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Met hoeveel zinnen maak je vrijheid?
In welke letters schuilt verraad?
Met welke woorden pleeg je moorden?
Hoe beschrijf je haat?

Bram Vermeulen
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VOORWOORD

Buiten regent het zo hard dat het treinverkeer van en naar Utrecht ontregeld 
is. Het is zomer in Nederland. Ik zit ondertussen droog - dat wel - in een 
klaarstaande trein naar Eindhoven. Nou zit ik daar al ruim een half uur in 
maar dat geheel terzijde. De coupé is nagenoeg leeg, wat vreemd is, want er 
stonden een hoop mensen op het perron te wachten op dezelfde trein als ik. 
Ik zal wel weer verkeerd zijn ingestapt. 

Twee banken verderop zijn scholieren alles behalve Oranje de schuld aan het 
geven van de afgang op het EK en tegenover mij zit een jongeman in zichzelf 
gekeerd verwoed te typen op een laptop. U2 klink net iets te hard uit zijn 
koptelefoon. Het stoort me niet. Mij oren gaan staan naar de woorden die de 
man prevelt.  “If you can dream it, you can do it”. Walt Disney, denk ik terloops. 
Door de regen heen kan ik de nieuwbouw van het Utrechtse stadskantoor 
gadeslaan, wat een rommelig gebouw. Ik begin langzaam in te dutten.
 
Dan ineens een volzin van de man tegenover mij. “Kun je je onderdompelen 
in een gebouw? Kun je binnenstappen in een gebouw waar boeken de 
dienst uitmaken en waar jij soms stoutmoedig en soms voorzichtig een 
parallel universum kunt ontdekken?”  We kijken elkaar aan, ik verbaasd hij 
verschrokken. Hij knipperd en duikt weer in zijn laptop. Poëtisch zin maar of 
het waar is, ik dommel weer weg en de trein begint te rijden.



Voor de lezer, dit verslag valt uiteen in 
twee delen. Een groen en een paars 
deel. Het groene deel beschrijft 
zoveel mogelijk de gemaakte 
stappen het ontwerpproces  in de 
gebruikelijke stappen van aanleiding,  
invulling en uitwerking. Het paarse 
deel bevat extra informatie en 
achtergrondverhalen. 
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SAMENVATTING
De openbare bibliotheek is bezig aan een spectaculaire achteruitgang. 
Volgens het CBS zijn er in de afgelopen zeven jaar 150 openbare bibliotheken 
verdwenen. Dit is net is iets minder dan de helft van het totaal uit 2005. Het 
aantal uitleningen daarentegen is met iets minder als een kwart gedaald. Is het 
lagere aantal lezers het gevolg van het verdwijnen van de bibliotheek of is het 
probleem andersom?

Het antwoord op deze vraag bestaat niet. Wel laat onderzoek zien dat het 
bibliotheekwezen op dit moment als een zelfvernietigend systeem in elkaar 
zit. De bibliotheken krijgen geld per lid. Hier kopen ze boeken voor, huren ze 
ruimte en mensen in en proberen ze een bibliotheekbezoek door middel van 
service zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Nu loopt het aantal leden terug  en 
als gevolg van de crisis wordt er ook nog eens bezuinigd op subsidie. Minder 
leden en minder geld per lid zou moeten leiden tot bezuinigingen. De vraag 
is alleen; waar moet je op bezuinigen? De meeste bibliotheken bezuinigen op 
dit moment op personeel, huisvesting en service. Dit betekent dat er kleine 
bibliotheken ontstaan die alleen boeken uitlenen en nauwelijks open zijn. Dit 
kost de bibliotheek leden en dus inkomsten, wat weer leidt tot bezuinigingen 
en zo loopt de spiraal op een geven moment uit in niets. De bibliotheek is dan 
alleen nog bekend als museale ruimte waar je iets kunt doen met een vergeten 
medium: Het boek.

Nou heb ik aan de bibliotheek waar ik als kind kwam hele warme herinneringen. 
Het was een klein lelijk gebouw uit de jaren zeventig wat zo vol stond met 
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boeken dat je er nauwelijks met twee mensen in een gangpad kon staan. 
Toch was dit mijn ontsnapping aan de realiteit. Het medium boek verdient 
aPQU�LPNLU�^LYLSK�LU�aPQU�LPNLU�THUPMLZ[H[PL��=VVY�LLU�ÄST�NH� QL� PTTLYZ�VVR�
naar de bioscoop en voor een toneelstuk naar het theater. Je wordt dan 
ondergedompeld in de wereld van dat medium. Het boek verdient zo’n 
zelfde manifestatie. Een gebouw waar je kunt dwalen tussen de boeken tot 
je uiteindelijk het boek ontdekt wat je altijd al had willen lezen. Hoe klein mijn 
bibliotheek ook was, dat is wel precies wat hij deed. Mij onderdompelen in de 
wereld van het boek en mij laten dwalen tot ik het boek gevonden had dat ik 
thuis wilde uitlezen.

Als je er voor wilt zorgen dat onze kinderen ook nog van deze ervaring kunnen 
genieten zullen er een aantal dingen moeten veranderen. En daar zijn twee 
woorden voor; pull en exposure. Pull betekent in dit geval dat mensen een 
reden moeten hebben om naar de bibliotheek te gaan, dat je er als kind 
eenvoudig kan komen en dat je er ook langer in wilt verblijven. De oplossingen 
die op dit moment worden gevormd door het bibliotheekwezen zelf voldoen 
ten dele aan dit principe. De openbare bibliotheek in Amsterdam, bijvoorbeeld, 
is een erg prettig gebouw om in te zijn. Je kunt er ook goed heen voor andere 
dingen (bouwvergaderingen in mijn geval) maar als je er niet bij in de buurt 
woont ben je als kind altijd afhankelijk van een ander persoon. De tweede 
oplossingen wordt gevormd door kleine bibliotheken die je ergens inplugt. Dit 
heeft als voordeel dat ze, ook voor kinderen, eenvoudig te bereiken zijn (tenzij 
je ze koppelt aan pompstations langs de snelweg), maar je gaat hier weer 
minder snel zitten om de eerste paar bladzijden van een boek te lezen. 

Exposure spreek voor zich. Ik moet weten dat er een bibliotheek is en het 
moet laagdrempelig zijn om een boek te lenen. Die laagdrempeligheid moet 
worden bereikt door service en een royale openingstijd. 

De ‘in your face mentaliteit’ van een openluchtbibliotheek lijkt hier goed te 
werken, zij het misschien niet in ons klimaat. Daarom het volgende voorstel: 
Ik ga een bibliotheek koppelen aan een serie van andere functies. Deze 
andere functies hebben twee doelen. Ten eerste het aanspreken van een zo 
breed mogelijk publiek en ten tweede het generen van een zo lang mogelijke 
openingstijd. 

De bibliotheek op zich wordt geen autonome ruimte maar het verbindende 
element tussen alle andere functies. Daarmee wordt het dus geen gewone 
bibliotheek maar keer ik de bibliotheek als het ware binnenstebuiten. Ik haal 
mijn kind af van de opvang en haal nog snel even een boek en lever mijn 
boeken weer in net voordat ik kom volleyballen. Zolang er mensen in het 
gebouw zijn kun je dus boeken lenen. Dit betekent dat er een ander soort 
bibliotheek ontstaat. Een van een autonome soort, waarvan de plugin-
bibliotheek (H2-interactive) een levend voorbeeld is. Een bibliotheek die in een 
constante hum van geluid veel meer doet denken aan een markt dan aan de 
klassieke bibliotheek waar alles in stilte gebeurt.

Het eerder genoemde woord ‘dwalen’ vormt een sleutelbegrip in het 
ontwerpproces. Het dwalen door een bibliotheek is lastig te visualiseren, maar 
denk je eens in dat je door een bos loopt. Het natuurlijke cluster van bomen 
vormt een ruimte waar andere functies zich kunnen huisvesten en de randen 



van de clusters worden voorzien van planken waarop boeken kunnen staan. 
,LU�ZVVY[� ]HU�VYNHUPZJO�NYVLPTVKLS�KH[� aPQU�KLÄUP[PL]L�]VYT�RYPQN[�KVVY�KL�
locatie en het soort functies wat erin wordt opgenomen.

In mijn geval is gekozen voor Otterlo (Gld.) als locatie. Als functies zijn een 
sporthal, een kinderdagopvang een buurtcentrum, hangplek en museum 
opgenomen. Al met al 2500 m2.  Dit programma is verdeeld in een publiek 
en een betaald deel over twee lagen.  Het museum een soort loft vormt in de 
voor de rest dubbelhoge ruimte. De leeszaal is de tweede loft, hier kun je je 
terugtrekken om een boek te lezen.

De uiteindelijke vorm is in grote mate bepaald door de grote van de sporthal 
die ongeveer de helft van de voetprint beslaat. Er is gekozen voor een model 
waarbij de sporthal haaks op de overige functies staat en deze combinatie 
is zo op het terrein geplaatst in een omgekeerde v-vorm. Door deze v-vorm 
ontstaan er openingen die het gebouw een zachte vorm naar buiten geven 
en een beschutte binnentuin naar binnen. De v-vorm zorgt er tevens voor dat 
er een open structuur kan ontstaan waarin de grootste geluidsdruk van de 
verschillende functies kan worden geabsorbeerd.

Zoals gemeld is het beeld geënt op het beeld van een bos en de uiteindelijke 
visualisering krijgt hier een letterlijke, zij het gestileerde, interpretatie van. Het 
dak is geïnspireerd op de onderkant van een boomkruin en is zo ontworpen 
dat op de vloer een spel van licht en donker ontstaat wat lijkt op de lichtstralen 
die je in een zonnig bos aantreft. Om dit te doen is er een vlechtwerk van 
dakpanelen gemaakt op basis van een algoritmische natuurlijke variatie.

De gevel moet het zo makkelijk mogelijk maken om naar binnen te lopen. 
De volumes met de functies vormen de groepen van bomen waartussen je 
kunt lopen. Tussen de boomclusters is een glazen gevel opgenomen die op 
schuin geplaatste staanders is gezet. Naar de ingangen toe opent de gevel 
zich door een vermindering van de het aantal staanders en een terugtrekking 
ten opzichte van de normale gevellijn in een driehoekige manier.

Al deze elementen samen moeten de mogelijkheid bieden om zo vaak mogelijk 
en zo gemakkelijk mogelijk een boek te kunnen lenen bij de bibliotheek. Omdat 
er kinderen na mij zullen zijn die zelfstandig de wereld van het boek moeten 
kunnen ontdekken.





SUMMERY
The interest in the service provided by the public libraries has been decreasing 
at an alarming rate. According to the Dutch institute for statistics (CBS) 150 
public libraries have been closed in the last seven years. That, is almost half of 
the total number registered in the year 2005.
/V^L]LY�� [OL�HTV\U[�VM�IVVRZ� SLU[��OHZ�VUS`�KLJYLHZLK�I`� [^LU[`�Ä]L�WLY�
cent. Is the lower number of readers the reason for this dramatic drop or is it 
the other way around? 

The answer to this question does not exist yet. But the research done into 
the inner workings of the library program shows that it is a self-destructive 
system. In Holland, the library gets money from the local council. The money 
are used to buy books, rent space, hire people and try to make the library a 
more attractive place in what concerns the service department. 

The constant factor in the problem is “the decreasing number of library 
members”. Add to it an economic crisis and the result is less money per 
member. This leads to budget cuts. The question is: is the classic approach 
of reducing the budget still an effective method or it’s time for a new strategy? 
The classic way is to cut staff, rent a smaller space en get rid of any excess 
services. This leads only  to small libraries that only lend out books and have 
minimal opening hours. This generally costs the library members, thus resulting 
less income and even more budget cuts. This tends to lead into nothingness. 
The library would become a museum type building where one can do strange 
things with a forgotten medium called a book.
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The library is one of my favourite childhood memories. My library was an ugly, 
seventies building with hardly enough space for two people to pass each other 
between the bookcases. But still, this was my escape from reality. 
Doesn’t the medium book deserve a manifestation?
Movies have the cinema while the plays have the theatre. Both places are 
immersed in the world of the medium. The book deserves a similar building. 
One, where one can wonder and marvel between the rows of books until one 
ÄUKZ�[OL�WLYMLJ[�IVVR�[OH[�ZLLTLK�\UYLHJOHISL��+LZWP[L�[OL�ZTHSS�ZPaL�VM��T`�
library and its ugliness, it was always able to immerse me in the world of the 
book until I would decide which one to take home.

If one wants to make sure that our children will still have access to the same 
experience, some things must radically change. One needs to generate 
attraction and exposure. The attraction is the reason why people should come 
to the library. Children should have easy access and be enticed to stay. Take 
the public library from Amsterdam. It is a very nice building to be in, even for 
events like meetings or simply drinking coffee. But it is not easily accessible 
for children. While at the opposite pole, the plug-in library (h2-interactive) has 
really simple access features (unless connected to a motorway petrol station, 
which is actually an existing plan still in the development phase) but provides 
no sitting areas. Exposure is self-explanatory. People have to be informed 
about the presence of the library and the act of borrowing a book should be as 
simple as buying milk. This should be true for both service and opening hours. 
The ‘in your face’ mentality of the open-air library seems to work very well, if 
the climate is taken in account.

