschool
en bibliotheek intensief samenwerken, dan kan een gesprek aan
de balie als volgt verlopen:
Klant: “Goedemorgen, ik zoek een niet te moeilijke taalgids Spaans.
Ik ga over een twee maanden op vakantie naar Barcelona.”
Baliemedewerker: “Natuurlijk, ik loop even met u mee. Mag ik u ook
wijzen op onze basiscursus Spaans? U krijgt dan in tien lesblokken de
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basis onder de knie. U staat nooit meer met de mond vol tanden als u
iets wilt bestellen in een restaurant. En oh ja, volgende week is hier
een klein flamencoconcert door een van onze docenten. Hij geeft dan
gelijk wat uitleg bij deze stijl. Leuk om alvast in de sfeer te komen. Ik
geef u een foldertje mee.”

<
Meer dan welke winkel
ook kan een bibliotheek die breedte
aanbieden. Waarom?
Omdat het vrijwel de
enige gratis overdekte
ontmoetingsplaats in
een gemeente is waar
je als bezoeker niets
hoeft en heel veel mag.

<
Wil je een centrum
met zo’n integraal
aanbod zijn, dan doe
je hoe dan ook meer
dan boeken uitlenen.
Dan moet je intern
disciplines verbinden
en extern met partijen
samenwerken.

Eenzelfde soort proactief gesprek kun je je voorstellen bij een
cursus Italiaans, waar we dan een kookcursus aan vastplakken,
en een aantal filmvertoningen.
Andere competenties
Bij zo’n integrale aanpak horen andere competenties. Verder
denken dan het zuivere bibliotheekwerk bijvoorbeeld: een lezing
organiseren, het idee opvatten om een cursus op te zetten en die
ook van de grond trekken, de aankoop van publicaties afstemmen
op inhoudelijke thema’s die je weer breder kunt invullen. Daarbij
actief een netwerk onderhouden en samenwerking zoeken met
bijvoorbeeld scholengemeenschappen. Het is nieuwe materie voor
de meesten. Hetzelfde geldt voor muziekdocenten, die thema’s
moeten bedenken waarin ze met hun leerlingen naar voorstellingen
toe werken, wellicht in samenwerking met een museum, een
school of met de bibliotheek. De overgang naar de nieuwe wereld
vergt dus een transitie; we leveren geen stand alone-producten
meer. Voor het personeel is dat een hele stap, voor klanten die
primair voor een boek of gitaarles komen evenzeer. Aan ons als
instituut om zowel personeel als klanten stap-voor-stap mee te
nemen in de veranderingen. Ik zie gelukkig dat een aantal mensen
op ‘verbindingsplekken’ al enorme slagen heeft gemaakt. Uiteindelijk
geldt voor personeel dat echt niet mee kan of wil in de transitie,
dat hun toekomst mogelijk niet hier ligt.
Aan de aanbodzijde van kunst is een parallelle beweging merkbaar.
De dichter en schrijvers doen veel meer dan hun pen hanteren.
Hun werk en hun imago zijn onderdeel van een veel breder palet
aan activiteiten geworden. Ze doen mee aan Crossing Border, ze
nemen plaats in talkshows en voor enkelen is weggelegd dat hun
werk wordt vertaald naar toneel en film. Sommigen wagen zich aan
reclames of worden columnist. Hetzelfde geldt voor muzikanten,
die zich ook op alle denkbare platforms doen gelden. Muzikanten
uit de stad zijn dan ook wel te porren voor een releaseconcert van
hun nieuwe album in de bibliotheek, om maar een iets te noemen.
Aan ons de taak om dan een radio- en (lokaal) tv-station naar
binnen te halen dat dit soort evenementen kan vastleggen en via
live streaming kan uitzenden. Een kwestie van verbindend denken
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en doen. En zo dynamiek creëren. Uiteindelijk hoop ik dat we een
bijdrage kunnen leveren aan een kunst- en cultuurklimaat zoals dat
begin twintigste eeuw ontstond in Parijs. Toen werkte balletimpresario
Sergej Diaghilev samen met componisten als Igor Strawinski voor de
muziek en schilders als Pablo Picasso voor de decors.
Gezonde reuring in de stad
Voordat ik verdwaal in mijn hooggestemde idealen brengt de
realiteit me alweer met beide voeten op de grond. Het ontbreekt
ons in Leiden namelijk nog aan een gezamenlijk onderkomen.
We zijn nu verspreid over vijf, verspreid gelegen, panden. Rampzalig
vind ik dat, hoe mooi de losse delen ook zijn. Een eenduidig
onderdak binnen de singels staat hoog op mijn verlanglijst.
Pas dan kun je de samenwerking tot volle bloei brengen. We
hadden het bijna voor elkaar in twee tegenover elkaar gelegen
panden aan de centraal gelegen Breestraat –de tekeningen lagen
al klaar, inclusief een prachtig theatertje- maar toen kwam de
crisis. Nu ligt dat deel van de Breestraat er een beetje verkommerd
bij. Een stuk minder bruisend dan het had kunnen zijn in ieder
geval. Waar een bibliotheek, kunst- en cultuurcentrum samenkomen,
kun je rekenen op een gezonde reuring. Daar profiteert de hele stad
van. Ik hoop dat we met het keren van het economisch tij de oude
plannen weer kunnen oppakken.
Dat brengt mij op de samenwerking met de gemeente, en op de
kosten. Ik heb niet voor niets de term cultureel ondernemer
gebruikt. Dat bedoel ik letterlijk. De tijd is voorbij dat je aan het
begin van het jaar enkel een budget had, en dat je aan het eind van
dat jaar je uitgaven moest verantwoorden. Ik zie het zo: wij hebben
basisvoorzieningen die zich laten kenmerken door termen als
toegankelijkheid, diversiteit en continuïteit. De gemeente verwacht
dat je die zaken goed en kosteneffectief op orde hebt, als openbare
voorziening waar je subsidie voor ontvangt. De basale diensten
leveren we voor de lage kosten waar stadsgenoten op rekenen.
Laat me benadrukken dat de bibliotheek hierbij als basisvoorziening
een cruciale rol vervult. Nederland telt nog steeds anderhalf
miljoen laaggeletterden. Mensen die moeite hebben met lezen en
schrijven, en zich daardoor veel lastiger in de maatschappij bewegen,
letterlijk en figuurlijk. De ongeletterdheid kost ons als maatschappij
zo’n anderhalf miljard euro per jaar. Er is dus alleen al voldoende
economische grond om te investeren in geletterdheid. Ook in onze
laagdrempelige bibliotheken dus. En dan heb ik het nog niet eens
over ouderen die moeite hebben met het digitale tijdperk, terwijl
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wij als bibliotheken juist kunnen helpen om hun isolement te
verminderen door ze wegwijs te maken op het internet als bron
van kennis en contacten.
Commerciële koers
Maar naast de basisvoorzieningen verzinnen we dus veel meer
aantrekkelijks waarmee we de culturele kracht van de stad versterken.
Hiervoor kunnen we extra geld vragen, zoals dat een ondernemer
betaamt. Je komt in de sfeer van vraag en aanbod terecht. Als de
vraag er is, en jij levert een goed product, ontstaat de wil om ervoor
te betalen. Dat kunnen de gemeenten, individuele klanten of
scholen zijn, die tegenwoordig steeds meer beschikking krijgen om
fondsen naar eigen goeddunken aan te wenden. Bijvoorbeeld om
onze cultuurcoaches in te zetten.
Waar een bibliotheek,

Dat je een commerciële koers moet kiezen, staat voor mij vast. Je
komt immers in een vaarwater terecht waarin je met anderen gaat
concurreren. Toen we met BplusC begonnen, wilden de gemeente
geen ‘dans als product van ons afnemen, omdat er al goede dansscholen in onze stad zijn. Maar dat druiste regelrecht in tegen
mijn opvatting dat je als centrum voor kunst en cultuur de diverse
disciplines aan elkaar moet kunnen knopen. Dans hoort daar
gewoon bij. Dus zette ik een commerciële dansafdeling op. Die
draait nu uitstekend, met zo’n zevenhonderd leerlingen. Zo moet
je als directie van een geïntegreerd centrum een heldere en centrale
plaats durven opeisen.

kunst- en cultuur
centrum samenkomen,
kun je rekenen op een
gezonde reuring.
<

Mensen die moeite
hebben met lezen en
schrijven, en zich
daardoor veel lastiger
in de maatschappij
bewegen, letterlijk en
figuurlijk. De ongeletterdheid kost ons als
maatschappij zo’n

Ik geloof heilig dat

anderhalf miljard euro

de maatschappij er

per jaar.

beter van wordt als
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kennis, kunst en
cultuur elkaar optimaal versterken.
>

Om dat effectief te kunnen doen’, zie ik mezelf als een actieve
speler in de gemeente. Ik heb zelf altijd veel plezier in het politieke
spel. Ik ken de politici, de ambtenaren die mijn werkveld raken, ik
volg de raadsvergaderingen en houd intensief contact met relevante
mensen in het politieke speelveld. Met beslissers en beïnvloeders
van de opinie. Het heeft naar mijn idee weinig zin om een afwachtende
houding aan te nemen. Je wilt immers iets met je instelling, je hebt
ambities, en om je doelen te bereiken moet je naar buiten, praten,
overtuigen en luisteren. Kortom je kantoor uit en vechten voor de
goede zaak.
Jongeren
Die zaak gaat verder dan een mooi aanbod van diensten en producten.
Ik geloof heilig dat de maatschappij er beter van wordt als kennis,
kunst en cultuur elkaar optimaal versterken. Wij richten ons
daarbij expliciet op jongeren tot ongeveer 25 jaar omdat we ons
best moeten doen om cultuur in hun systeem te laten nestelen.