Using all this background info, I make the following proposition: A library 
should be linked to more functions that serve two purposes. Firstly, they 
should appeal to a wide audience and, secondly, they should facilitate  long 
opening hours. The library in itself is not going to be an autonomous object but 
it would be the connecting element. This might seem like a step back, but this 
step might be the necessary incentive for a forward step.  This is the reason 
why I chose to let go of the classic format and turn the library inside out. This 
allows me to pick up my kid from day-care and pick up a book, to  go in the 
evening to play volleyball and return my book. As long as there are people in 
the building the library can still function. 
This allows library to be of the autonomous kind, the plug-in-library proofs the 
consent of this. And with its constant hum of sound it is more like a market 
than a whispering classic library space.

As mentioned earlier, ‘wandering’ is an important element of my memory of 
the library and therefore of my design process. Wandering is best visualized 
when thinking of a forest. Clusters of trees form the other functions while the 
LKNLZ�VM� [OL�JS\Z[LYZ�HYL�ÄSSLK�^P[O�ZOLS]LZ� MVYTPUN� SVUN�IVVRJHZLZ�� 0[� PZ�H�
MVYT�VM�VYNHUPJ�NYV^[O�HUK�P[�PZ�KLÄULK�I`�[OL�ZOHWL�VM�[OL�WSV[��P[Z�VYPLU[H[PVU�
and the functions it houses. 

My design is located in Otterlo (right in the middle of the Netherlands). The 
functions of the building are: a sports hall, a day-care, a community centre, a 
youth centre and a museum. The entire program stretches on 2500 square 
meters. The design is composed out of a public zone and a museum (where 



entrance fee is required). The museum forms one of the loft spaces and has 
its own separate staircase and entrance. The second loft is composed of 
[OL� YLHKPUN� YVVT��.LULYHSS �̀� � [OL�I\PSKPUN� PZ�H�KV\ISL�OPNO�ZWHJL��;OL�ÄUHS�
ZOHWL�PZ�TVZ[S`�KLÄULK�I`�[OL�ZPaL�VM�[OL�ZWVY[Z�OHSS�HUK�P[�JV]LYZ�HSTVZ[�OHSM�
the total footprint. Starting with a low contact model, the other functions are 
clustered on the short side of the sports hall creating a V-shape. This shape 
is placed upside-down on the plot. This placement gives the building a soft 
impact on the village and a nice inner courtyard.

The image of a forest is used as base for the design, both in stylized and literal 
fashion. For instance the roof is inspired by the underside of a tree. The light 
falling through the leafs creates a pattern made of light and shade. To make 
this, the roof panels drop in an alternating fashion, resembling a woven cloth. 
To allow for a natural variation, an algorithm was used. The façade resembles 
the tree line. The clusters are clearly visible while approaching it. Between the 
JS\Z[LYZ�[OL�^VVK�VWLUZ�\W�[V�NP]L�^H`�[V�H�NSHZZ�LSL]H[PVU��;V�THRL�[OL�ÄUHS�
entrance more visible the façade folds inward.

All these combined elements make sure that getting a book from the library is 
the easiest thing in the world. Like that, libraries still have a chance of survival 
and allow our children to wonder and marvel at the world of books.



DE INLEIDING

Dit eerste deel in een serie van 
drie onderzoekt de vraag hoe 
mijn bibliotheek zich ruimtelijk en 
vormtechnisch gaat gedragen.  Dit 
met als uiteindelijk doel om een 
canvas te hebben waarop ik mijn 
droom kan schilderen. 





9�2L �̀[�L�_�[�\YL�YL]PZP[LK� PZ�KL�Z[\KPV�KPL�ILNVU�TL[�OL[�VU[^LYWLU�]HU�LLU�ÅL_PILS�UH[PVUHHS�T\ZL\T��,SR�]HU�KL�
deelnemers aan de studio kregen een stad toegewezen als variabele parameter om daar vervolgens uitgangspunten uit 
de destilleren voor zijn of haar project. Het grootste probleem in de opgave is dat het hier een mobiel museum betreft. 
Een gebouw dat uit elkaar kan en vervolgens al dan niet op een andere manier in elkaar. Bouwen in systemen, minimale 
onderdelen met maximaal resultaat. Dat is voor mij de inhoud en de uitdaging van de opgave. 

Als je dan een plan moet maken voor het afstudeerproject moet je een gebouwtype vinden dat zich leent om in 
onderdelen uit elkaar te vallen. In de eerste opgaveronde heb ik hier twee typologieën voor opgegeven; een theater 
en een bibliotheek. Het theater is uiteindelijk afgevallen door gebrek aan aanknopingspunten in de theaterwereld. De 
bibliotheek is een persoonlijke interesse. Als kind kwam ik hier graag en in de media zag ik steeds maar weer koppen 
als “dorpsbibliotheek sluit” en “bezuiniging leidt tot sluiting bibliotheek”. In een poging om hier wat aan te doen heb ik 
besloten deze opdracht door te starten. 

De gesloten bibliotheken die ik tegenkwam zijn allemaal dorps- of wijkbibliotheken en deze worden vervangen door 
óf een grote stads- / regiobibliotheek, óf een kleine bibliotheek in bijvoorbeeld een supermarkt. Dit geeft mensen in 
principe toegang tot boeken maar er zijn twee dingen fundamenteel mis met deze oplossingen. Ten eerste: Kinderen 
kunnen niet zelfstandig naar een grote bibliotheken toe en je maakt daarmee je toekomstige doelgroep afhankelijk van 
een externe factor. Ten tweede: In de plugin-bibliotheken (kleine bibliotheek) is geen enkele mogelijkheid om rustig te 
kunnen zitten en je te kunnen terugtrekken in de wereld van het boek. 

Mijn afstudeeropdracht was in eerste instantie geformuleerd als een kleine dorpsbibliotheek die als een annex kan 
bestaan naast een bestaande sociale functie. Dit zou een ziekenhuis, een buurthuis of een school kunnen zijn. Er 
zouden een of meerdere van deze bibliotheekjes over het dorp (afhankelijk van het inwoneraantal) verspreid kunnen zijn, 
al dan niet toegespitst op een bepaalde doelgroep. Dit ondervangt de door mij geschetste problemen. De bibliotheek is 
eenvoudig toegankelijk voor de doelgroep en omdat het een aparte ruimte is kun je je er toch in terugtrekken.010 011

010 - Openbare bibliotheek Amsterdam
011 - Plugin Bibliotheek H2 Interactive
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Om dit plan te screenen op haalbaarheid en validiteit ben ik gesprekken aangegaan met een aantal mensen. Een 
bibliothecaris die niet gelooft in de toekomst van boeken, een tweetal architectenbureaus en een aantal mensen uit 
het bibliotheekwezen. Dit heeft een hoop vragen, een hoop inzichten en een verschuiving van opgave opgeleverd. 
Een van de grote inzichten komt in de vorm van de geldstroom binnen de bibliotheek. De meeste bibliotheken zijn 
ondertussen in clusters ondergebracht in stichtingen. Deze stichtingen maken geen winst en hebben als grootste 
inkomstenbron de gemeente waar ze onder vallen. Dit is een zelfvernietigend systeem. Als het ledental achteruitgaat, 
gaat de gemeente minder geld uittrekken voor de bibliotheek en moet de bibliotheek dus mensen ontslaan. Hierdoor 
gaan de openingstijden en service achteruit en daarmee het ledenaantal, enzovoort, enzovoort
.
Er zijn twee grote kostenposten in dit verhaal, het personeel en het gebouw zelf. Hier wordt door verhuizing naar een 
kleinere locatie op bezuinigd. Tot zover past het nog goed in het plan, ik ga uit van de kleinst mogelijke huisvesting met 
behoud van sfeer en probeer op het personeel te bezuinigen door personeelskosten te delen met een andere functie. 
Aan wat voor functie moet er dan gekoppeld worden? Er moet voldoende ruimte zijn om extra activiteiten te ontplooien 
(voor extra aantrekkingskracht). Het moet lang genoeg open zijn om het voor een zo breed mogelijke doelgroep 
aantrekkelijk te maken. Er moeten van nature al mensen van alle leeftijden komen. Een basisschool lijkt een goede optie 
maar die is vaak maar tot vier uur open. Een buurthuis kan langer open zijn maar heeft niet altijd voldoende diversiteit 
in publiek of is juist alleen op woensdag open. Sportclubs hebben vaak wel de diversiteit maar zijn alleen open buiten 
schooltijden. Kortom als je kiest voor een bepaalde functie dan sluit een deel van je mogelijke publiek uit. 

De enige logische conclusie is om de bibliotheek te integreren in een groep van bestaande functies die je clustert. Iets 
in de trant van een brede school of een cultuurhuis. De woorden “in de trant van” zijn zorgvuldig gekozen want er is een 
fundamenteel verschil tussen het concept brede school / cultuurhuis en mijn invulling van een MFA (multifunctionele 
accommodatie). Bij eerst genoemde zijn alle functie afzonderlijke entiteiten binnen het geheel met eigen personeel en 
openingstijden. Dit heeft zo zijn voordelen, maar deze komen de bibliotheek niet ten goede. Ik heb nu namelijk wel de 
brede stroom van mensen en de ruimte om extra activiteiten te ontplooien, maar nog steeds een bibliotheek die dicht 
is door gebrek aan personeel, of het sluiten van de hoofdfunctie. 

012 - Verval van de bilbliotheek in Nederland 
sinds 2005
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De crux zit hem dus in een ‘vernieuwde’ invulling van het concept MFA. De MFA’s van tegenwoordig lijken meer MA’s 
(Multi-Accommodaties) te worden. Het idee van gedeelde functionaliteit is aan het verdwijnen. Als we nu eens gaan 
samenwerken in plaats van schreeuwen vanaf ons eigen eilandje. Het kan zijn dat je dat naïef en socialistisch vindt, 
maar er gaat in elke huidige MFA spanning ontstaan over de algemeen te gebruiken ruimte. Dan kunnen we net zo 
goed de algemene ruimte activeren voor meervoudig ruimtegebruik en het multifunctionele weer terugbrengen in de 
MFA. Wat doe je dan met deze ruimte? Laten we deze bestempelen als bibliotheek. Gaat dit werken voor de problemen 
die de bibliotheek van dit moment heeft? Divers publiek wordt aangetrokken door de diversiteit aan functies. 
De diverse functies zorgen voor ruime openingstijden en kunnen zorgen voor deling van de personeelskosten. In een 
eenvoudige MFA is voldoende algemene ruimte om een bibliotheek kwijt te kunnen in alleen al de verkeersruimte. Als 
we de in gebruik zijnde ruimte dan handig invullen is er de mogelijkheid voor externe activiteiten voor de bibliotheek.

Om de vraag te beantwoorden of je een bibliotheek inderdaad kwijt kan in de restruimte van een MFA moet je weten 
wat er precies in een bibliotheek gebeurt. Iedereen die wel eens in een bibliotheek komt kan deze vraag beantwoorden 
maar ik ga het even samenvatten. Een bibliotheek doet maar twee dingen; informatie leveren in de vorm van boeken, 
internet en cursussen en mogelijkheid bieden voor het verwerken van informatie in de vorm van een leeshoek of een 
printer. Het aparte in dit eenvoudige schema is dat de tijd tussen deze twee activiteiten sterk kan variëren. Het ene 
moment weet ik precies welk boek ik moet hebben en ben ik met vijf minuten weer weg, de andere keer wil ik gewoon 
rustig een uur wat boeken bekijken. Zo gaat het ook met printen, studeren en lesgeven. Het zijn in essentie allemaal 
gradaties van uitersten, veel grijs gebied zogezegd.
 
Deze twee principes, verstrekken en verwerken, worden door mij vertaald in twee ideeën. Het idee van dwalen en het 
idee van terugtrekken. Dwalen is een zoektocht zonder eind, een gevoel van ontspanning zonder enig doel. Des te 
leuker zijn de verassingen in het vinden van een goed boek. Terugtrekken moet bijna ter plaatse kunnen. Vanaf die plek 
eruit stappen en in rust en stilte je ontdekking verder verwerken.
De eerste twee gebouwen die hierbij ter gedacht kwamen waren de termen in Vlas (Zwitserland) van Peter Zumptor en 
de universiteit van Berlijn (Silberlaube, Henning Larsen). De termen hebben een soort spanning tussen het terugtrekken 013 014

013 - Therme vals | Pether Zumptor 
Zw. | 1996
014 - Silberlaube, Vrije universiteit Belijn | 
Henning Larsen Du. |  1982
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017015
016

(in de blokken) en het dwalen in de zwembaden. De universiteit heeft een soort van landschappelijk karakter wat goed 
aansluit op het ontdekken/overzien/dwalen. Het nadeel van het systeem met blokken is dat er een tweedeling (zwart/
wit) ontstaat tussen rust en drukte en plaats van de gradaties waar ik naar op zoek ben. 
Met behulp van Archdaily.com is het eenvoudig om een scala aan moderne en klassieke bibliotheken te zien. Van al 
die bibliotheken waren er twee die eruit sprongen vanwege hun vernieuwende kijk op hoe een bibliotheek zou moeten 
werken (volgens mij). De eerste is de Open Air Library in Maagdenburg, Duitsland door KARO Architekten. De tweede is 
het Library and Culture House in Vennesla Noorwegen, door architectenbureau Helen & Hard. Deze twee bibliotheken 
geven voor mij de essentie van een bibliotheek weer. Een bibliotheek is geen gebouw waar boeken in staan, maar 
KL�^LN�KPL� QL� HÅLN[� ]HU�LU�UHHY�OL[�IVLR��,LU�IPISPV[OLLR�RHU�KHHYTLL�V]LYHS� PU�VUKLY�^VYKLU�NLIYHJO[�� HSZ� LY�
maar voldoende aandacht wordt besteed aan de route en omgeving. Wat ik mijn hoofd heb zitten voor deze route en 
omgeving heb ik als volgt proberen te omschrijven. 

Stel je voor dat je loopt en dat de doorgang op een gegeven moment beperkt wordt door een serie kolommen. De 
kolommen staan hier en daar zo dicht op elkaar dat er ruimtes ontstaan waar je soms zomaar in kunt en soms op zoek 
moet naar de ingang. Soms staan de kolommen zo ver uit elkaar dat er lanen en pleinen ontstaan. De gradaties van 
dicht en open kun je met kolommen geleidelijk laten ontstaan. Mocht het nu zo zijn dat je je een bos aan het voorstellen 
bent, dan zitten we op dezelfde gedachte. 
Een gemiddeld bos (hoewel ik met de Veluwe in de achtertuin erg verwend ben) heeft lanen waardoor je snel naar een 
bestemming kunt, smalle paadjes die nog wel eens veranderen en stukken bos waardoor je soms durft af te snijden. 
Stel je nu eens voor dat tussen de bomen boekenkasten verschijnen die wanden gaan vormen en wanden worden 
volumes waar je soms tussendoor en soms in kan. Als je dat beeld kan vasthouden heb je hetzelfde uitgangspunt te 
pakken als waar ik mee begonnen ben.

Observatorium in het bos

015 - Open Air Library | KARO 
Du. | 2009
016 - Vennesla Library | Helen & Hard 
No. |  2011
017 - Schema van kolommen
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018
019

Ik heb dit beeld vertaald in een schema waarbij een grid van kolommen zich langzaam opent en sluit en soms volledig 
verdwijnt. Het andere beeld betreft de L’observatoire van CLP Architects. Dit beeld is van veel en veel later, maar het 
past goed bij de sfeer en het beeld wat in mijn hoofd zit. 

Omdat ik het plan zo heb ingericht dat ik een bibliotheek ga opnemen in een MFA moeten we eerst weten wat het overige 
WYVNYHTTH�]HU�KL�4-(�^VYK[��+P[�PZ�HMOHURLSPQR�]HU�KL�SVJH[PL��,SRL�^PSSLRL\YPNL�SVJH[PL�aHS�LLU�ZWLJPÄLRL�NYVLWLYPUN�
van functies in zich dragen om een zo breed mogelijk lokaal publiek aan te trekken. Ik kan me best voorstellen dat de 
Bijlmer in Amsterdam meer behoefte heeft aan een kerk en een markt dan aan een museum en een galerie.  
In mijn geval betreft dat echter Otterlo. Otterlo is een klein dorpje (1350 inwoners) aan de rand van de Veluwe. Otterlo 
is als casus ingezet om een aantal redenen die in het paarse deel verder worden toegelicht. Otterlo is vertaald naar 
een programma en als uitgangspunt daarvoor is het onderzoek van het dorpsbelang Otterlo genomen. Deze mensen 
hebben een uitgebreide rondvraag gestart naar de wensen van de inwoners van Otterlo. 

Nou wil iedereen in Otterlo natuurlijk iets anders maar er zijn toch een aantal kernpunten die er uitspringen. Het grootste 
probleem dat ze willen tackelen is het voorkomen van het instorten van de gymzaal door er nieuwbouw te plegen. 
Verder willen ze graag dat er aandacht wordt besteed aan de buitenschoolse opvang (BSO) / crèche, het buurthuis en 
het wereldberoemde tegelmuseum. Daar voeg ik nog een jeugdsoos aan toe, een kleine ingreep, maar het vormt een 
handige brug tussen basisschool en jong-volwassennen. Die brug heb ik nodig omdat ik graag voor elke doelgroep 
van mijn bibliotheek een functie wil toevoegen, waardoor ik de aantrekkingskracht maximaliseer. Verder heeft een 
programma een brede opzet qua openingstijden. In potentie van 7 uur ‘s ochtends tot 11 uur ‘s avonds. 
Er zal dan niet altijd iemand zijn om je te helpen zoeken naar boeken maar je kunt wel zelf je boeken uitchecken. Dat 
zelf uitchecken is trouwens een heel gangbaar systeem in de Nederlandse bibliotheken. De bibliotheek wordt steeds 
meer een autonoom orgaan waarin de meeste handeling digitaal en zelfstandig afgehandeld kunnen worden. Het 
eerder genoemde plugin-model laat zelfs zien dat assistentie via het internet een bruikbare optie is. Het enige algemene 
personeel bestaat dan nog in de vorm van een conciërge. Deze zou je kunnen helpen als hij weet waar je boek staat, 
maar hij is er eigenlijk alleen maar om het gebouw te openen, draaiend te houden en weer af te sluiten.

018 - L’observatoire | CLP Architects
Fr. | 2012
019 - Programma in verhouding op de 
achtergrond de burgemeester van ede die 
het plan dorpsbelang Otterlo aanhoord
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Op dit moment is een deel van mijn lezers waarschijnlijk sceptisch. Een sporthal en een bibliotheek in een gebouw 
stoppen? Hoe gaat je het geluidsprobleem oplossen? Het antwoord is dan heel kort door de bocht: Niet. De sporthal 
is niet de enige geluidsbron in het gebouw. Een koortje huilende baby’s, een dansgroep en een oefenrondje fanfare 
behoren ook tot de mogelijke geluidsproblemen. Niet allemaal tegelijk natuurlijk maar er zullen momenten op de dag 
zijn dat het geluidsdrukniveau aanzienlijk hoger is dan andere momenten. Daartegenover staat natuurlijk dat er ook 
momenten zullen zijn dat het gebouw volledig rustig is. Denk even aan de late middag. De meeste kinderen zijn naar 
huis en de sport is nog niet echt begonnen. Dat was punt een, punt twee is dat als ik de gymzaal geluidsdicht maak 
je altijd wel ergens een volgende bron laat ontstaan. De kinderdag die een liedje zingt of de breiclub die luidruchtig aan 
het wildbreien is. De manier waarop de bibliotheek wordt verweven in de overige functies brengt automatisch met zich 
mee dat er geluid zal doordringen tot  het oor van de bezoeker die alleen maar voor een boek komt. 
De vraag is of dit storend is voor de bezoeker? Het antwoord is: Dat zou kunnen. De bezoeker krijgt daarentegen wel 
een aantal opties. Hij kan een rustig moment uitzoeken in de dag. Hij kan zich terugtrekken in het volume dat voor stil 
lezen gemaakt is. 

Ten derde. Het uitzoeken van de boeken hoeft volgens mij echt niet in stilte. Het is geen bibliotheek in de meest 
klassieke vorm waar je in stilte studeert op de teksten die in boeken staan. Het is een gebouw om mensen bloot te 
stellen aan boeken en te motiveren om een boek te lenen en dat thuis verder te lezen. Het is meer een boekenmarkt 
(biblioforo) dat een bibliotheek. Er zijn tal van voorbeelden die dit bewijzen. Ludieke voorbeelden als de Ikealibrary op 
Bondibeach in Australië maar ook blijvende voorbeelden als de bibliotheek die we in Liechtenstein ontdekten. Een 
kast met boeken op een pleintje. Je pakt er een boek uit en je zet er een boek weer in, et voila: Een bibliotheek. De 
bibliotheek in zijn huidige vorm is in Nederland snel ten onder aan het gaan, in dit tempo zijn we over 10 jaar door 
onze bibliotheken heen. De tijd is duidelijk veranderd ten opzichte van de bibliotheek en de bibliotheek zal zich dus 
moeten aanpassen. Ik denk dat het niet meer in volledige stilte een boek kunnen uitzoeken minder zwaar weegt dan 
een bibliotheek om de hoek kunnen hebben. 

020
021

020 - Reading on the subway
021 - Bondi beach bookshelves | IKEA
Au. | 2010
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Het oorspronkelijke idee van een kleine bibliotheek in ondertussen uitgegroeid tot een volwaardige multifunctionele 
accommodatie. Het idee van een bos blijft overeind maar er ontstaan losse volumes die als blok- en boomhutten in 
een soort van kunstmatig bos gebouwd worden. De volumes klonteren op een gegeven moment zelfs samen tot een 
achterwand voor het bos en het bos is dan een algemene ruimte. Er ontstaat een hinkeling op twee gedachten, die 
vooral gevoed wordt door het schaalverschil van de verschillende functies. De afbeelding links laat dit schematisch 
goed zien. Het groene is telkens de bibliotheek het grijze de overige functies. 

Het wordt uiteindelijk opgelost doordat ik mijn functies in meerdere ‘blokken’ uiteen laat vallen. De schaal van de 
blokken in het groen wordt dan gelijk en meer in balans. De ruimte hiertussen wordt op dat moment ingevuld als 
speelruimte en daaruit volgt het hernieuwde inzicht om de bibliotheek tussen de volumes door te laten lopen. Er 
ontstaat dan een wisselwerking tussen de verschillende onderdelen van de functies en de bibliotheek. Je wordt er elke 
keer als je een functie nodig hebt aan herinnerd dat je er ook een boek kunt lenen.

022 023
024

022 - Schematische probleem stelling 
positive of negative ruimte
023 - Schets met boom- en blokhutten
024 - Schets met gebroken functies
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Er ontstaat om dit moment een wat vreemde situatie, althans voor mij. Ik ben zojuist tot de conclusie gekomen dat 
de beste methode om een hedendaagse bibliotheek te ontwerpen is hem binnenstebuiten te keren. De afbeeldingen 
geven het proces aan. Ik begin (linksboven) met een klassieke bibliotheek, een rij boekenkasten en een leesruimte. 
Om de bibliotheek als functie aantrekkelijk te maken voeg ik daar een functie aan toe. Om de kans te verkleinen dat 
deze twee functies mekaar in de weg zitten in een ruimtelijke zin, plaats ik de bibliotheek aan de buitenkant van het 
volume. Dit lijkt een stap terug maar het is waarschijnlijker dat mensen komen voor de functie in het volume en dat de 
bibliotheek daar op meelift. De bibliotheek maakt zo reclame voor zichzelf. En wat de stap terug betreft. Soms is het 
niet verstandig om maar vast te houden aan een parameter. Als ik met de trein reis prefereer ik de vierzits op het balkon, 
UL[�UHHZ[�^HHY�QL�HS[PQK�QL�ÄL[Z�THN�Z[HSSLU��,Y�PZ�PL[Z�TLLY�NLS\PK�]HU�KL�[YLPU��THHY�OL[�OLLM[�OL[�NYVV[Z[L�YHHT�LU�KL�
minste andere reizigers. Het is maar hoe je het bekijkt. 

Om het reclame-idee nog iets verder uit te breiden moet je de oppervlakte van de boekenkast vergroten. Dit kan gedaan 
worden door het volume op te knippen in meerdere volumes. Dit heeft tevens als voordeel dat er een beter balans in 
de plattegrond ontstaat, omdat verschillende functies verschillende grootten zullen hebben. Voor het uiteindelijke model 
worden meerdere functies samengevoegd. Samenhangende functies zullen worden gegroepeerd en de ontstane 
restruimte is ruimte voor ontplooiing voor een scala aan activiteiten.

Ik heb het eerder gehad over het multifunctionele gebruik van ruimte. Als je ruimte multifunctioneel wilt inzetten zal je het 
zo moeten inrichten dat je het niet afbakent. Er zal dus gezocht moeten worden naar een duidelijke, maar zachte grens. 
Er zijn twee dingen leidend geweest voor deze gedachtegang. Een: Mijn reis naar Marrakesh en de manier waarop daar 
wordt omgegaan met publiek en privaat. Twee: Het schikbeeld dat iedereen schijnt te hebben op het moment dat je 
meldt dat je twee functies wil gaan mengen. 