Willem van Moort – BplusC als broedplaats voor
een gezond cultureel klimaat

met al tot een rijker,
dynamischer en
duurzamer cultureel
klimaat in een stad.
<

Onderhandelen met Hans van Velzen

– Willem van Moort
voorzitter Raad van Bestuur BplusC

Kees Holierhoek Stichting Leenrecht

disciplines leidt al

Of was het juist die vriendelijkheid die niet helemaal echt was?

van diverse cultuur-

Na een paar uur varen wist ik het nog steeds niet. Hij gedroeg
zich heel kalm en vriendelijk en ik begon me zelfs thuis te voelen,
klaar om te gaan zingen.

Een integrale aanpak van diverse cultuurdisciplines leidt al met al
tot een rijker, dynamischer en duurzamer cultureel klimaat in een
stad. We zijn er nog niet in Leiden, maar de integrale aanpak heeft
de toekomst. En dat gaat verder dan zeven jaar vooruit.

Een integrale aanpak

We waren met een rondvaartboot op weg naar de plaats waar de
OBA zou komen. De onderlinge betrekkingen waren nog niet echt
hartelijk. Hans had ik leren kennen als een man die zijn verontwaardiging buitengewoon heftig kon uiten. In onze kringen
vroeg men zich af of dat echt of gespeeld was. Niet dat we van
plan waren onder de indruk te raken van zijn verongelijkte toon,
drukke gebaren en hoofdrol in de opera...