Neem het Karregat in Eindhoven van Frank van Klingeren. Deze MFA bestaat uit een volledig open ruimte waar in alle 
functies slechts worden gescheiden door halfhoge muurtjes of hoeken in de plattegrond. 
Het moet dus voor elke functie mogelijk zijn om zich af te sluiten of terug te trekken uit het algemene en om precies 

025 - Evolutie van de klassieke naar een 
binnnenstebuiten gekeerd model
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KLASSIEK
bibliotheek + leeszaal

FUNCTIE SCHAKELING
breder publiek + langere openingstijd

GECOMBINEERD
bibliotheek + andere functie

INVERSE
bibliotheek buitenom - functie binnenin

MAXIMALISEREN
functie opknippen = meer boeken



het tegenovergestelde te doen. In de meest letterlijke zin van het woord moet een deur de functie scheiden van de 
algemene ruimte, maar ook kunnen verdwijnen in de muur. Dit gaat volgens mij het beste wanneer je de opening maakt 
met behulp van taatsdeuren die dezelfde dikte hebben als de muren en van plafond tot vloer lopen. 
De ruimte tussen de taatsdeuren word een brede grens die je eenvoudig kunt, maar toch welwillend moet, oversteken. 
Er ontstaat contact, maar geen verstoring.   

026 - Harde grenzen voor duidelijke 
scheiding.
027 - Taatsdeuren voor zachte deuren en 
het claimen vna ruimte

027026
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1 - Eerste schets bibliobos

5 - Scheiden van functies

6 - Functies in bos verweven

7 - Dwalen in drie dimenties

2 - Organisatiemodel in blokken

3 - Diagram voor de functionliteit van een bibliotheek
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8 - Relatie binnen buiten

9 - Multifunctialiteit

4 - interpretatie van bos

Gestileerd bos

Ontwerpschetsen



HET ONTWERP

Het concept en het kader ligger 
er nu. Een bibliotheek waar je in 
kunt dwalen al was het een bos, 
met ruimtes waar je je in terug kan 
trekken om in stilte en afzondering 
iets te kunnen doen, of een algemene 
ruimte waar vanuit je activiteiten kunt 
starten

.  





Het plan is voor het ontwerpproces in vier onderdelen opgeknipt. Er is het onderzoek naar de integratie van de sporthal. 
Uitwerking van het concept dwalen in een bouwkundige vorm. De exacte functie en functionering van de half open 
wanden én het effect van dit verschijnsel op de routing.
  
Dwalen is iets anders dan verdwalen, voordat ik verder ga wil ik graag dat misverstand uit de wereld helpen. Dwalen is 
een keuze, verdwalen niet. Verdwalen is het scenario waarin je weet waar je heen wilt maar er niet lijkt te komen. Het 
verschil wordt nog verder onderstreept door wat een vriendin van mij ooit zij: “Als je niet weet waar je heen gaat kun 
je ook niet verdwalen”. Dwalen impliceert, volgens mij, een vijftal ideeën. De eerste is al gemeld, dwalen is een keuze, 
er is een hoofdroute waar je vanaf kunt wijken. De tweede is een logisch gevolg daarvan, bij dwalen kom je altijd weer 
terug op de hoofdroute, in een soort van cirkelvorm. De derde gaat over een zekere graad van willekeur, het is niet per 
KLÄUP[PL�SVNPZJO��QL�R\U[�K\Z�^LS�KLNLSPQR�K^HSLU�PU�LLU�VY[OVNVUHHS�Z`Z[LLT��HSZ�QL�OL[�THHY�UPL[�VYKLU[��5\TTLY�]PLY�
en vijf zijn elkaars tegenovergestelde. Als je dwaalt kun je soms op plekken waar je ander nooit zal komen, een vorm 
van beloning. Het tegenovergestelde is dan de mogelijkheid tot falen, doodlopen zogezegd.
 
Deze vijf principes zijn verwerkt in een aantal schetsvarianten waarbij de steeds opborrelende overeenkomst een 
soort stedenbouwkundig patroon was. Het lijkt onbewust geïnspireerd op het stratenpatroon van Marrakesh. De 
overeenkomst met paden en open plekken in het bos is ook te zien.
 

029 - Bouwkunde invulling van het idee 
dwalen
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OPTIE
Altijd als optie

BELONEN
Dwalen kan iets opleveren

WILLEKEURIG
Uitnodigende systemen

FLALEN
Dwalen kan niet opleveren

ALTIJD ROND
Dwalen mag niet leiden tot verdwalen



Op het stedenbouwkundige model is verder geborduurd om uiteindelijk een 
meer organisch model te vormen. De eerste stap daarin is het afstappen van 
het orthogonale model. Dit is vrij eenvoudig te bereiken door alle horizontale 
en verticale lijnen naar een verdwijnpunt te laten lopen en de straten nergens 
meer dan een hoek van 90 graden te laten maken. 
Dit rechte beeld is verder vertroebeld door de lijnen in een zigzagpatroon te 
laten lopen en ze op sommige plaatsen te verbreden of versmallen. Er ontstaan 
zo hoekjes om van de hoofdroute af te stappen en je even in alle rust op een 
boekenkast te kunnen concentreren. De pleinen in deze fase hebben een 
veelhoekig ontwerp. Dit is niet noodzakelijkerwijs zonde van de ruimte. Het 
biedt ook de mogelijkheid om activiteiten klein te starten en te laten groeien 
waar nodig. 
De laatste stap heb ik ontleend aan de eerder genoemde Frank van Klingeren. 
Tijdens een reis koopt Van Klingeren een kaart van een schilderij van Paul Klee 
(Insula Dulcamara, 1938). Van Klingeren vertaalt dit schilderij in een maquette 
en gebruikt dit als basis voor zijn meer organische variant van de plannen voor 
Agora in Lelystad.
Van Klingeren gebruikt de ruimtelijkheid van het schilderij om met een aantal 
simpele gebogen lijnen ruimte heel natuurlijk op te delen. Het verschil tussen 
de maquette en het schilderij is het gegeven dat de maquette nog scherpe 
hoeken bevat. Van Klingeren verwijderd deze met het idee dat ze niet bijdragen 
aan de stroming in het plan. 
De ronde hoeken, in mijn optiek, nodigen ook veel meer uit tot verkennen. 
Met elke stap word een nieuw stukje van het vervolg getoond, in tegenstelling 
tot scherpe hoeken waar je moeten wachten tot de hoek al waar alles in keer 
getoond wordt.

030 - Insula Dulcamara | Paul Klee
Zw. | 1938
031 - orthogonaal model
032 - Radiaal model
033 - Zigzag expansie model
034 - Ronde hoeken model

030 031
033
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034

046

U
itw

e
rk

in
g
 v

a
n
 c

o
n
c
e
p
t 
n
a
a
r 
o
n
tw

e
rp



047



Het tweede onderzoek in het ontwerpproces is hoe de sporthal te integreren in de totale plattegrond. De bovenliggende 
vraag is hoe alle verschillende functies te organiseren, de sporthal is daarin het meest complexe element. 

De functies die aan de sporthal gekoppeld worden, kleedkamers en dergelijke, moeten er voor zorgen dat er een buffer 
ontstaat tussen de sporthal en de overige functies. De sporthal wordt dan ook met de korte kant verbonden aan de 
overige functies. Dit geeft het minste contactvlak en de grootste kans op rustige plekken in het gebouw. 
Dit laat in principe twee modellen over, een lang gerekt model waarbij de rustige plekken aan het ene uiterste liggen 
en de sporthal aan de andere kant. En het, betere, v-vorm model. Dit levert wel wat extra contactvlak op maar de 
overgang naar de overige ruimtes is ook geleidelijker.  

Als de andere open plekken worden toegevoegd ontstaat er een plattegrond waarin de de functies langzaam op weg 
lijken te zijn om de open plekken te overwoekeren.
Er zijn 3 speelruimtes; de sporthal, het theater en de zandbak. Deze lopen terug in grote maar zijn wel allemaal 
afgescheiden van de normale loopruimte door een klein hoogteverschil (+/- 60 cm). Dit hoogteverschil wordt plaatselijk 
opgevangen door een trap die op zichzelf ook breed genoeg is om als zitplaats/tribune te dienen.
De functies zullen zo moeten worden ingericht dat er wel onderling contact is maar geen onderlinge hinder. Het is 
het meest logisch om de hinder, en dan met name de potentiële geluidshinder, door de dag heen als uitgangspunt te 
nemen voor de organisatie van plan. 

Omdat de gymzaal vrij hoog is  ontstaat er ook ruimte voor een tweede verdieping. Op deze tweede verdieping kan 
ik het museum en de leeszaal onderbrengen. Het museum kan door middel van een eigen in- en opgang onttrokken 
worden aan de activiteit van de benedenverdieping. De leeszaal wordt naar de twee verdieping gebracht om een stukje 
extra rust te creëren, je moet net iets meer moeite doen om er te komen.

035
036 037

035 - Geluid bllokkeren met volumes
036 - Intigratie van sporthal als speelveld
037 - V-vorm op de locatie
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1 - Toegevoegen van de ronde hoeken 2 - speelvelden gaan volumens snijden 3 - speelvelden krijgen trap/tribuneranden 5 - looplijnen bepalen de vorm van de volumes



038

5 - looplijnen bepalen de vorm van de volumes 6 - volumes steken door de gevels heen 



De locatie zelf is een lang veld (40 bij 100m) met twee wegen, een hotel en een bos om rekening mee te houden. De 
weg aan de lange noordzijde is de doorgaande weg van Otterlo naar de Hoge Veluwe. De korte weg aan de westkant is 
de weg die aansluit op de weg die je het makkelijkst door het dorp heenvoert. De lange kant zal dus vooral voor gasten 
zijn en de korte kant vooral voor de bewoners van Otterlo. De oostkant van het veld kent nog een relatie met het hotel 
aan de overkant van de weg, dus dat zal moeten worden ontzien. De rest is voor bos (en begraafplaats). 

Het gebouw heeft zijn langste gevel aan de weg naar de Hoge Veluwe als uithangbord voor Otterlo. Het museum is dan 
ook op dit punt in het plan verwerkt. Het programma ontwikkeld zich van druk naar rustig in een zuidwest - noordoost 
richting. In de westkant is de hoofdentree. Dan is er aan de lange noordkant een ruimte die dient als secundaire ingang 
voor gasten van het museum. Verder zijn er aan de noordkant nog de opgang naar het museum, de jeugdsoos en een 
sanitair blok.

In de noordwesthoek zit verder een speelplek voor de kinderen met daaromheen de ruimtes van het kinderdagverblijf. 
Om de sportzaal vouwen zich een schakeling van kantoor en kleedkamers. Via het grote speelveld (theater) komen we 
in het rustigste gedeelte van het gebouw. Hier in de zuidwesthoek bevinden zich het slaapvertrek voor de allerkleinsten, 
het buurthuis en de opgang naar de leeszaal. De enige overige functie is dan de opslag van de toestellen.

039
040

039 - Overzicht van de locatie (paars) en de 
directe omgeving
040 - Functieverderling op de plattegrond
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Begane grond
oker Kinderdagopvang
groen Sporthalfaciliteiten
blauw Algemeen
rood Buurthuis
paars Museum

Verdieping
aqua Leeszaal
paars Museum

053



Het stuk wat dan afgeschermd is door de boomgrens in het zuiden en het gebouw is de buitenspeelgelegenheid voor 
de kinderen of een lekker plekje om ‘s zomers te lezen.

In het ontwerp is het idee van het bos op een aantal manieren verwerkt. De eerste is de algehele constructie die de 
hoofdstructuur van een bos weergeeft. Los geplaatste groepjes bomen die uiteindelijk in een kruin eindigen. Uit deze 
kruin komen strepen licht die een schaduwspel op de vloer en wanden maken wat het gevoel van het bos benaderen. 
Het tweede zijn de boekenkasten. Deze geven het lage bos weer waartussen de boekenplanken worden opgehangen. 

Tevens vormen ze de scheiding tussen de functies en de bibliotheek. Ze vormen dus niet alleen boekenkasten 
maar ook wanden. Om er voor te zorgen dat niet alle licht wat in de ruimtes binnenkomt verloren gaat en er een 
wisselwerking ontstaat tussen de bibliotheek en een functie zijn op verschillende plaatsen ruitjes in de kast verwerkt. De 
boekenplanken hebben niet allemaal de zelfde maat. Er zijn er van 35 cm en van 74 cm hoog (tussen de planken). De 
lengte van de plank verschilt omdat de staanders van de kast onder verschillende hoeken (3 en 5 graden) uit het lood 
staan. Dit alles bij elkaar zorgt voor een afwisselend ontwerp waarin je het stukje van de bibliotheek gemakkelijk kunt 
herkennen. De kasten worden hier een daar optrokken tot aan het dak en hier en daar tot 1.2m boven de tussenvloer. 
Dit vormt dan gelijk de balustrade.

041

041 - Render van het boekenkast ontwerp
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Het dak is geïnspireerd op de onderkant van bomenkruin. Als je op een zonnige dag door het bos wandelt ontstaan 
LY�VW�IVKLT�HS[PQK� SPJO[]SLRRLU�KPL�^VYKLU�NL]VYTK�KVVY�ÄS[LYPUN�]HU�OL[� SPJO[� PU�KL�IVVT��6T�KP[�LMMLJ[�VVR�PU�KL�
bibliotheek te bereiken is gekozen voor een dak waarin twee vlakken aanwezig zijn. Het licht valt in principe tussen twee 
vlakken door. De lichtvlekken worden gevormd door de afwisseling van open en gesloten vlakken. 

Deze panelen vlechten zich als de schering op de inslag van de balken. De ruimte die hier tussen ontstaat geeft het 
door mij zo gewenste lichteffect. De ruitvormige openingen tussen de dakpanelen geven een spel van licht op de grond 
net als de doorbrekende zon in een bos na een regenbui. De openingen die ontstaan zijn oost-west georiënteerd om te 
voorkomen dat de sterke middagzon naar binnen straalt. De dakbalken maken een scherpe hoek van 30 graden met 
de dakbalken. Deze dakbalken worden gedragen door groepjes van 3 kolommen.

043
042

042 - lichtstralen in het bos
042 - vroeg ontwerp van het dak voor het 
bereiken van het effect van de lichtvlekken
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In essentie heeft een bos geen gevel. Het beeld van groepjes bomen met functies en een dak wat alles overkoepelt 
moet wel van een klimatologische en fysieke grens worden voorzien. Deze grens moet aangeven waar je naar binnen 
moet zonder een te grote barrière te vormen.
Er is uiteindelijk gekozen voor een eenvoudige glazen gevel. De staanders van de gevel komen naar mate ze verder 
van de groepjes bomen af staan verder uit elkaar te staan. Bij de uiteindelijke ingang staan ze het verst uit elkaar. Om 
de gevel verder te accentueren valt de gevel daar ook verder het gebouw in. Op deze manier heb je het idee dat je al 
binnen bent, je kunt zien wat er binnen gebeurt, je staat al onder het dak. Je moet alleen de deur nog even door.

De volumes waar de overige functies in komen zijn groepen met bomen waar je tussendoor loopt. In princiepe zijn deze 
zo dicht mogelijk met behoud van ventilatie en daglicht voor de gebruikers. De staandes hebben de zelfde doorsnede 
en ritmiek als de boekenkasten. Voor de invulling is gezocht naar een materiaal wat deze eigenschappen heeft en 
NYHÄZJO�aV�PU�[L�YPJO[LU�PZ�KH[�OL[�KPJO[�NHH[�SVWLU�IPQ�LLU�HHUaPJO[�HUKLYZ�KHU�YLJO[�]HU�]VVY��,Y�PZ�\P[LPUKLSPQR�NLRVaLU�
]VVY�LLU�WYVK\JO[�^H[�9HÄJSHK�OLL[��+P[�PZ�LLU�JVTWVZPL[�]HU�NSHZ]LaLS�LU�LWV_`�TL[�KHHYPU�LLU�NYHÄJOL�[VLZSHN��
Deze toeslag kan van alles zijn. De fabrikant (holland composites) had mosters liggen met engelse drop verwerkt. 
ALSM�OLI�PR�NLRVaLU�]VVY�KL�TLLY�NHUNIHYL�YHMÄH��+P[�^VYK[�PU�LLU�HHU[HS�]LYZJOPSSLUKL�[PU[LU�IY\PU�PU�KL�JVTWVZPL[�
geperst. Dit in combinatie met een transparante epoxy geeft een voldoende transparante gevel om een verder normaal 
raampatroon aan het zicht te ontrekken zonder dat er extreem veel daglicht verloren gaat.    

044

044 - Ontwerp voor de gevel
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DE TEKENINGEN

Alle verschillende onderdelen zijn 
samengevoegd en verwerkt tot de 
KLÄU[PL]L�[LRLUPUNLU�LU�YLUKLYZ�
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VOETBALCLUB

HOTEL HOGE VELUWE >>

sportlaan

045 - Situatie
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begane grond - schaal 1:400

1 1 2

4 5
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6
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8 
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1.      Hangplek
2.      Opgang tegelmuseum
3.      Toiletgroep
4 + 6  Kinderdagopvang speelhal
5. Kantoor/servicepunt
7 - 10 Kleedkamers
11. Opslag toestellen
12. Bar buurthuis
13. Opgang leeszaal
14. Slaapruimte k.d.o. 

P P P

P P

P P
PP



046 047
verdieping - schaal 1:400

15. Entree mueum
16 - 19 Meseum
20. Leeszaal  
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Doorsnede A|A - schaal 1:200
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045 - Noordgevel
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049 - Westgevel
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050 - Zuidgevel
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051 - Oostgevel





052 053

052 - Hoofdentree
053- Vanaf de Dorpsstraat
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054 - Boekenkast na de entree
055- Vanuit het theater
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056 - Beeld vanuit de gang
057 - Beeld van de sporthal





CONTROL

Ik heb thuis een boek in mijn collectie 
met de  intrigerende titel “from control 
to design” over parametrische en 
algoritmische architectuur. Nou heeft 
dit op het eerste gezicht niet zoveel 
te maken met mijn project, totdat 
ik willekeurige patronen wilde gaan 
maken. 





Als je iets wil maken wat een natuurlijke vorm van variatie bezit is dat geen 
sinecure. De natuur groeit en bloeit op basis van een oneindige hoeveelheid 
regels die uiteindelijk leiden tot iets wat wij ervaren als compleet willekeurig. 
Andersom is het waarschijnlijk ook waar, dat iets wat willekeurig lijkt een soort 
van vertrouwde aangenaamheid heeft. Het probleem is dat wij als mensen 
niet zelf in staat zijn om dit soort willekeurige patronen te maken. Wij zijn 
altijd op zoek naar orde en zullen dit ook automatisch creëren. Een bekend 
voorbeeld: Als je een groep mensen vraagt zich willekeurig te verdelen over 
een oppervlakte dan zullen ze zich keer op keer zo opstellen dat ze allemaal op 
min of meer gelijke afstand van elkaar staan. Een meer bouwkundig voorbeeld. 
Het wildverband in metselwerk heeft een aantal regels die voorkomen dat er 
patronen ontstaan. Er wordt van de metselaar geacht dat hij de omgeving 
van de steen die hij gaat metselen in de gaten houd en aan de hand van 
de regels en de omgeving beslist welke steen er gemetseld moet worden. 
Besluiten nemen op basis van het voorgaande is een essentieel onderdeel van 
algoritmische architectuur. 
We maken in Nederland meer en meer complexe gebouwen met in sommige 
gevallen grote hoeveelheden aan variatie en het is deze variatie die onze 
gebouwen duur maakt. Seriematig is goedkoper. (Variatie is in dit geval intern, 
gevelpanelen, vloervelden, kolomafstanden enz.) Het is dus zaak je variatie 
onder controle te houden (controlled randomness). Hier zijn twee paden in 
te volgen. De eerste is parametrische architectuur, wat betekent dat je regels 
opstelt die de onderlinge relatie van onderdelen bepalen. Zo kun je kun 
bijvoorbeeld exact voorspellen hoe de ballen op een pooltafel komen te liggen 
bij een afstoot omdat elke bal een set regels in zich heeft die zijn gedrag 
bepaalt. 

Het tweede pad is dat van de algoritmische architectuur. Een algoritme is 
een rekensom waarbij de uitkomst afhankelijk is van een ja/nee vraag. In het 
geval van het eerder genoemde wildverband: Is dit de derde strek in de rij, of 
is dit de zevende vallende tand? Het toevoegen van regels heeft nog twee 
voordelen. Ten eerste heb je controle over wat er gaat gebeuren. Ten tweede 
kunnen de regels voorkomen dat er ongewenste scenario’s ontstaan. Stel ik 
wil een willekeurige raamverdeling maken over een gevel, maar het moet wel 
in koppenverband blijven. Ik voeg de koppenmaatregels toe aan het algoritme 
en je hebt controle over je willekeurigheid.

Laten we eens kijken naar een eenvoudig voorbeeld: Je wilt een hekje bouwen 
waarbij elke paal van een andere hoogte is dan de vorige. De lengte van de 
paal wordt bepaalt aan de hand van zijn positie. Dit is een startserie. In dit 
geval ben ik links van mijn erf begonnen met tellen van 1 naar 153 door alle 
palen te voorzien van een nummer. Van dit nummer wordt vervolgens een 
modules bepaalt. (Modules is het wiskundige woord voor rest. De modules 
van 9 bij 2 is 1, bij 5 is het 4, en bij 3 is het 0). In eerste instantie is begonnen 
met de modules bij 3. Dit levert drie mogelijk antwoorden op, te weten 2,1,0. 
Dit is niet voldoende variatie dus kijken we naar de modules 7. Dit geeft al 
zeven verschillende opties. 
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Om nu te voorkomen er rijtjes ontstaan van 2,1,0 zijn de twee voorgaande 
samengevoegd en verdeeld over de oneven/even reeksen in de startserie. 

if(isEven($q)){
 $q%3;
}else{
 $q%7;
}

Om dit vervolgens te vertalen in een werkbare hoogte is er startwaarde van 
700 mm ingesteld en wordt daar het resultaat vermenigvuldigd met 100 mm 
bij opgeteld

function hekje ($paneelnummer){
 $q = $paneelnummer
 if(isEven($q)){
  $temp = $q%3;
  return 700+$temp*100;
 }else{
  $temp = $q%7;
  return 700+$temp*100;
 }
} 

Waarom niet zelf een lijstje maken? Je kunt natuurlijk best zelf een lijstje bij 
elkaar gokken. Het punt blijft dan hoe hou je controle over je uitkomst. Als 

je sommige waardes niet goed vindt heeft dat waarschijnlijk effect op de 
omgeving. De starthoogte aanpassen zal nog wel gaan, maar de variatie is 
niet te doen en dat heeft er mee te maken wat wij altijd patronen zullen blijven 
gokken. Denk daar maar eens over na de volgende keer dat je in een casino 
staat. Dus zul je voor jezelf altijd een hulpmiddel bedenken in de vorm van een 
regel. Dit kan natuurlijk een dobbelsteen zijn. 

Maar wat dan als je het niet eens bent met de lijst, dan kun je weer opnieuw 
beginnen en dan is 153 best veel. Het is ook niet zo dat je hier verschrikkelijk 
veel kennis of kunde voor nodig hebt. Een beetje wiskunde en Excel brengen 
je een heel eind, iets beheersen wat de data ook in een andere vorm kan 
teruggeven helpt. Zo kun je dan bijvoorbeeld de autocad laten teruggeven, 
dat scheelt weer tekenen. Je moet dit programmeerwerk ook in autocad zelf 
kunnen doen (lisp) maar dat beheers ik niet voldoende om dat eenvoudig te 
doen. Ik gebruik php (serverside taal waar een deel van het internet op werkt) 
en een browser al monitor. 

De variatie in het dak is op deze manier ook uitgewerkt. Het dak heeft twee 
startseries. Eén voor de X-as en één voor de Y-as. Ook hier zijn het reeksen met 
cijfers. Op elk van de vakken die ontstaat wordt gekeken of er een vlak wordt 
overgeslagen voor dat er van richting wordt veranderd. Dit kan ook met twee 
vlakken, of er vind geen verandering plaats. Om dat het hier om drie opties 
gaat wordt er in het algoritme een modules 3 verwerkt. Om de oplopende 
reeksen te voorkomen wordt er een tweede modules (11, priemgetal) aan 
toegevoegd. Ook wordt er een combinatie gemaakt van de X en Y startreeks 
in de vorm van een optelling.

085



BOVEN-DELEN

function dak($X_punt,$Y_punt){
 $temp = ($X_punt+$Y_punt)%11%3;
}

Dit is op zich eenvoudig genoeg. Er wordt natuurlijk nog wel even gekeken, 
als er van richting veranderd moet worden, welke kant dat dan op is. Het is 
goed om te weten dat een dakvlak op papier bestaat  uit vier losse panelen. 

if($vlakkenoverslaan !== 4){ 
 if($richting == ‘boven’){
  $richting = ‘beneden’;
 }else{
  $richting = ‘boven’;
 }
}else{
 $richting = $richting;
}

Met een beetje handige kennis van autocad en dan met name de wetenschap 
dat je commandoregel ook kunt vullen met knippen en plakken en autocad 
dan voor je tekent, kun je lijsten met commando’s laten terugkomen. Even een 
stukje van de duizenden regels die je genereert. 