Wat ze tot die tijd leren, wordt later een gezonde gewoonte, als
basis voor een gezond cultureel klimaat in de regio. Om nog even
op het voorbeeld van de schoolmusical terug te komen: BplusC kan
een musical met het thema Afrika leveren, verzorgt daarbij muziekworkshops op maat en levert cultuurcoaches die andere cultuur
aspecten van Afrika in de klas behandelen, ondersteund door
materiaal van de bibliotheek en verrijkt met een museumbezoek.
Alles in één vloeiende beweging. Op zo’n manier dat het niet alleen
een onvergetelijke ervaring voor de leerlingen wordt, maar dat ze
ook de weg weten te vinden naar de plekken waar ze zich een leven
lang kunnen verrijken met kunst en cultuur.
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Met hoeveel vijandigheid zou ik worden ontvangen? Zouden
de bochten extra scherp worden aangesneden om de vertegen
woordiger van Stichting Leenrecht overboord te doen vliegen?
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Als klein jochie werd ik eind jaren vijftig, begin jaren zestig vaak
op zaterdag door mijn vader meegenomen naar het Amsterdamse
Waterlooplein. Wij wandelden dan door een desolate buurt.
Woningen met raamloze vensters en gescheurde vitrage, afgewisseld
met grote stukken grasland waar ooit huizen hadden gestaan,
soms afgeschermd door houten schuttingen waarop politieke
leuzen gekalkt stonden. En hoewel wij in Amsterdam-Noord
woonden, een wijk waar het altijd leek te motregenen, maakte deze
buurt op mij een zeer neerslachtige indruk. Het ging hier dan ook
om een deel van de zogeheten voormalige Jodenbuurt, zo’n vijftien
jaar na de oorlog. Geweldig vastgelegd door Ed van der Elsken in
zijn fotoboek Amsterdam. (Voor de bibliothecarissen: SISO 761.2,
voor de retail-liefhebbers: anywhere but there).
Midden in die wijk lag het plein, groter dan nu het geval is, het
strekte zich van de Mozes en Aäronkerk uit tot aan de Blauwbrug en
kenmerkte zich door een zeer chaotisch karakter. Stalletjes werden
afgewisseld door enorme bergen oud huisraad en kleding, waarover
permanent mensen gebukt stonden. Om de stalletjes was het mijn
vader te doen. Hier verkochten standwerkers hun waren, vaak op
onnavolgbare wijze. In al die jaren heb ik mijn vader nooit wat zien
kopen. Hij kwam slechts voor de verkooppraatjes en amuseerde zich
daarmee kostelijk. Daarin was hij niet de enige.
Vaak stonden rond zo’n kraam wel vijftig mensen en kreeg het
geheel iets van een gratis openluchtvoorstelling. Vooraan stonden
de potentiële kopers, achteraan de lachers. Mijn vaders favoriet was
een juwelenverkoper. Een man die ‘gouden klokkies’ en ‘zilveren
hangers’ verkocht. Hij grossierde in moppen en anekdotes. Wanneer
hij een ‘juweel ‘ verkocht, gaf hij de klant er vaak –gratis- een hanger
bij, uitroepend dat je zelfs met een stuk in je kraag met zulke
glimmers probleemloos thuis kon komen. Ooit bevond zich een
man in het publiek die interesse toonde voor de handelswaar en in
het Duits informeerde of de verkoper ook Duits sprak. Die schakelde
moeiteloos over naar de Duitse taal en verklaarde dat hij in Duitsland
ooit een zeer intensieve driejarige cursus had gevolgd en prima was
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toegerust. Hoewel om deze mededeling door de omstanders wat
besmuikt werd gelachen, verliet ook deze Duitse klant uiteindelijk
tevreden de marktkraam.
Nu, jaren later, denk ik nog weleens aan die man terug. Want met al
zijn verhalen, los van het moment waarop hij subtiel wat over
zichzelf prijsgaf, vertelde hij eigenlijk nooit iets over zichzelf. Zijn
onderwerp was wat zich in zijn stal aan handelswaar bevond en zijn
verhalen gaven kleur daaraan. Hij bezorgde iedereen een goed
gevoel: de klanten die met een koopje weggingen en de omstanders
die, zoals ik later van mijn vader begreep, vooral de vooroorlogse
gezelligheid zochten.
Zelf spiegel ik me graag aan die marktkoopman. Waarom zou je je
klanten, de bibliotheken, lastig vallen met je persoonlijke opinies?
Dat is immers niet in het belang van het bedrijf. Het gaat erom in
een goede sfeer de juiste producten en diensten te leveren en dan is
het gerinkel van de kassa applaus genoeg.
Nu ik ben gevraagd om een bijdrage te leveren aan een themaboek
ter gelegenheid van het afscheid van Hans van Velzen, kan ik er
echter niet langer aan ontkomen. Ik moet voor één keer uit mijn
rol van koopman stappen. Mij is immers gevraagd een prikkelende
bijdrage te leveren over samenwerking binnen de branche. Dat doe
ik voor deze gelegenheid graag.
Samenwerken binnen de bibliotheekbranche is niet altijd even
gemakkelijk. Dat is in de jaren dat ik het bibliotheekwerk kan
overzien wel gebleken. Bibliotheekwerk is immers goeddeels een
decentrale lokale aangelegenheid. De bekostiging is decentraal.
En omdat, zoals Hans van Velzen het ooit uitdrukte, niets zo goed
structureert als geld, zijn er vele vormen van bibliotheekwerk.
Altijd in het verlengde van een verschijningsvorm van de overheid
en de bijbehorende subsidiestroom. Als gevolg hiervan is de som
der delen niet altijd vanzelfsprekend groter dan de som der
onderdelen. Toch is door de jaren heen altijd geprobeerd om
van het openbare bibliotheekwerk meer te maken dan een
lokale aangelegenheid.
In de eerste plaats natuurlijk door de Vereniging van Openbare
Bibliotheken, maar ook in ander verband. Bibliotheken organiseerden
zich naar grootte, er was een directieoverleg van stedelijke bibliotheken
groter dan 50.000 inwoners (DOS) en een van landelijke bibliotheken
(LDO). Daarnaast was er overleg op provinciaal en regionaal niveau.
Kortom: in het tot brengen van samenwerking binnen de bibliotheekbranche is altijd veel energie gestoken.
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Was dit efficiënt? En leidde het tot resultaten? Daarover werd toen
al kritisch gedacht. Als voorzitter van DOS kan ik me herinneren dat
een collega zich ooit uitsluitend kandideerde voor een bestuursfunctie met als doel het overleg op te heffen. Dat hij later van de
weeromstuit een van de initiatiefnemers was tot het oprichten van
de G4 mag tot de folklore van het vak gerekend worden. Men zegt
weleens: zet twee Nederlanders bij elkaar en je hebt een kerk
genootschap, maar ik voeg daar nu aan toe: zet twee bibliothecarissen
bij elkaar en je hebt een nieuw bibliotheekoverleg. Toen DOS en
LDO uiteindelijk opgingen in het Netwerk van Directeuren bestond
dit gremium nog lange tijd naast de Vereniging (waar het recentelijk
in op is gegaan). De G4 is echter gebleven.
Ook buiten de bibliotheekbranche werd samenwerking gezocht.
Vijfenveertig jaar geleden kwam op initiatief van de openbare
bibliotheekwereld de stichting NBD tot stand. Tot die tijd kocht
elke bibliotheek zijn boeken bij de lokale boekhandel en werkte
deze zelf in. Toen de collega’s van weleer op het idee kwamen dat
het op één plaats aankopen en verwerken van boeken ongelooflijk
veel voordeel voor de branche zou kunnen opleveren, was dat een
revolutionaire gedachte. In de eerste plaats omdat in een volstrekt
decentraal georganiseerde bibliotheekbranche draagvlak moest
worden gecreëerd voor een dergelijk bedrijf. In de tweede plaats
omdat men lokale boekverkopers – ondanks het perspectief op
inkomstenderving – moest zien te overtuigen van de zin van dit
initiatief. In de derde plaats omdat het voorspelbaar was dat de
uitgevers meer korting dan ooit zouden moeten gaan geven. En
in de vierde plaats omdat men een stichting en de bijbehorende
bedrijvigheid moest opzetten. Bedrijvigheid die aantoonbaar tot
meerwaarde moest leiden voor de aangesloten bibliotheken.
Hierbij moeten wij niet vergeten dat in de jaren zestig, voordat
onderzoek anders aantoonde, vele vakmensen binnen het boekenvak
nog de gedachte aanhingen dat een uitgeleend boek tot een niet
verkocht boek leidde. Dat de stichting NBD en het latere NBDBiblion BV tot stand zijn gekomen, is tegen deze achtergrond een dan
ook niet te onderschatten prestatie. NBD bouwde door de jaren
heen krediet op bij de bibliotheken. Rond 1990 was ik werkzaam
binnen het managementteam van de Openbare Bibliotheek
Amsterdam toen Hans van Velzen mij belastte met een vergelijkend
onderzoek tussen het aanschaffen van media bij de plaatselijke
boekhandel en bij de NBD. Uit het onderzoek bleek dat de OBA aan
ieder boek nog eens de aanschafprijs aan verwerkingskosten uitgaf
alvorens het op de plank kwam. Hans van Velzen bracht Amsterdam
vervolgens naar de NBD. Toen ik in 1995 directeur werd van Bibliotheek
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Eindhoven, kon ik op mijn beurt de laatste grote stadsbibliotheek
tot klant maken van de NBD.
In 2002 trad ik aan als directeur van NBDBiblion BV en toen wij in
2004 binnen de prijs RFID-chips in onze boeken introduceerden,
konden we mede als gevolg van deze stap zelfs 10% markt aan onze
omzet toevoegen doordat onze concurrent Jan van Laarhoven er de
brui aan gaf. Vanaf dat moment was de dienstverlening van NBD
zoals ooit beoogd, ruim dertig jaar na de oprichting van het bedrijf:
nagenoeg marktdekkend.
Heeft samenwerken in de bibliotheekwereld zin en hoe organiseren
wij dat nu? Uiteraard zal het u niet verbazen wanneer ik het eerste
gedeelte van deze vraag positief beantwoord. Alleen al een organisatie
als NBDBiblion bespaart de bibliotheekbranche jaarlijks miljoenen
en ik heb weleens plagerig opgemerkt dat NBDBiblion als een van
de weinige geslaagde duurzame bovenlokale samenwerkings
projecten kan worden gekarakteriseerd.
Maar hoe zit het met het tweede gedeelte van die vraag?
Hoe organiseren wij samenwerking nu?
Na het uiteenvallen van de oude Vereniging ontstonden drie
nieuwe landelijke organisaties. De Vereniging nieuwe stijl, het
Sectorinstituut en de stichting Bibliotheek.nl. Het bracht Jan
Ewout van der Putten ertoe bij zijn afscheid op te merken dat het
gat dat hij achterliet slechts door drie nieuwe directeuren kon
worden opgevuld. De ontvlechting van de oude Vereniging zou er
tevens toe moeten leiden dat de nieuwe organisaties op verschillende
adressen zouden worden ondergebracht. Zo zou de VOB zich in
Utrecht vestigen. Het is er allemaal niet van gekomen. De drie
organisaties bleven onder één dak aan de Grote Markt. Soms wordt
gezegd dat het voor een functionaris minstens zo belangrijk is
naast wie hij fysiek zit, als waar hij zich binnen een organisatiestructuur bevindt. Dat is gebleken. Een boze brief aan de ene
directeur leidde niet zelden tot een verontwaardigde reactie van
een andere. Een Kwik, Kwek en Kwak-scenario dat de branche in
professioneel opzicht niet vooruit heeft geholpen.
Natuurlijk is er alle begrip voor het feit dat de Vereniging na de
ontvlechting sterk van karakter veranderde. Men was voortaan
voor zijn financiering nu eenmaal een-op-een afhankelijk van de
contributie van de leden, en alleen al het ontwikkelen van een
nieuw contributiestelsel bleek geen sinecure. Maar bij het tot stand
brengen van samenwerking in de branche lag mijns inziens de

<
Alleen al een
organisatie als
NBDBiblion
bespaart de
bibliotheekbranche jaarlijks
miljoenen
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focus niet langer primair op het verenigen van openbare bibliotheken,
maar op het verenigen qua doelstelling en afstemming van de drie
nieuwe ontstane entiteiten. Uiteraard was te verwachten dat de
Vereniging, die 30 miljoen euro overheidssubsidie verloor, zich
sterk zou richten op deze nieuwe organisaties waar haar geld
beland was, maar dat men hier zo lang in gevangen bleef, heeft mij
verwonderd. Samenwerking met SIOB en BNL had duidelijk de
prioriteit. Het naar mijn mening kritiekloos volgen van de agenda
van OCW daar waar het de ambities voor een landelijke digitale
bibliotheek betrof, met als dieptepunt het afromen van de lokale
gemeentelijke bibliotheekbudgetten ten behoeve van dit nationale
streven, heeft binnen en buiten de branche tot veel verwarring
geleid. Het leek er zeker de eerste tijd op dat de digitale bibliotheek
bedoeld was als uiteindelijke vervanger van de fysieke bibliotheek.
Uit een van de commissies van de Vereniging kwam de stelling:
Alles wat digitaal kan, wordt digitaal. Aan de vraag of alles wat
technologisch mogelijk is, ook maatschappelijk gewenst is, kwam
men niet toe. Is het dan vreemd dat een in de Volkskrant geciteerde
wethouder uit de Achterhoek het idee had heel hip te zijn als hij het
bibliotheekgebouw maar vast sloot in afwachting van alle digitale
oplossingen uit Den Haag? Verder is mij de uitspraak van een van
onze collega’s in NRC bijgebleven die beweerde dat als zij ooit nog
een bibliotheek zou beginnen, er geen boeken in zouden komen.
Een slagerij zonder worst als het ware. Het zijn ontwikkelingen en
uitspraken die de samenwerking in de branche niet bevorderd hebben.
Een ander fenomeen dat niet heeft bijgedragen aan de samenwerking
binnen de branche was dat in het eerste jaar na de ontvlechting van
de Vereniging innovatiegelden werden verdeeld onder bibliotheekinstellingen. Oppervlakkig beschouwd een sympathieke geste,
maar het heeft tot verdere verdeeldheid geleid. Zo legde een tiental
bibliotheken zich toe op het ontwikkelen van retail-modellen. Op
zich geen gekke gedachte; in aanmerking genomen dat bibliotheken
geen boekhandels zijn, is er voor bibliotheken best wat te leren van
de commerciële wereld. Maar het uiteindelijke resultaat van een en
ander is dat er momenteel meerdere retail-modellen in omloop
zijn. Dieptepunt binnen dit proces was naar mijn mening het
streven van die bibliotheken om een formulebureau op te richten.
Een bureau met een directeur en een secretaresse. NBDBiblion
kreeg te horen dat de boeken voortaan binnen een week geleverd
moesten worden. Toen NBDBiblion aangaf dat te kunnen realiseren
met onze toptitels, werd gesteld dat deze voortaan uitsluitend via
dit formulebureau zouden mogen worden geleverd. Uiteraard heeft
NBDBiblion dit geweigerd. NBDBiblion is er voor alle bibliotheken.
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Een andere belangrijke factor die optimale samenwerking in de
weg heeft gestaan, was het oprichten van bibliotheek.nl. Een
organisatie met als doelstelling centraal digitale diensten te
ontwikkelen. Dat daar een aparte organisatie naast NBDBiblion
voor moest worden opgericht is volgens mij geen gelukkige beslissing
geweest. Van meet af is door NBDBiblion aangegeven dat innovatie
beter tot zijn recht zou kunnen komen in een exploitatieve omgeving.
Innovatie zou dan tot stand komen onder marktcondities en naar
mijn inschatting goedkoper kunnen worden gerealiseerd. Het is
allemaal anders gelopen. Het heeft ertoe geleid dat NBDBiblion van
tijd tot tijd stevig in de weg liep door voorop te lopen, met als meest
pregnante voorbeeld het e-book portal. Welke organisatie zou beter
met de uitgevers kunnen onderhandelen over e-books, dan de
organisatie die jaarlijks voor 30 miljoen euro aan boeken koopt?