_pline
0,-2401.0043
@0,-2401.0043
@1500,-2599.5257
@0,2401.0043
c
-hatch
P
ANSI31
1000
45
W
Y
0,-2401.0043
@0,-2401.0043
@1500,-2599.5257
@0,2401.0043
c

Rest mij nog te melden dat de 
afbeelding het patroon laat zien zoals 
autocad het weergeeft en dat dit als 
basis heeft gediend voor het dak.
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058

058 - Autocad gegenereerd patroon

SCHUINE-DELEN

TUSSEN DE BALKEN

BOVEN-DELEN

ONDER-DELEN Dakpatroon



exploded view - 1
Begane grondvloer



exploded view - 2
Kolomstructuur
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exploded view - 3
Tussenvloer



exploded view - 4
Boekenkasten

061 062



exploded view - 5
Dakombouw en liggers



exploded view - 6
Dakinvulling
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detail 1 - horizontaal - schaal 1:5
Doorsnede gevel

1 2 

3 4 

5

1 - Houten kozijn met naar binnen 
draaiend raam op muliplex stelkozijn.
2 - Prefab betonwand 125mm, stuclaag 
10mm
3 - Hardschuim isolatie 100mm, 
dampremmende folie (ral 8008)
4 - Houten staander 100x100mm, deklat 
40x100mm
5���9HÅPJSHK���TT��IY\PU�PU�[YHUZWHYH[L�
epoxy.  
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detail 2 - horizontaal - schaal 1:5
Aansluiting gevels/boekenkast

1 

2

4

3

5

6 

1 - Prefab betonwand 125mm, stuclaag 
10mm
2 - Hardschuim isolatie 100mm, 
dampremmende folie (ral 8008)
3 - Houten staander 100x100mm, deklat 
40x100mm
4���9HÅPJSHK���TT��IY\PU�PU�[YHUZWHYH[L�
epoxy.
5 - Houten staander 200x400mm, stalen  
glaslat, gelamineerd glas 20mm
6 - Houten staander 100*250mm, 
multiplex + gipsplaat wand, stuc 10mm  

065 066
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detail 3 - verticaal - schaal 1:5
Doorsnede dak/goot

1 2

3

4

1 - Dakpakket: epdm dakbedekking, 
staalplaat 5mm, honingraadplaat 200mm  
+ isolatiewol, geperforeerde staalplaat 
5mm
2 - Hardschuim 50mm, multyplex plaat, 
epdm dakbedekking
3 - Gelamineerde houten ligger
4 - Multiplex op 1,6% afschot, 
afstandsklossen, multiplexplaat
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detail 4 - verticaal - schaal 1:5
Aansluiting dak wand

1 2 

3

4 5 6

7 

1 - Dakrandpakket: staalplaat 5mm, 
honingraadplaat 200mm  + isolatiewol, 
staalplaat 5mm
2 - Ingelaten t-staal deuvel verbinding
3 - Verlaagd dakpakket: staalplaat 5mm, 
honingraadplaat 200mm  + isolatiewol, 
geperforeerde staalplaat 5mm 
4���9HÅPJSHK���TT��IY\PU�PU�[YHUZWHYH[L�
epoxy.
5 - Hardschuim isolatie 100mm, 
dampremmende folie (ral 8008)
6 - Prefab betonwand 125mm, stuclaag 
10mm
7 - Houten kozijn met naar binnen 
draaiend raam op muliplex stelkozijn.
  

067 068
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detail 5 - verticaal - schaal 1:5
scheiding van de dakvlakken

1 2

3

1 - Dakpakket: epdm dakbedekking, 
staalplaat 5mm, honingraadplaat 200mm  
+ isolatiewol, geperforeerde staalplaat 
5mm
2 - Transparant dakpakket: 5mm 
polycarbonaat, honingraadplaat 200mm,
polycarbonaatplaat 5mm
3 - Verlaagd dakpakket: staalplaat 5mm, 
honingraadplaat 200mm  + isolatiewol, 
geperforeerde staalplaat 5mm 
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detail 6 - verticaal - schaal 1:5
Fundering

069 070

2 1 

3

4 

1 - Wandpakket: Prefab betonband, 
Isolatie hardschuim 100 mm, 
Betonwandwand prefab 125mm
2 - Sportvloer
3 - Druklaag, kanaalplaatvloer 250 mm,
isolatie 100 mm
4 - Stokenfundering op staal
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DE GESPREKKEN

Ter voorbereiding op dit project heb 
ik geprobeerd om met verschillende 
mensen over bibliotheken te 
praten. Mensen die bibliotheken 
onderhouden, ontwerpen en 
begeleiden.

  





BOEKEN ZIJN VEROUDERD OP DE DAG VAN VERSCHIJNEN. Uit mijn vooronderzoek 
bleek dat de duurste post aan een bibliotheek het personeel is. Aan dit dure personeelsdeel is de openingstijd 
gekoppeld. De combinatie van deze twee gegevens levert een vicieuze cirkel op die op dit moment leidt tot het sluiten 
van veel kleine bibliotheken. De bibliotheek is minder open om dat er minder personeel is en er komen minder mensen 
om boeken te lenen wat een rechtvaardiging is van meer bezuinigingen enzovoort.  
Wat doet een bibliothecaris dan eigenlijk? Of beter; welke taken moeten nu echt door een bibliothecaris worden 
gedaan en wat zou bijvoorbeeld ook door vrijwilligers gedaan kunnen worden? Om een antwoord te krijgen op deze 
vraag ben ik langs geweest bij Theo Vos, bibliothecaris van het Ziekenhuis in Haarlem. Dhr. Vos is bibliothecaris van 
een wetenschappelijke bibliotheek. Dit is niet wat ik ga ontwerpen maar dit zijn wel de bibliotheken die vooroplopen 
in de digitalisering van informatie.  Dit betekent vanzelfsprekend dat de taken en de dienst van het bibliothecarisvak 
veranderen, het betekent gelukkig niet dat het gaat verdwijnen.  
Het digitaal aanbieden van informatie heeft een aantal duidelijke voordelen. Actualiteit, wat nu gebeurt is in 5 min over 
wereld te verspreiden. Volume, over een willekeurige legodoos is op dit moment meer te vinden dan twintig jaar geleden 
over de blauwe vinvis. Relaties, dankzij het hyperlinksysteem is het gemakkelijk om aangrenzende onderwerpen te 
onderzoeken dwars door alle media heen. 
En precies in die drie gegevens schuilt ook het gevaar van digitale informatie. Einstein zei ooit: “Hoe meer ik leer, hoe 
meer ik weet, dat ik eigenlijk niks weet.” Het is kinderlijk eenvoudig om te verzuipen of volledig af te dwalen van de 
gewenste informatie. Voor de oplossing van dit probleem is er een discussie gaande. Een deel van mensen vindt dat 
bij het structuren een uitgelezen taak is weggelegd voor de computer. Een Google-achtige omgeving die de informatie 
die jij uitzoekt op honderd verschillende manieren kan uitsplitsen en categoriseren. Het andere deel van de mensen 
zegt dat voor elk computersysteem er een mens zou moeten zijn die als een controleur waakt over de inhoud en helpt 
met de invoer. Immers ‘shit in is shit out’, als ik een verkeerde zoekparameter opgeef heb ik kans op een hoop false 
positives. Een bijzonder voorbeeld in deze discussie wordt aangedragen door Eli Pariser in zijn TED-talk over online 
ÄS[LY�I\IISLZ��
Zonder verder in te gaan op dit onderwerp kom je vrij snel tot de conclusie dat het weldegelijk nodig is om een 
menselijke stem in een onderzoek op te kunnen nemen. Verandert daarmee de functie van de bibliothecaris? Ja en 

Theo Vos is de medisch bibliothecaris in het 
Kennemer Gasthuis te Haarlem. Dit gesprek 
heeft plaatsgevonden in Haarlem op 9 
februari 2012.
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nee. Het maakt voor je manier van zoeken niet zo heel veel uit in welk medium je zoekt. Het vinden van het juiste boek 
in net zo relevant als het vinden van de juiste internetpagina. De taak van een bibliothecaris is in dit geval het aandragen 
van nieuwe bronnen. In het om kunnen gaan met de nieuwe bronnen is de veranderende poot aan het werk van de 
IPISPV[OLJHYPZ��,LU�ZWLJPÄLR�NL]HS� ]VVY�KOY�=VZ� PZ�OL[�NLIY\PR� ]HU�7\I4LK��+LaL�VUSPUL�IPISPV[OLLR�]VVY�TLKPZJO�
wetenschappelijke artikelen kent in de uitgebreide zoekomgeving 45 verschillende zoekparameters die uit te bouwen 
zijn tot combinaties , ter vergelijking bol.com kent er 11. 
5HHZ[� KP[� LUL� ZWLJPÄLRL� ]VVYILLSK� aPQU� LY� VVR� UVN� KL� KPNP[HSL� [PQKZJOYPM[HIVUULTLU[LU�� VUSPUL� JH[HSVNP� ]VVY� KL�
verschillende andere bibliotheken en de cursus waarin wordt uitgelegd waarom Wikipedia niet altijd even betrouwbaar 
is. Daarmee is het ‘biblio’ deel van bibliothecaris in rap tempo aan het verdwijnen en daar wordt het niet eenvoudiger van. 
De universiteit van Antwerpen heeft op dit moment een masterstudie voor documentatie- en bibliotheekwetenschap. 
:WLJPÄLR�]VVY�KLaL�TLKPZJOL�IPISPV[OLLR�PZ�OL[�SHUNaHHT�]LYK^PQULU�]HU�OL[�NLKY\R[L�IVLR�HIZVS\\[�NLLU�ILa^HHY��
sterker nog voor de studiedoeleinden waar deze bibliotheek voor dient is het een verbetering, omdat de informatie een 
stuk actueler is en ook de minder bekende informatie bereikbaar wordt. 
Wat komen mensen dan nog doen in een bibliotheek? Als alles via in het internet te bereiken is wat moet je dan nog in 
het gebouw zelf. In het antwoord ‘alles’ word ik vrij snel gecorrigeerd, net als met gedrukte boeken zit de kwaliteit hem 
in de zorgvuldigheid waarmee de informatie is verzameld en voor deze zorgvuldigheid moet worden betaald. Dit komt 
niet zomaar op het internet terecht. De bibliotheek wordt een toegangspunt waar deze informatie beschikbaar wordt 
gemaakt. Het tweede en misschien wel belangrijkste punt is het mogelijk maken van het verwerken van informatie.  De 
relatief kleine bibliotheek die dhr. Vos onder zijn hoede heeft kent in deze drie gradaties.  Er is ruimte voor algemeen 
overleg en cursus, dit is de meest luidruchtige ruimte in de bibliotheek. Hier worden gesprekken gevoerd. Mocht je als 
gebruiker meer behoefte hebben aan stilte dan is er is de studieruimte. Overleg is toegestaan maar slechts kortstondig 
LU�TL[�NLKLTW[L�Z[LT��0Z�KP[�UVN�[L]LLS�HÅLPKPUN�KHU�aPQU�LY�VVR�UVN�KL�JLSSLU��+P[�aPQU�Y\PT[LZ�]VVY�LLU�WLYZVVU�TL[�
een deur en een computer. Hier kun je in alle rust je onderzoek doen en/of verwerken. 
Dit betekent dat de rol van de bibliotheek in zijn kernfunctie minder aan het verschuiven is dan aanvankelijk werd 
gedacht. De boeken zullen minder zichtbaar worden en worden vervangen door apparaten die digitale media kunnen 
[VULU��/L[�NYV[LYL�KLLS�]HU�KL�Y\PT[L�aHS�VWNHHU�HHU�Y\PT[L�VT�KLaL�PUMVYTH[PL�[L�]LY^LYRLU�LU�KP[�RHU�aV�ÄQU�PU�LLU�
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bibliotheek, want het is er zo lekker rustig. 
Hoe past dit allemaal in mijn eigen onderzoek naar de mogelijkheid om de bibliotheek weer terug te brengen in de wijk 
of het dorp? De bieb is en blijft een plek waar informatie wordt verzameld en gedeeld en verwerkt kan worden. Het is 
verder overduidelijk dat de bibliotheek moet gaan samenwerken om te kunnen blijven bestaan. De vraag is dan natuurlijk 
in welke vorm? Hoe voorkom je dat de bibliotheekfunctie ondergesneeuwd raakt in zijn nieuwe partnerschappen. 
Verder is het ook belangrijk om te kijken wat je een bibliothecaris nog meer kan laten doen. 

WAT MOET JE JE MEER AANTREKKEN; OUDERS OF KINDEREN? In mijn hoofd zit op 
dit moment het gegeven dat als je ouders van kinderen en/of kinderen met ouders weet te bewegen je de grootste 
doelgroep te pakken hebt. Dit wordt ondersteund door het Groningse initiatief van de familiebibliotheek. In dit idee 
wordt een bieb gekoppeld aan andere wijkgerichte functies. 
,Y�aPQU�PU�KP[�NLZWYLR�[^LL�KPUNLU��ZWLJPÄLR��ILZWYVRLU��/VLSHUN�ILZ[HHU�IVLRLU�UVN&�,U�HHU�^H[�]VVY�M\UJ[PL�TVL[�
je een bibliotheek koppelen om er een sterk en houdbaar concept van te maken? Op geen van beide vragen is een 
antwoord gegeven maar dat is ook nooit het doel van deze gesprekken (maak<architectuur noemt ze labs) het zijn 
alleen maar sessies om ideeën te genereren. Soms alleen, soms, zoals in dit geval, in een groep met snelle interactie.
Over de eerste vraag, blijven boeken bestaan, waren de meningen variabel maar niet verspreid. Boeken met informatie 
zullen verdwijnen, sommige thema’s sneller dan anderen. De boeken met vluchtige informatie het eerst. Echter 
de boeken zullen nooit volledig verdwijnen. De extra dimensie van het in je handen hebben zal waarschijnlijk nooit 
HJO[LYOHHSK�YHRLU��:WLJPÄLR�NHH[�OL[�KHU�V]LY�OL[�KY\RRLU�]HU�TVUVNYHÄLwU��6]LY�YVTHUZ�LU�HHU]LY^HU[L�aPQU�KL�
meningen meer uitlopend. Misschien is het in de toekomst wel zo dat de enige plaats waar je nog boeken in de hand 
kan houden de bibliotheek is.

Over de tweede vraag,  waar moet een bibliotheek mee samenwerken, zijn er twee stromen die afhankelijk zijn van wat je 
je het meest aan moet trekken: Ouders of kinderen. Laten we starten met de kinderen. Bibliotheken zouden  gekoppeld 
kunnen worden aan een plaats waar veel kinderen verblijven en waar de ouders ze naar toe moeten brengen, een BSO 
of sportclub. Maar het kan ook directer. Wat als je het koppelt aan de basisschool? De bieb wordt daarmee of een plek 

Maak<architectuur is een bijzonder bureau 
voor mij persoonlijk. Ze gaven mijn een 
unieke kans om tijdens een stage precies 
dat te doen wat ik wilde. Toen ik stopte 
met de Tu/e was mijn meest zwakke punt 
conceptvorming en als je elke maand een 
thema moet voorbereiden en dit vervolgens 
in een avond ziet uitgroeien tot een aantal 
concepten is dat een kans die je moet 
uitbuiten. Waar anders dan hier moest 
ik langs voor een volgende stap in mijn 
onderzoek. 

Het gesprek heeft plaatsgevonden op 1 
Maart 2012 met Corne van de Kraats | 
Architectonisch ontwerper, Sandra van 
Arragon | Architectonische ontwerper, 
Arnold de Bruin | Bouwkundig Tekenaar, 
Niels Matitawear | Lab assistent en Maartje 
Rijkenboer | Stagiare.
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]HU�^LYR��}M�LLU�WSLR�]HU�VU[ZWHUUPUN��=VVY�V\KLYZ�NLSK[�OL[aLSMKL��4VL[�QL�LLU�IPISPV[OLLR�JVTIPULYLU�TL[�ÅL_^LYR�
en met een bagels and beanes.  
Misschien is het voor sommige regio’s zelfs wel zinvol om te kijken of er aangehaakt kan worden aan de grote stroom 
van toeristen. Een vvv of een regionaal kunstencentrum zouden opties kunnen zijn. Wel moet er dan worden gekeken 
naar het systeem van lenen. Dit is nu per stad verschillend en dat lijkt enorm onhandig.
Een ding staat in ieder geval vast en dit blijkt ook uit veel meer bronnen. De bibliotheek zal niet kunnen overleven als ze 
zich niet lieert aan andere functies. Wat deze functies dan zijn maakt niet zo bijzonder veel uit. 
Trek de ouders en de kinderen uit elkaar. In mijn eerste poging om in contact te komen met de vereniging openbare 
bibliotheken werd ik onmiddellijk naar dhr. Hanrath doorverwezen als zijnde iemand die zijn sporen al had verdiend in 
het ontwerpen van bibliotheken. Dit bleek ook wel tijdens het gesprek, maar ik moet wel een kanttekening maken. Dhr 
Hanrath is erg overtuigd van zijn eigen gelijk. De oplossingen die hij bedenkt zijn de toekomst en niet anders. Alle niet 
door hem bedachte alternatieven, al dan niet van voor zijn tijd, worden afgedaan om dat ze niet voldoen aan zijn beeld 
van een bibliotheek. 
Wat zijn beeld is van een bibliotheek is eenvoudig uit te leggen. Het gaat om openingstijd. Hoe langer een bibliotheek 
open kan zijn hoe beter. Grote en bijkomende functies maken minder uit. Het gaat om het bereikbaar zijn van informatie 
en het kunnen delen van deze informatie. Hoe denkt dhr. Hanrath dit te gaan bereiken? Ten eerste ziet hij geen heil meer 
in de klassieke bibliotheek met een ouder en een kinderafdeling. Dit sluit niet aan op de cirkels waarin de doelgroep zich 
beweegt en is daarmee automatische verkeerd. Of dat pedagogisch ook verantwoord is nog even de vraag maar laten 
we voorlopig even aannemen dat de pedagogische verantwoordelijkheid wordt overgenomen door het ‘ding’ waar de 
bibliotheek aan wordt gekoppeld. 
Als het aan dhr. Hanrath ligt worden alle vormen van een kleine bibliotheek opgesplitst in twee varianten. Een voor 
kinderen en een voor ouders. Om te beginnen met de kinderen. De belangrijkste leeftijd voor een kind om in aanraking 
te komen met een bibliotheek is tussen de 4 en 12 jaar. In deze leeftijd worden ze qua lezen het meest gevormd. Het is 
dus volgens dhr Hanrath aannemelijk te maken om de bibliotheek voor kinderen te integreren in scholen. Voorbeelden 
zijn bijvoorbeeld brede school De Biep in Gouda en Deventer. 
Voor volwassenen moeten er bibliotheken worden gemaakt op plekken waar ze langskomen. Het meest gelukkig was 

Jan-David Hanrath is naast architect van 
zijn eigen bureau ook verantwoordelijk voor 
H2-interactive en het weblog onemorething.
nl. Dit allemaal naast zijn voorliefde voor 
LEGO en klassieke Mercedessen. Al met 
al een echte duizendpoot op het gebied 
van het nieuwe werken. Tijdens zijn studie 
aan de Technische universiteit Delft heeft 
hij naast architectuurvaardigheden ook 
ervaring opgedaan in de ict en dit bracht 
hem uiteindelijk bij de stichting bibliotheek.
nl waar hij bezig was met de digitale 
poot van het instituut bibliotheek. De hier 
opgedane kennis wordt op dit moment via 
de eerder genoemde bedrijven verwerkt in 
vernieuwende bibliotheekconcepten. 
Het meest bekende voorbeeld is de plug-
in bibliotheek een ongeveer 45 m2 groot 
meubel wat volledig autonoom opereert in 
een bestaande ruimte. Ik was op gesprek bij 
dhr. Hanrath op 5 Maart. 2012.
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hij met de plug-in bibliotheek in Callantsoog. De huidige bibliotheek verdwijnt en Nederlands grootste grutter neemt het 
voor hem naastgelegen pand over en besteedt vervolgens 45 m2 aan een plug-in bibliotheek. 
Het voordeel van dit systeem, en daar heeft dhr Hanrath wel gelijk in, is dat de bibliotheek er twee voordelen aan heeft. 
Een grote aanloop van mensen en een ruime openingstijd.
Er is nog wel een groot aantal nadelen aan dit geheel die het voor mij aanzienlijk minder bibliotheek maken. Ten eerste 
is het veel minder een verblijfsruimte. Het wordt een afhaalpunt voor boeken. Ten tweede weet ik niet of je wel eens 
aan het 16-jarige personeel hebt gevraagd waar de spliterwten liggen, maar ze gaan je vast niet helpen zoeken naar 
de nieuwe Saskia Noort. Ten derde: Is het wel wijselijk om ouders en kinderen te scheiden? Het antwoord laat ik even 
in het midden, dat is te pedagogisch. Laten we het voorlopig houden dat met je ouders naar de bibliotheek gaan ook 
wel wat heeft.  
Het algemene punt wat dhr. Hanrath probeert te maken is dat we de bibliotheek naar de mensen moeten toebrengen 
om er maar voor te zorgen dat mensen boeken blijven lenen (in welke vorm dan ook). En daarmee is de bibliotheek van 
U\�WLY�KLÄUP[PL�MV\[��5\�TVL[�QL�LY�]VVY�VTYPQKLU��+H[�LY�UVN�Z[LLKZ�LLU�OVVW�TLUZLU������]HU�KL�IL]VSRPUN��NYHHN�
voor omrijdt wordt dan even makkelijk vergeten. Bij het aandragen van het familiebibliotheekconcept van de bibliotheek 
.YVUPUNLU� �OL[� JVTIPULYLU� ]HU� LLU� ^PQRIPISPV[OLLR�TL[� ^PQRZWLJPÄLRL� M\UJ[PLZ�� I]� WVZ[RHU[VVY�� ^LYK� PU� KLaLSMKL�
categorie geschakeld als het cultuurhuisconcept van de provincie Overijssel.  Hierbij worden meerdere functies achter 
een voordeur geschakeld. Alleen mogen alle functies wel hun eigen voordeur houden. En ze gaan dus ook allemaal op 
een ander moment open en dicht. Hier kan ik de fout wel ontdekken, maar het lijkt zo logisch om voor de bibliotheek 
een ander programma te schrijven waarin verschillende faciliteiten worden gecombineerd. 
6W�KL�]YHHN�VM�KP[�ÅL_^LYR���VM�LLU�]HU�KL�HUKLYL�W\U[LU�\P[�OL[�]VYPNL�NLZWYLR���OPLY�LLU�YVS�PU�aV\�R\UULU�ZWLSLU�
was hij redelijk positief. Hij zag op zich wel in dat een bibliotheek al lang niet meer alleen boeken uitleent. De bibliotheek 
in Amsterdam is hier een goed voorbeeld van. Het combineren met studie en werk lijkt een logische combinatie. Het 
nieuwe werken zou een goede invoeging zijn. 

Drie dagen later bracht ik een bezoek aan het NAI. Hier hoopte ik de presentatie van de winnaars van de europan11 
mee te pikken. Helaas ging dat te lang duren,  dus mocht ik in plaats van de presentatie een discussie bijwonen over 
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de onderliggende opdracht van de europan; wat te doen aan de verandering van de opgave van de architect en wat 
deze verandering nu precies inhield. Uit een heel scala aan nieuwe ideeën en theorieën is er één blijven hangen. Rudy 
:[YVPUR�]HU�;*5��LLU�NYV[L�WYVQLJ[VU[^PRRLSHHY�PU�5LKLYSHUK��OHK�OL[�V]LY�OL[�LMÄJPwU[LY�THRLU�]HU�LLU�Z[HK��>H[�OPQ�
WYLJPLZ�ILKVLSKL�TL[�LMÄJPwU[LY�THRLU�SPL[�OPQ�LUPNZaPUZ�PU�OL[�TPKKLU�THHY�KL�^VVYKLU�¸OL[�UPL\^L�^LYRLU¹�aPQU�LLU�
aantal keer gevallen.     
Ik kan me goed voorstellen dat je straks naar de bibliotheek gaat en daar een dag werkt in plaats van thuis. Je komt 
binnen neemt plaats achter een leeg bureau, plugt je laptop in en gaat aan het werk. De portier bij de deur ontvangt je 
pakketjes, je kunt kijken wie er nog meer aanwezig zijn en constateert dat je nog wat ontwerpen nodig hebt en dat je 
daar misschien de persoon schuin achter jou voor kan vragen. Ik zie dat voor me, kinderen komen naar school even 
langs en internetten wat en doen hun huiswerk. Jij pakt je albert.nl boodschappen mee bij de deur en je gaat met 
kinderen naar huis.

DIE SERVICE LEVEREN WE NIET VOOR DAT BEDRAG. Bibliotheken zijn op zich niet bijzonder 
praktische instanties. Er is een landelijk orgaan, de V.O.B. (vereniging openbare bibliotheken). Onder dit landelijke 
orgaan valt een enorm aantal regionale organen. Dit kunnen steden zijn of regio’s. Zo heeft de bibliotheek Deventer 
alleen bibliotheken in de gemeente Deventer onder zich, maar valt een bibliotheek als Rheden onder een regionaal 
orgaan bibliotheek Veluwezoom. Onder dit orgaan valt een zevental bibliotheken die over evenzoveel plaatsen verspreid 
liggen.
Deze regionale organen zijn allemaal stichtingen die afhankelijk zijn van subsidie en sponsoring in een verhouding van 
99 op 1. De grootste geldschieter is de gemeente waar de stichting de bibliotheek voor beheert. En dat is nu precies 
het probleem. De gemeente heeft macht omdat ze het geld leveren. Deze macht vertaalt zich in een aantal eisen over 
openingstijden collectie grote enzovoort. De stichting moet vervolgens met dit budget de gemaakte eisen zien waar te 
maken. Het kan natuurlijk voorkomen dat er niet voldoende budget is (naar de mening van de stichting) om de eisen 
van de gemeente te voeren en daarmee ontstaat een vervelende patstelling. Wij kunnen de service niet leveren voor 
dat bedrag. 
Op dat moment moet er of meer geld bij of service af. Ik neem aan dat alle partijen dan bij elkaar komen en kijken wat 