>
Schaf vandaag de
uitleenfunctie af en
het wordt morgen

En dan de sfeer. Wie midden in het proces om e-books te verwerven
voor bibliotheken gaat roepen dat uitgevers ‘boeven’ zijn omdat ze
de bibliotheekwereld niet voetstoots tegemoet willen komen,
draagt niet bij aan de goede verhoudingen en samenwerking
binnen de boekenbranche. Van alle partijen in de keten presenteerde
de bibliotheek zich als de meest hijgerige. Samen met de auteurs
maken de uitgevers het boek in wat voor vorm dan ook mogelijk.
Zonder hun inspanningen valt er voor de bibliotheek weinig uit te
lenen. Dat uitgevers de kat uit de boom kijken is logisch. Men moet
immers ook binnen de e-keten geld kunnen verdienen. Een deal
met de bibliotheekwereld heeft dan niet de eerste prioriteit. Sfeer is
heel belangrijk als je wilt samenwerken; we zagen dat al eerder bij
de oprichting van de stichting NBD. Je kunt je afvragen of een
dergelijk initiatief nu nog van de grond zou komen.
Nu het SIOB en BNL als zelfstandige organisaties alweer geschiedenis
zijn, ontstaan er echter nieuwe kansen voor samenwerking. En wel
met de Openbare Bibliotheken en de KB. Daarbij is het goed om
van tevoren uit te zoeken hoe je belangen kunt verenigen.
Want samenwerken lukt vooral als je belangen deelt. Voor de KB
is het zaak echt de samenwerking te zoeken met het openbare
bibliotheekveld en dat ook mee te laten praten over de invulling van
de relatie. Het gaat meer om beheren dan om beheersen. Openbare
bibliotheken (en dan heb ik het niet over Ebrary’s) kunnen bijdragen
aan de toegankelijkheid van de UKB-wereld en de maatschappelijke
relevantie van de KB. Want de Koninklijke Bibliotheek en de universiteitsbibliothekenzijn naar mijn smaak nog altijd mausolea
vergeleken bij de gemiddelde openbare bibliotheek. Of de openbare
bibliotheken en de Vereniging een sterke inbreng krijgen in het

akelig stil in de
meeste openbare
bibliotheken. De
openbare bibliotheek
bevordert leesplezier
en dat doet zij in
velerlei vormen
samen met andere
spelers. Dat is
de basis.

beleid van de Nationale Bibliotheek is mij echter nog niet helemaal
duidelijk. Te veel en te vaak hoor ik nog dat zij slechts mogen
adviseren als het om belangrijke inhoudelijke beleidsterreinen
gaat. Een scenario waarin de Koninklijke Bibliotheek in belangrijke
mate gaat bepalen wat er lokaal gebeurt, is gelukkig slechts tot op
zekere hoogte mogelijk en ik hoop dat het KB-management dit
begrijpt. Het leeuwendeel van het geld komt immers nog altijd van
de gemeenten. En het draait in openbare bibliotheken nog altijd
voornamelijk om het uitlenen van boeken. Dat is niet iets om je
voor te schamen. De uitleenfunctie neemt weliswaar om allerlei
redenen in relatieve zin af, maar is in absolute zin nog altijd zeer
groot. Schaf vandaag de uitleenfunctie af en het wordt morgen
akelig stil in de meeste openbare bibliotheken. De openbare
bibliotheek bevordert leesplezier en dat doet zij in velerlei vormen
samen met andere spelers. Dat is de basis, en al het andere, de
ontmoetingsfunctie en zelfs de landelijke digitale catalogus,
komen daarbij. In die noties moeten de openbare bibliotheken en
de Vereniging hun basis – en hun zelfvertrouwen – blijven zoeken.
Niet in Den Haag, bij OCW, IPO en de VNG, maar lokaal, waar nog
altijd zo’n 500 miljoen euro aan gemeentelijke subsidie rondgaat.
Of het openbare bibliotheekwerk de komende jaren wederom kan
uitgroeien tot een partner om op nationaal niveau rekening mee te
houden, ligt mede hierin versleuteld. Alleen dan kan ik over zeven
jaar samen met Hans van Velzen constateren dat alle opgebouwde
boekencollecties nog in een vraag voorzien binnen de bibliotheek
en niet op het Waterlooplein.
– Henk Das
directeur NBD Biblion

Want samenwerken
lukt vooral als je
belangen deelt.
<
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En onder het genot van een sorbet kijken we uit naar het volgende
uitstapje, later in de maand juli: ons jaarlijkse bezoek aan de
‘Acht van Chaam’, waar we de verrichtingen gaan volgen van
de echte vedetten uit de Tour. Ook dat is traditie.

Hollandse tegenwind, op weg naar de kust of in de Haarlemmermeer, de benodigde stempels hebben verzameld om de
felbegeerde medaille in ontvangst te mogen nemen.

Later op de dag is het voor de ’jonge goden’ zwaar afzien bij de
passage over de Albert Schweitzerbrug in Alphen aan den Rijn.
We zijn blij wanneer we na vier dagen beuken tegen de harde

Zelfs nu, op onze ‘jonge’ leeftijd, wanneer we maar dezelfde
fietsen zouden hebben en iets meer training, zouden we nog
moeiteloos mee kunnen komen met de beste profs.

Elk jaar rijden Hans en ik in juli de LAURA-fietsvierdaagse.
Met start en aankomst in Alphen aan den Rijn fietsen we achtereenvolgens naar Leiden, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.
Onderweg praten we over verleden, heden en toekomst.
Bijvoorbeeld over hoe ons leven er totaal anders had uitgezien
wanneer we hadden gekozen voor een carrière als wielrenner.
En nee, we waren geen gewone renners die alleen kermiskoersen
reden en achter in het peloton bungelden. Nee, met ons talent,
doorzettingsvermogen (‘karakter’), koersinzicht en winnaars
mentaliteit hadden we met gemak alle grote wedstrijden gewonnen.
Zowel bij de klassiekers als bij de Tour de France stonden we op
het hoogste podium. Uiteraard geflankeerd door de rondemiss.

Schitterende wielercarrière Hans van Velzen.
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Het zijn vloeibare tijden. We leven in een eeuw van onzekerheid,
aldus de titel van een van Zygmunt Baumans laatste boeken.
Hij beschrijft moderniteit als een rationele onttovering van de
wereld die alles wat niet in de moderne rationele orde past, probeert
weg te zuiveren. In verschillende toonaarden beschrijft hij het leven
in de postmoderne conditie, waar de grote verhalen hebben afgedaan.
Het leven wordt chaotischer en ambivalenter; individualisering
stelt het eigen design van het leven centraal, identiteit is geen
kwestie van vaste maatschappelijke orde maar wordt samengesteld
uit een divers aanbod.
In deze situatie zoeken mensen echter naar houvast. Heeft de
bibliotheek hun iets te bieden? En als dat zo is: hoe doet zij dit
dan met succes, en waaruit bestaat die (toegevoegde) waarde?

>
Geïnspireerde
bedrijven, ongeacht
grootte of sector,
denken, handelen en
communiceren van
binnen naar buiten
(inside out).

Op zoek naar het succes van invloedrijke leiders en bedrijven
ontdekte Sinek eenzelfde manier van denken, handelen en
communiceren, die hij toelicht aan de hand van de Golden Circle.
Deze bestaat uit drie concentrische cirkels: waarom, hoe en wat?
De meeste bedrijven beginnen bij hun producten en diensten (wat);
de succesvolle werken vanuit de kern: waarom. Dat gaat niet over
het maken van winst, maar om wat hen drijft. Geïnspireerde
bedrijven, ongeacht grootte of sector, denken, handelen en
communiceren van binnen naar buiten (inside out). Ze dragen de
visie van het bedrijf uit (why), bijvoorbeeld, in het geval van Apple,
het uitdagen van de status quo door anders te denken. Apple maakt
mooi ontworpen producten die gemakkelijk te gebruiken zijn
(how). En die producten zijn dan de invulling van die visie.
Hetzelfde geldt voor leiders: medewerkers die helemaal achter de
visie (why) van hun leider staan, werken harder en zijn vaak loyaler
dan wanneer zij leiders hebben met de focus op ‘what’.
Sinek benadrukt dat why een echte uitgangspositie moet zijn,
van waaruit een product of dienst wordt ontwikkeld. Je kunt
mensen inspireren met wat jou als bedrijf en leider inspireert.
Je doelstelling is niet om tegen andere partijen te concurreren;
het gaat om de eigen kracht.
Bibliotheken zijn druk in de weer met hun transitie naar hybride
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dienstverlening, naar diensten op maat, de gebruiker centraal
stellend, mede dienstbaar aan gemeentelijk beleid, met een
productencatalogus. Wat is hun eigen kracht?
Bij toepassing van de Golden Circle beginnen we met waarom,
de vraag naar visie en waarden.
Achtereenvolgens kijken we naar de waarden vanuit de overheid,
het bibliotheekveld en de gebruikers.
Waarden vanuit de overheid (wetgeving)
Waarden van de bibliotheek bezien vanuit de overheid komen
vooral tot uitdrukking in wetgeving. De Proeve van Wet uit 2008 is
erop gericht extra bevoegdheden toe te kennen aan de Rijksoverheid
om te garanderen dat een (meer) gelijkwaardige toegang tot en
kwaliteit van de openbare bibliotheekvoorziening over het gehele
land wordt gerealiseerd.
In de volgende samengevatte uitgangspunten zijn de belangrijkste
waarden, tussen haakjes aangeduid, goed te herkennen.
-	Ieder mens heeft recht op deelname aan de samenleving en
persoonlijke ontwikkeling; (non-discriminatie)
-	Het openbare bibliotheekwerk is een publieke voorziening
die mede de democratie ondersteunt door het recht op
informatie voor iedere burger eigentijds vorm te geven;
(recht van vrijheid van meningsuiting)
-	Daarbij past een door het parlement bewaakte verantwoordelijkheid; (specifieke wetgeving)
-	Netwerkvorming met wetenschappelijke en speciale bibliotheken, bibliotheken van onderwijsinstellingen, archieven
en met andere culturele voorzieningen in het publieke
domein is vereist om de duurzaamheid van bronnen en
gemakkelijke toegang van informatie te garanderen;
(netwerk en toegang)
-	Nieuwe media en diensten vragen om een landelijke informatie-infrastructuur die ook aan kan sluiten bij informatiestructuren vanuit overheid en onderwijs; (netwerk en onderwijs)
-	De verandering van informatie in een economisch verhandelbaar goed vraagt om oplossingen rond leenrecht, het
behoud van materiaal en aanschaf en licenties van digitale
content vanuit de rijksverantwoordelijkheid voor de publieke
voorziening; (publiek domein)
-	Burgers moeten kunnen vertrouwen op authenticiteit en
betrouwbaarheid van informatie; (authenticiteit, betrouwbaarheid)
-	Kinderen en jongeren tot 18 jaar moeten worden vrijgesteld
van contributie; (toegankelijkheid)
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-	Tarieven voor volwassenen mogen geen drempel opwerpen.
(toegankelijkheid)
Wat vinden we daarvan terug in de Nederlandse bibliotheekwet
geving anno 2014?

>
een openbare
bibliotheekvoor
ziening voorziet op
objectieve wijze het
algemeen publiek
van informatie
en kennis.

Kijkend naar het ontwerp van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) is het veelzeggend dat de Raad voor Cultuur
expliciet moest adviseren om daarin het belang en de functie van
een openbare bibliotheekvoorziening en de publieke waarden van
waaruit een bibliotheek opereert, op te nemen.
Artikel 4 heeft zelfs het opschrift Publieke waarden gekregen en
luidt: Een openbare bibliotheekvoorziening heeft een publieke taak die
zij voor het algemene publiek vervult op basis van de waarden onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit en
authenticiteit. De toelichting gaat vooral in op het onderscheid met
marktpartijen: een openbare bibliotheekvoorziening voorziet op
objectieve wijze het algemeen publiek van informatie en kennis.
Via de verwijzing naar het Unesco Manifest voor de Openbare
Bibliotheek wordt de unieke identiteit van de openbare bibliotheek
in de informatievoorziening aangeduid: zij onderscheidt zich daarbij
fundamenteel van andere aanbieders van informatie door te
functioneren vanuit een aantal publieke waarden: betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, authenticiteit, pluriformiteit en toegankelijkheid. Deze publieke waarden zijn zowel op het fysieke als op het
digitale domein van toepassing, maar krijgen in het informatieovervloedige digitale domein een andere invulling: namelijk focus
op het publieksvriendelijk, gestructureerd en van context voorzien
aanbieden van digitale vormen van informatie en cultuur met een
toets op betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, authenticiteit en
pluriformiteit. Het vergroten van mediawijsheid
is daar een onderdeel van.
De waarde van onafhankelijkheid (i.c. onafhankelijk van politieke
besluitvorming) wordt in de wet en toelichting benadrukt door niet
de minister maar de KB verantwoordelijk te maken voor de landelijke
digitale bibliotheek en de aansturing van het netwerk.
De wet geeft ook een vijftal basisfuncties aan die de bibliotheek in
elk geval moet vervullen:
A. ter beschikking stellen van kennis en informatie;
B. bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
C.	bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
D. organiseren van ontmoeting en debat;
E. laten kennis maken met kunst en cultuur.
Het zijn deze functies die ook al in de Richtlijn Basisbibliotheken
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worden genoemd. Hoe de functies worden ingevuld, is afhankelijk
van de lokale vraag en het lokale beleid. De Richtlijn schrijft voor:
Deze kernfuncties zijn geen zelfstandige bedrijfsonderdelen, maar
sluiten op elkaar aan en versterken elkaar. Het is niet mogelijk een van
deze onderscheiden kerntaken te verwijderen of te reduceren zonder
gevolgen voor de andere functies. De kernfuncties vormen in onderlinge
samenhang de kern van een volledige openbare bibliotheek.
Het gaat dus niet om lokale keuzes tussen de kernfuncties, wil
er nog sprake zijn van een openbare bibliotheek.
In de toekomststudie van de openbare bibliotheek gaat Huysmans
nader in op de vijf basisfuncties en verbindt deze met een negental
waarden voor het goed functioneren van de bibliotheken. Aan de
hand van trendanalyses komt hij tot enkele scenario’s en een
aanduiding van de belangrijkste waarden. Mochten die wegvallen,
dan is vooral de bibliotheekfunctie voor het onderwijs een enorme
aderlating. En uiteraard zijn de kinderen als primaire gebruikersgroep daarvan de dupe.
Waarden vanuit het bibliotheekwerk (zelfregulering)
Op zoek naar het waarom? wordt in de eerste zin van het Unesco-
Manifest voor de Openbare Bibliotheek in feite de ultieme missie
aangegeven: vrijheid, welvaart en ontplooiing van samenleving en
individu. Dat zijn de fundamentele menselijke waarden, de visie op
mens en samenleving. Voor de realisatie ervan zijn ‘goed geïnformeerde
burgers nodig, die in staat zijn hun democratische rechten uit te
oefenen en een actieve rol te spelen in de samenleving.’ Voorwaarde
daartoe is onder andere een vrije en onbeperkte toegang tot kennis,
wetenschap, cultuur en informatie. Daarom wordt de openbare
bibliotheek beschouwd als plaatselijke toegangspoort tot kennis,
die een essentiële voorwaarde schept voor levenslang leren, onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling van
individu en maatschappelijke groeperingen.
Daarna komen diverse beginselen aan de orde. Ze duiden aan hoe
de bibliotheek haar missie wil realiseren, met welke kwaliteiten.
Daarna omschrijft het Unesco-Manifest de opdracht van de bibliotheek in twaalf onderwerpen, wat zij gaat doen, hier aangeduid in
trefwoorden als: leesbevordering, ondersteunen van levenslang leren
(zelfstudie en onderwijs), creatieve zelfontplooiing, stimuleren van
verbeelding, creativiteit, besef van cultureel erfgoed, kunstwaardering, ontwikkelingen in de wetenschap, toegang tot uitvoerende kunst,
culturele verscheidenheid, orale traditie, publieksinformatie, lokale
behoeften, alfabetisering: (informatie)vaardigheid en mediawijsheid.
In het Manifest staat: De openbare bibliotheek moet in principe
vrij zijn van contributie.
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<
Deze kernfuncties
zijn geen zelfstandige
bedrijfsonderdelen,
maar sluiten op elkaar
aan en versterken
elkaar. Het is niet
mogelijk een van
deze onderscheiden
kerntaken te verwijderen of te reduceren
zonder gevolgen voor
de andere functies.
De kernfuncties
vormen in onderlinge
samenhang de kern
van een volledige
openbare bibliotheek.
<
de ultieme missie:
vrijheid, welvaart
en ontplooiing van
samenleving en
individu. Dat zijn de
fundamentele
menselijke waarden,
de visie op mens en
samenleving.
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Verder is er specifieke wetgeving nodig, behoort de OB tot de verantwoordelijkheid van de lokale en nationale overheden en dient door hen
bekostigd te worden. In de wet (en strategische planning) moet ook het
landelijk netwerk worden opgenomen.
In IFLA-verband zijn er vervolgens richtlijnen en uitwerkingen van
het Manifest gemaakt die bibliotheken in alle landen helpen bij
hun lokale keuzes en uitvoering.
De VOB- brochure De bieb: Waardevrij, Waardevol (2013) licht
de beginselen van waardevrijheid (toegankelijk, evenwichtig en
pluriform, onafhankelijk en kwaliteit) en waardevolheid (maatschappelijke, educatieve, culturele en economische waarde) eigentijds toe
met het oog op de gemeentelijke overheid.
De Nederlandse bibliotheekbranche heeft ook zelf discussie gevoerd
over de principiële grondslag van de Openbare Bibliotheek.
Het Statuut voor de openbare bibliotheek (1990) sluit grotendeels aan
bij het toenmalige Unesco-manifest (herzien in 1994), en geeft een
verwijzing naar enkele mensenrechten in artikel 2: het recht op
vrijheid van meningsuiting, het recht om informatie te vergaren,
te ontvangen en door te geven, en het recht op privacy.
In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) is
het beginsel van vrijheid van informatie neergelegd in artikel 19, dat
latere mensenrechtenverdragen en -verklaringen heeft geïnspireerd,
zoals het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989), dat in
artikel 17 een uitwerking geeft: het kind heeft recht op toegang tot
informatie en materiaal uit een verscheidenheid van bronnen.
In deze laatste formulering valt het gebruikersperspectief op.
Dat perspectief is van groot belang voor een vernieuwing van de
bibliotheekfuncties.
De essentie van de bibliotheek wordt omschreven als: onderling
samenhangende activiteiten gericht op het vrij toegankelijk maken
van informatie. Als kernfuncties worden aangeduid:
-	opbouwen en ontsluiten van collecties ( geschriften, a.v.m.,
digitale informatiebestanden) die actueel, pluriform en
representatief zijn voor het veld van kennis en cultuur;
- 	Aanbieden van inlichtingen over collecties en ter raad
pleging beschikbaar houden.
-	Ter lening aanbieden van materialen uit de collecties
- Verwijzen naar andere bibliotheekinstellingen
- 	Het verschaffen van inlichtingen op breder gebied dan
de collectie
- 	Toegang bieden tot openbare gegevens bestanden.
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Bij deze kernfuncties zijn twee kernvereisten geformuleerd:
- 	optimale bereikbaarheid door spreiding van vestigingen
en mobiele voorzieningen, en
- 	actieve gebruikersgerichte opstelling die de waarde van haar
dienstverlening duidelijk maakt, die oog heeft voor de
behoeften en interesses van mensen en in haar dienstverlening
tevens rekening houdt met nieuwe ontwikkelingen in de
maatschappij.
Bijna 25 jaar later herinnert het SIOB-rapport Cohen in het kader
van allianties en cultureel ondernemerschap er ook aan:
dat betekent ook de verplichting tot het voortdurend zichtbaar
maken van de specifieke toegevoegde waarde die de bibliotheek aan
de samenleving levert. (p. 86)
Het aanhalen van deze kernfuncties is van belang omdat zij in meer
bibliotheektechnische termen zijn vervat, waarbij collectievorming
(met criteria als actualiteit, pluriform en representatief), inlichtingenen adviesfunctie, raadpleegfunctie, uitleenfunctie, verwijsfunctie,
en (publieke)informatiefunctie te onderscheiden zijn. Dit zijn
andere functies – de latere Richtlijn basisbibliotheken spreekt van
kerndiensten – dan de eerder genoemde vijf basisfuncties, die meer
de domeinen van activiteiten beschrijven. Bij het bespreken van het
beginsel van de kostenloze toegang wordt erop teruggekomen.
Hoefnagel, onderzoeker bij de Harmonisatieraad en later de WRR,
wijst op het belang van een normatief-juridische benadering op het
culturele terrein, juist omdat veel culturele activiteiten als proces
een waarde op zich hebben, zonder vooraf bepaalde economische
waarde. Het zijn diepte-investeringen, waarin de kosten vooraf wel
vaststelbaar zijn, maar de baten die ook achteraf nog vaak diffuus
zijn, niet, zoals onderwijs, fundamenteel onderzoek en kunstschepping.
Waarden vanuit de professionals (beroepscode)
Het Statuut voor de Openbare Bibliotheek (1990) is een statuut van
instellingen. De NVB Beroepscode voor OB bibliothecarissen (1995)
stelt informatiebemiddeling centraal, met als belangrijkste waarden:
vrij verkeer van informatie, integriteit, kwaliteit van de informatie,
bescherming van privacy en het bewaken van objectiviteit.
Of deze waarden werkelijk leven in de beroepsopvattingen is enkel
in een FOBID-onderzoek aan de orde geweest: Nederlandse professionals gaven de hoogste score aan de waarde het verschaffen van
toegang tot informatie, gevolgd door de zorg voor dienstverlening
aan gebruikers, en de spreiding van informatievaardigheden.
Collega’s uit OB-en delen met de UB collega’s de waardering voor
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levenslang leren. In 2013 heeft IFLA een basis Code of Ethics
Beroepscode gepubliceerd die bibliotheekverenigingen kan helpen
een beroepscode op te stellen (2013). In Nederland is er tot nu toe
weinig belangstelling geweest voor beroepsethiek. Oorzaak daarvoor is wellicht (ook) de geringe omvang van georganiseerde
professionele kennis, in de vorm van (academische)opleidingen
en studies, vakliteratuur, professoraten.

<
dat betekent ook de
verplichting tot het
voortdurend zichtbaar
maken van de specifieke toegevoegde
waarde die de bibliotheek aan de samen
leving levert.

Waarden van de bibliotheek vanuit de gebruiker
De openbare bibliotheek in de 21ste eeuw heeft haar wortels in verlicht
denken over spreiding van kennis en cultuur, in de zorg voor minderbedeelden, groepen die aandacht nodig hebben om niet buitengesloten te worden. Werken aan een beschaving betekent overdracht van
het waardevolle, ontdekken van wat er werkelijk toe doet. Die waarden liggen evenzeer in de openbare bibliotheek verankerd en behoeven
bescherming. In de uitingen van de bibliotheek, in gebouw, professioneel personeel, collecties, samenwerking, zijn die waarden leidend
omwille van dienstverlening aan alle burgers.
Dat schept een omgeving waarin een mens iets waardevols kan
vinden. (…) (Proeve van Wet, 2008)
Welke waarde de bibliotheek voor gebruikers precies heeft, is niet
eenduidig vast te stellen. Mensen bepalen zelf voor welke doeleinden
zij van de dienstverlening gebruik maken. Het is dus niet zo dat
collectieonderdelen gekoppeld kunnen worden aan bepaalde
behoeften van gebruikers of functies van de openbare bibliotheken.
Of gebruikt kunnen worden bij het stellen van bepaalde financieringsvoorwaarden. (Bijvoorbeeld toepassing van een profijtbeginsel).
Het is in de terminologie van Zygmunt Bauman een mooi voorbeeld
van ambivalentie die zich niet in regels en profijtbeginsel wil laten
vangen. De waarde vanuit gebruikers gezien wordt door verschillende typen onderzoek achterhaald, bijvoorbeeld in het FOBID-project
De Mondige Burger (2014). Het gaat uit van engagement met het
algemene publiek en heeft persona’s als kenmerk voor bibliotheeken informatiegebruik ontwikkeld, in een gezamenlijke inspanning
van de bibliotheeksector om tot innovatieve en passende dienstverlening te komen. De waarde van het netwerk wordt op deze wijze
voor de gebruikers zichtbaar gemaakt.

Collega’s uit OBen delen met de
UB collega’s de
waardering voor
levenslang leren.
<

De waarden die de bibliotheek heeft voor de gebruiker kunnen in
gevaar komen als er (financiële) drempels worden opgeworpen.
De IFLA-Richtlijnen over de dienstverlening geeft een toelichting op
het uitgangspunt in het Manifest dat de OB in principe contributievrij
dient te zijn. Inkomsten uit abonnementen mogen niet als bron
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van inkomsten fungeren, omdat dan de mogelijkheid bestaat
dat het kunnen betalen van het lidmaatschap een criterium voor
gebruik wordt. Dit werkt drempelverhogend en is een aantasting
van het grondbeginsel dat de OB er voor iedereen is.
De discussies over contributievrijdom en financiering zijn in
Nederland ook gevoerd, maar de uitkomst staat als internationale
uitzondering bekend. In andere landen schroomt men gebruikers
om een bijdrage te vragen en heeft men last van ‘ethische hoofdpijn’
als het gaat om vergoedingen voor internet, ‘reclame’ in de bibliotheek
en entreegelden voor lezingen en cursussen, zoals een Duits
vergelijkend onderzoek naar de context van een ‘public library
ethos’ aangeeft.
Waarden voor kinderen
Voor kinderen betekent de toegang tot de bibliotheek in de eerste
plaats respect voor hen als mens, erkenning als burger, en daarnaast
een kans voor het leven.
Informatie is als voeding, de bibliotheek een leerplek voor het leven.
Dat vraagt om toegewijde, sterk ontwikkelde professionals met een
open oog voor hun omgeving, die kansen voor mensen creëren.
Elk kind dat leert lezen en er plezier aan beleeft is er een. Elke jongere
die ontroerd raakt door een liefdesgedicht is er een. Elke werkloze die
toch op de hoogte blijft is er een. Elk mens telt. Het engagement komt
via het werken met boeken en andere media tot uiting (…).
(Proeve van Wet, 2008)
De vragen die kinderen stellen, hun ervaringen bij het lezen van
een verhaal uitgedrukt, in poëzie, een werkstuk, rap of anderszins
– niet alleen schoolgerelateerde zaken – dat alles is een creatieve
rijkdom, met als basisvoorwaarde hun recht op toegang tot informatie.
De contributievrijdom voor de jeugd is in 1975 met groot succes
ingevoerd, maar in de jaren van decentralisatie in wetgeving
afgezwakt en niet meer gegarandeerd. Onderzoek bij gemeenten
die wel deze contributie heffen, toont aan dat dit in significante
mate tot daling van het aantal jeugdleden leidt. Bij contributie voor
16-17 jarigen kan dat oplopen tot bijna 30%.
Internationaal gezien vormt de Nederlandse situatie een uitzondering.
Over het algemeen houden de landen zich aan het Unesco-principe
van vrije toegang en kostenloze dienstverlening. Dit geldt in nog
sterkere mate voor de jeugd. Niet alleen de Scandinavische landen
– hoog scorend in leesonderzoek – kennen algehele contributievrijdom, maar ook bijvoorbeeld Oostenrijk en Spanje. In Denemarken
geldt de ziekteverzekeringskaart als bibliotheekkaart. Ook Singapore
en Australië zijn contributievrij, voor de basisdienstverlening.
In de Verenigde Staten en Duitsland is vrijwel overal contributie-
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vrijdom voor kinderen, incl. programmering en activiteiten.
Door fusies, sluitingen en bezuinigingen is de bibliotheeksituatie
in Nederland voor veel kinderen sterk veranderd: een grotere
afstand tot een openbare bibliotheek; toegang tot een beperktere
collectie; moeilijker om zelfstandig de bibliotheek te bezoeken,
en eigen keuzes (leren) maken. Jeugdspecialisten vragen extra
aandacht voor de moeilijker situaties van kinderen, levend in
taal- en communicatiearme omgevingen, in complexe, gescheiden
gezinnen, op of onder de armoedegrens.
De nieuwe wetgeving anno 2014 is niet aangegrepen om de situatie
voor kinderen te verbeteren. In tegendeel: de overheid heeft
weliswaar contributievrijdom t.a.v. de digitale bibliotheek overwogen,
maar die afgewezen met als argumenten: mogelijke marktverstoring,
mogelijk te gering budget voor e-content, uitzondering op het
leenrecht dat niet voor e-lending geldt.
Het is moeilijk te begrijpen waarom deze veronderstellingen de
doorslag geven boven de feitelijke gegevens, dat een derde van de
jeugd geen lid is van de bibliotheek. Wie missen we allemaal? In elk
geval kinderen die op of onder de armoedegrens leven. Reden voor
de Kinderombudsman om aan de gemeenten een ‘kindpakket’ voor
te stellen met daarin in elk geval een bibliotheekkaart.

<
Informatie is als
voeding, de bibliotheek een leerplek
voor het leven.
Dat vraagt om
toegewijde, sterk
ontwikkelde professionals met een open
oog voor hun
omgeving, die
kansen voor
mensen creëren

als een lezende
generatie gaat
ontbreken, ligt het
(al dan niet gedigitaliseerde) erfgoed bij
voorbaat al op de
schroothoop.
>

Een gegeven is ook dat zich op het terrein van het lezen dramatische
ontwikkelingen voltrekken; degenen van wie een voorbeeld zou
moeten uitgaan, lezen zelf niet of nauwelijks: ouders, leraren,
politici. Voorlezen gebeurt wel aan jonge kinderen maar houdt als
ze naar school gaan vrij snel op, terwijl de positieve werking ervan
voor latere leeservaring bekend is. De verschillen in het lezen
tussen jongens en meisjes worden groter, met alle gevolgen voor de
toekomst. De gegevens die mede in het kader van Kunst van Lezen
verzameld zijn, liegen er niet om: het leesniveau aan het einde van
de basisschool is lager, het ontwikkelen van begrip op de middelbare school is lager, evenals de woordenschat waarmee kinderen zijn
toegerust. De geringe tijd die besteed wordt om lezen te trainen
– net als bij sport en muziek moet je vaardigheden ontwikkelen en
bijhouden – staat in schril contrast met de uren besteed aan de
gemakkelijk toegankelijke digitale media, tv en games. Welke
leiders in het bibliotheekwerk liggen hier wakker van? Maken zij er
werk van in hun strategie? Waar blijft de maatschappelijke verbreding
van een leescoalitie? Wie even doordenkt, begrijpt dat dit geen zaak
van alleen jeugdbibliotheken is: als een lezende generatie gaat
ontbreken, ligt het (al dan niet gedigitaliseerde) erfgoed bij voorbaat
al op de schroothoop. Dan is de hoofdmissie van de bibliotheek in
het toegankelijk maken en doorgeven van informatie, kennis en
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cultuur ernstig veronachtzaamd. Dit gebeurt ondanks de internationale verplichtingen om kinderen toegang tot informatie te
verschaffen: ook voor hen geldt dat er niet gediscrimineerd mag
worden op basis van afkomst, inkomen e.d.
De wetgever anno 2014 mist een grote kans om bibliotheek en
onderwijs dichter bij elkaar te brengen. Ligt het niet voor de hand
dat elk kind bij de geboorte al een bibliotheekkaart krijgt en deze
zowel op school als in de openbare bibliotheek kan gebruiken. Is
dat een investering, een onderwijs-, bibliotheek- en jeugdpolitiek
die wij ons niet kunnen veroorloven? Elders in de wereld kan dat
wel. Ouders die een lidmaatschap voor hun kinderen kunnen
betalen, doen dat niet altijd: te druk, opzien tegen bezoek en
boetes, geen eigen leestraditie: er kunnen zoveel redenen zijn die
een kind een eigen bibliotheekkaart onthouden.
Het aanbieden van een bibliotheekkaart is één stap, maar – in
tegenstelling tot de jaren ’70 – niet voldoende om alle kinderen
regelmatig in bibliotheken te zien lezen met plezier. Daar is meer
inspanning voor nodig: de vrije tijd, ook van een kind, is een
schaars goed, en kent een enorme competitie in aanbod. Er is
zoveel georganiseerde, geprogrammeerde afleiding. School en
bibliotheek – maar zij niet alleen! – zullen moeten werken aan een
intelligent leesoffensief – om het minimum vastgelegd in mensenrechten te realiseren. Gebruik maken van de digitale bibliotheekvoorzieningen is daarbij evenzeer nodig. We zijn pas mediawijs als
we in een goede balans leren omgaan met de diverse vormen van
media. De publieke taak van de bibliotheek is, zeker voor kinderen
in deze tijd, van groot belang. Terugkerend naar wetgeving anno
2014 is het dus te hopen dat de KB als bepaler van de digitale
tarieven ook de door Hans van Velzen vaak aangehaalde uitspraak
kent: ‘Een tarief kan ook 0 zijn.’
Lezen of gelezen worden
De merkwaardige paradox doet zich voor dat publieke instellingen,
bibliotheken bij uitstek, zich steeds meer zijn gaan spiegelen aan
het bedrijfsleven. De introductie van management, marketing,
public relations, branding, van meten is weten heeft een brancheontwikkeling ingeluid die sterk de nadruk legt op het rationele en
competitie: rationeel collectiebeleid, efficiencyslagen, schaal
vergroting en positionering. Dat heeft grotere basisbibliotheken
opgeleverd, die professioneel producten ontwikkelen, programma’s
ontwerpen en een serviceaanbod doen. Inmiddels zijn er echter
ook al vormen van ‘verlicht’ bedrijfsleven te ontwaren: meer
aandacht voor duurzaamheid, voor maatschappelijke betrokkenheid,

Ten tijde van het
boek was de mens
een kennend en
lezend wezen. Ten
tijde van het Internet
der Dingen wordt de
mens gekend en
wordt hij gelezen.
>

<
We zijn pas mediawijs
als we in een goede
balans leren omgaan
met de diverse
vormen van media.

>
Twee elementen
essentieel: het
blijvend toegang
bieden tot informatie
in alle vormen en het
vervullen van een
dienstverlenende
gidsfunctie in
de wereld van
informatie.
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en intern meer investeren in mensen: aandacht voor verder leren
van medewerkers, eigen invulling van werk, minder hiërarchie,
waardering voor initiatief en creativiteit, kennis delen. Waarden
van het werken op zich, niet het maximum aan geld /winst verdienen
worden belangrijker. Bedrijven gaan ethische kwesties waar
waarden in het geding zijn niet langer uit de weg, zoals discriminatie
en milieuverontreiniging. Ze communiceren hun maatschappelijke
waarden, en merken in het Twittertijdperk snel genoeg hoezeer ze
daarop afgerekend worden. Practice what you preach.
Dat geldt ook voor bibliotheken en hun leiders. De waarden waar
de bibliotheek voor staat zijn geen vage notie uit een ver verleden,
een vergeeld document. Ze zijn hard nodig, juist nu.
Maxim Februari zet het scherp aan in de Rudy Kousbroeklezing
2014: Het denken over waarden […] wil nog niet doordringen tot de
politiek en het publieke debat. Hier geldt het denken over waarden
nog steeds als een bezigheid van imbecielen. (…) In een cultuur
waarin technologie sturend wordt, liggen onze belangrijkste rechtsprincipes nu al in de prullenbak.(…) Voorlopig weigeren tijdgenoten
in te zien dat met de komst van het elektronisch tijdperk de status van
kennis radicaal is veranderd. Ten tijde van het boek was de mens een
kennend en lezend wezen. Ten tijde van het Internet der Dingen wordt
de mens gekend en wordt hij gelezen.
Hierbij aansluitend kan de bibliotheek haar maatschappelijk
motto nog urgenter maken, het is: Lezen of gelezen worden.
Het geheel van deze beperkte verkenning naar waarden overziend,
lijken me twee elementen essentieel, ook in een vloeibare samen
leving: het blijvend toegang bieden tot informatie in alle vormen en
het vervullen van een dienstverlenende gidsfunctie in de wereld van
informatie. Primaire doelgroepen blijven kinderen en jongeren ten
minste tot 18 jaar en ook de mensen die zich niet geheel op eigen
kracht in de samenleving kunnen bewegen: mensen met geringere
vaardigheden, minder sociaal-economisch perspectief, uit weinig
stimulerende omgevingen. De basiswaarde van de bibliotheek om
mensen de kans te bieden in vrijheid hun leven als mens en burger
te ontplooien en gestalte te geven, door als onafhankelijke service
bronnen voor informatie, educatie, cultuur toegankelijk te maken
en aan te reiken, zonder aanzien des persoons, maar wel met een
gevoelig oog voor de noden en ontwikkelingen in de samenlevingdat is een ongelooflijk mooi en noodzakelijk doel, waar ook ter
wereld. Als leider actualiseer je die waarden door het uitdragen van
visie en commitment, inspiratie die je telkens communiceert en
verbindt met de gebruikers en diensten van de bibliotheek. Medewerkers die die inspiratie ervaren, worden op hun beurt bevestigd
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in die waarden en werken geïnspireerd aan de dienstverlening en
innovatie. In terminologie van de Golden Circle: je weet waar je voor
staat, je gelooft erin, het is je drijfveer en je gaat ervoor!
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Kreeg hij wel genoeg weerwoord in de branche, deze trouwe
bezoeker van de ledenvergaderingen van de VOB – ook om te
rapporteren over de onderhandelingen inzake het leenrecht.
Hij zat een beetje vooraan in de zaal zodat hij kon rondkijken
of een van de andere leden van de G-4, de grote bibliotheken,
al het woord wenste te nemen. Zo niet, dan pakte hij zijn kans.
Bescheiden van houding en intonatie, doch heel dwingend.
Een echte bestuurder. Daar zijn er niet echt veel van in bibliotheekland. Wel zijn er heel veel goede directeuren. Maar het
besturen van een branche-organisatie, met soms grote, ingebakken tegenstellingen van belang en van inzicht, dat vergt meer:
diplomatie, het algemeen belang voor laten gaan. En als hij dan
ergens het woord over had gevoerd (tevoren overlegd met de
G-4?), waren er niet veel meer die weerwoord hadden. Hooguit
de voorzitter zelf. Maar ja, die heeft altijd het laatste woord.
Dank, Hans!
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Ap de Vries directeur Vereniging van Openbare Bibliotheken

Hans neemt afscheid van de OBA.
Dacht je.
Ook van de VOB Inkoopcommissie, van de VOB-onderhandeldelegatie
in de Stichting Onderhandelingen Leenrecht, van de Juridische
Commissie van de FOBID en van het bestuur van de CPNB.
En wie weet van nog veel meer.
Eitje voor Job Cohen om een nieuwe Hans te zoeken.
De VOB moet 4 x een nieuwe Hans zoeken. Ga er maar aan staan!
Op maandagavond 17 februari 2014 bespraken Hans en ik in het
Amsterdamse Café-Restaurant Dauphine de consequenties van zijn
vertrek voor de VOB (wat eet die man trouwens snel…). En natuurlijk
maakten we ieder een lijstje. Een lijstje met mogelijke en gewenste
kandidaten. Ieder een lijstje met drie nieuwe Hansen. Nee, nog niet
voor zijn nevenfuncties, alleen voor de OBA. Nee, beste lezers, die
lijstjes houd ik voor me.
Maar op mijn lijstje VOB-functies prijkt sinds enige tijd een naam
en die luidt: Martin Berendse.
Zeer veel dank Hans! Welkom Martin! Aan de bak!

De nieuwe Hans
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