(Z[YPK�KL�2SLPQU�PZ�4HUHNLY�MYVU[VMÄJL�]VVY�KL�
Bibliotheek Veluwezoom. Het gesprek met 
haar heeft telefonisch plaatsgevonden op 12 
Maart 2012.
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de meest logische oplossing is. In mijn gesprek met mevr. De Kleijn had ik niet het idee dat dit altijd het geval is. Ik kan 
me goed voorstellen dat hier een hoop frustratie uit het verleden in zit en dat de relatie op gespannen voet staat. 
Gevoelsmatig wil ik hier niet echt tussenin gaan zitten. Echter, de situatie in de gemeente Rheden is op dit moment wel 
zo dat er een kans voor mij ligt waar ik me wel degelijk op moet richten. Daarover zo meer. 
In een poging om meer grip te krijgen op het probleem van de geldstromen heb ik het gesprek afgebogen naar de 
mogelijkheid van sponsoring. Het hebben van een bibliotheek is een maatschappelijk wens, kan het dan niet zo zijn dat 
er andere maatschappelijk betrokken geldschieters zijn naast de publieke sector? Dit werd in eerste instantie afgedaan 
met het ontbreken van voordeel voor het betreffende bedrijf. Maar waarom zou het dan wel nuttig zijn om de F-jes van 
het lokale voetbal elftal te steunen? In tweede instantie, en op de vraag of er helemaal geen particuliere initiatieven zijn, 
wees mevr. De Kleijn mij op de particuliere wijkbibliotheken waar er een aantal van in Nederland te vinden zijn, onder 
andere in Drenthe. 
Verder wilde mevr. De Kleijn mij ook graag wijzen op alle oplossingen die zij al ontwikkeld hadden om de functie van de 
bibliotheek te behouden met een als maar krimpend budget. Trots was ze op de bibliotheek die vanaf begin volgende 
maand in Hoog Soeren komt als onderdeel van de lokale basisschool. Dit was volgens haar ook meteen de kerntaak 
van een bibliotheek, het geven van taalonderwijs. Mijns inziens is dit redelijk kort door de bocht en nogal kortzichtig. 
Daarbovenop kwam het argument dat vierkante meters geld zijn en dat er dus vooral moet worden bezuinigd op de 
sociale ruimte. Ik moet eerlijk bekennen dat bij het horen van deze uitspraak de moed me in schoenen zakte. Hoe 
bekrompen kan het zijn. Als boeken over 20 jaar zijn verdwenen of verhuisd naar het museum (laten we hopen van niet) 
dan zou de bibliotheek gewoon verdwijnen. 
Toch ligt er zoals gezegd een kans in deze gemeente voor een nieuwe bibliotheek. De bibliotheek Rheden moet 
verhuizen, zijn huidige onderkomen wordt verbouwd tot zorginstelling (dat is de rest van het gebouw nu ook). Een 
paar jaar geleden hadden ze meegekund in de ontwikkeling van de brede school die Rheden krijgt. Dit gaat helaas niet 
meer lukken, het plan zoals het ligt zoekt naar integratie met het nieuw te bouwen dorpshuis. Hiervoor zijn gesprekken 
aangegaan met de bibliotheek, Carion (diensten voor de samenleving, kinderopvang tot spelotheek), Rhedens 
Dorpsbelang en mogelijke andere grote gebruikers. 
Volgens het plan dat naar de gemeenteraad van Rheden is gestuurd wordt er deze maand gekeken naar locatie en 
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programma. Dit klinkt hoopvol, meer informatie volgt. Dorpsbelang Rheden en de verantwoordelijk wethouder zijn 
benaderd.
Na het mailen van de verantwoordelijk wethouder bleek mijn mailtje in een molen te zijn beland. De mail was van de 
wethouder naar de mensen van de bibliotheek gegaan en van daar naar het Rhedens dorpsbelang. Deze mensen zijn 
per telefoon benaderd. Uiteindelijk sprak ik met dhr. Van Zwam en deze wist mij te vertellen dat het hier helaas geen 
nieuwbouw zou gaan betreffen maar een herbestemming van bestaand gebouw. Er is in Rheden veel leegstand en het 
leek daarmee ook niet logisch om te kiezen voor nieuwbouw.  

DE LOSSE EINDJES VAN VERSCHILLENDE KLUWENS. Na het wegvallen van het plan in 
Rheden heb ik een bericht geplaatst op het forum van bibliotheek 2.0. Het voordeel van fora is dat het een relatief 
brede en grote onderzoekspool oplevert. Het eerste en enige contact dat mijn forumpost heeft opgeleverd was met dhr 
Hooft van theek 5. Theek 5 is de bibliotheekstichting uit de regio Oosterhout (net even ten noordoosten van Breda) en 
na een kort telefoongesprek met dhr. Hooft bleek ook hier maar weer eens hoeveel misverstanden er wel niet bestaan 
over het vak architectuur. Na een korte uitleg en introductie in zowel vakgebied als afstudeerproject was er interesse 
van zijn kant. Ik moest een korte omschrijving van mijn afstudeerproject opsturen en dan kon hij het overleggen met zijn 
collega en dan zou er op korte termijn een gesprek plaatsvinden over de mogelijkheden. Helaas heb ik hiernaa nooit 
meer iets van theek 5.  

Hans Hooft is Manager Product Innovatie bij 
theek 5. Theek 5 bestaat uit de bibliotheken 
in de gemeenten Dongen, Drimmelen, 
Geertruidenberg, Gilze Rijen en Oosterhout, 
sinds januari 2005 verenigd in één grote 
bibliotheekorganisatie. Het gesprek vond op 
19 Maart 2012 plaats over de telefoon.
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DE VERHALEN
Omdat dit project gaat over mijn 
droom ontstaat er een probleem. 
Ik moet er op een of andere manier 
achter zien te komen of mijn ideeën 
over een bibliotheek niet volledig 
van de realiteit verwijderd zijn. Om 
dit te onderzoeken heb ik zoveel 
mogelijk mensen gevraagd om hun 
herinnering aan de bibliotheek om 
mijn site achter te laten. 
Opmerkelijke conclusie is dat de 
geur van een bibliotheek heel sterk 
en bepalend is.





IK EN MIJN BIEB
Als kind kwam ik graag in de bibliotheek, niet alleen om even een boek te halen en vervolgens weer snel naar huis 
te gaan, maar gewoon om er een tijd te verblijven. Nog steeds vind ik het een aangenaam tijdverdrijf. De bibliotheek 
binnenlopen, me lekker installeren en gewoon lezen, ongestoord, heerlijk.

Helaas zijn bibliotheken een verdwijnend fenomeen. Een korte speurtocht over het internet toont dit aan: ‘Den Haag 
ZS\P[�aLZ�^PQRIPISPV[OLRLU»��º)PISPV[OLLR�ZS\P[�ÄSPHSLU�PU�5VVYKRVW»�º)PISPV[OLLR�ZS\P[�^LLY���ZLY]PJLW\U[LU»�LU�º)PISPV[OLLR�
sluit zeven Nijmeegse vestigingen’,zijn maar een paar van die krantenkoppen die je zoal tegenkomt. Bezuinigen is het 
credo, bibliotheken zijn te duur.

Opvallend is dat vooral de kleine bibliotheken sluiten, grote stadsbibliotheken blijven populair, wat bijvoorbeeld blijkt 
uit het artikel ‘Ontwerpprijsvraag voor bibliotheek Helsinki’, dat ik vond. Is er niet een manier te vinden waardoor we 
op een eenvoudige manier de bibliotheek ook beschikbaar houden voor de kleine hoekjes van een stad in plaats van 
alleen in de centra?

Het Rotterdamse bureau H2 Interactive bedacht de plug-in bibliotheek. De bibliotheek voor de openbare ruimte. Dat 
lijkt misschien een oplossing maar het is geen plek waar ik lekker kan zitten om zes boeken tegelijk te lezen. Er staan 
bijvoorbeeld niet echt stoelen in. De oplossingen lijken bovendien vooral gericht op volwassenen, maar hoe zit het dan 
met kinderen? Die moeten kunnen ervaren hoe het is om in een bibliotheek te verblijven, niet om er alleen doorheen te 
rennen en snel een boek te pakken.

Zelfs met alle e-readers en internetboeken, iPads en online/abonnementen in de vorm van apps  zou er toch een manier 
[L�]PUKLU�TVL[LU�aPQU�VT�OL[�]VVY�LLU�RPUK�]HU�WHR^LN����QHHY�V\K�TVNLSPQR�[L�THRLU�VT�VW�KL�ÄL[Z�[L�Z[HWWLU��UHHY�
de bibliotheek te gaan en daar lekker een uur te zijn?

Mocht je op dit moment nog steeds lezen dan ga ik je vragen iets te doen om mij te helpen bij mijn project. Hieronder 

Dit is het inleidende verhaal wat bovenaan 
stond zodat de mensen, waarvan ik 
sommigen niet eens ken, konden lezen wat 
het idee en de motivatie was van het project 
wat “ik en mijn bieb” heet.
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kun je reageren en ik zou je dan ook willen vragen om dit te doen. Wat zijn herinneringen aan de bieb waar jij als 
kind kwam, hoe vaak ging je, wat las je, hoelang was je er, met wie ging je enzovoort. In de hoop veel van dit soort 
ervaringen te verzamelen en deze te kunnen verwerken in mijn ontwerp, het is een moderne vorm van interviewen.

Aan de mensen die reageren, heel hartelijk bedankt; aan de mensen die dit lezen voor meer informatie mocht je nog 
vragen hebben bieb@dwarskracht.nl.

TANTE D. >> 2 FEBRUARY ‘12 @ 23:02 
Uiteraard was er vroeger een bieb in ons dorp, op loopafstand van ons huis, mijn school en ja, ook van de rest van het 
dorp. Minstens één keer per week was ik er te vinden, op woensdagmiddag. Ik ging met het vriendinnetje waar ik die 
woensdagmiddag mee speelde, maar liever nog ging ik alleen. Uren kon ik zoeken naar de juiste boeken, sommige 
had ik al half uit voor ik de bieb verliet. Helaas was er niet veel plek om te zitten in ons kleine biebje, waardoor ik de 
boeken staande bij de kast las. Ik ga helemaal op in een boek en had het ook niet in de gaten als er iemand anders bij 
dezelfde kast wilde.
Uiteindelijk ging ik met vier boeken (dat was het maximum) naar huis. Soms had ik de boeken al voor het weekend weer 
uit en dan ging ik op vrijdag of zaterdag gewoon nog een keer naar de bieb.
Bij gebrek aan internet (ik ben al oud…) ging ik ook naar de bieb voor informatie als ik een spreekbeurt moest houden 
of een werkstuk maken. Dan had ik helemaal reden om daar uren te verblijven.
Niet alleen om te lenen, maar ook voor de sfeer ging ik naar de bieb. En ik wilde natuurlijk biebmevrouw worden, iets 
^HZ�TL�UVN�Z[LLKZ�^LS�^H[�SPQR[��/L[�HSSLYÄQUZ[L�^HZ�KH[�LY�UPLTHUK�^HZ�KPL�aLP�KH[�PR�UPL[�TVJO[�SLaLU¯
Nog steeds vind ik de bieb een heerlijke plek. Jammer genoeg is de grote leestafel in mijn huidige bieb verdwenen; 
plaatsgemaakt voor de dvd’s en cd’s, waarvan ik niet begrijp waarom ze er zijn. Het is toch een BIBLIOtheek?! Fijne 
plek, die bieb, waar niemand het raar vindt dat je een uur voor dezelfde kast aan het zoeken bent. Het zijn toch allemaal 
soortgenoten, nl. lezers; heerlijke mensen ook.
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HANNA DE WERD-GOEDEE >> 2 FEBRUARY ‘12 @ 23:19 
Vroeger,… ik kan het nog steeds ruiken. De vloer bewoog onder mijn voeten. Het was een oud pand aan een van de 
markten in Goes. Achterin was een verdieping gemaakt. Daar stonden de boeken voor oudere kinderen. Er was ook 
een achteruitgang, waar je niet langs mocht.
Als we onze boeken gingen inleveren of lenen, werkte men nog met van die data-stempels. Je kreeg een briefje mee 
met de datum waarop je het in moest leveren en er werd in het boek gestempeld.
Later ging ik als student graag naar de bieb, die inmiddels verhuisd was. Aan een grote tafel las ik uittreksels, zocht 
informatie uit hangmappen over schrijvers en hing mijn jas op bij de kinderafdeling in de buurt van het toilet.
Ook toen ik op de Pabo zat, ging ik geregeld boeken halen voor mijn stageklas. Het liefst sprong ik op de trein naar 
Middelburg, naar de ‘grote’ bieb! Eerst had je daar nog een apart pasje voor nodig. Nu kun je gelukkig door heel 
Zeeland (misschien wel Nederland) lenen met eenzelfde pas.
Nu ga ik dus nog steeds. Met mijn kinderen, die dan gaan puzzelen of op de digitale tafel educatieve spelletjes spelen. 
Of ‘s avonds even snel alleen, zodat ik groot kan inslaan. Dan zoek ik sneller en kan me weer verliezen in het zoeken 
naar een boek wat ik niet zocht.
Zelfs boeken uit Leeuwarden kun je lenen, via Boek&zoek, wie had dat ooit gedacht.
Ook nu neem ik nog boeken voor mijn (inmiddels al heel lang geen stage-)klas mee. Op school hebben we een 
mediatheek in de school. Deze staat in verbinding met de bibliotheek in Vlissingen. Kinderen kunnen lenen met hun 
pasje van thuis. Ouders kunnen een keer per week meekomen om te ruilen, inleveren of te zoeken. Kinderen kunnen 
aanvragen doen, omdat ze met over hun spreekbeurtonderwerp geen boeken kunnen vinden. Bijna alles kan! Ja, en 
KHU�[VJO�ULLT�PR�IVLRLU�TLL�\P[�KL�ºNYV[L»�IPLI�PU�=SPZZPUNLU��VTKH[�aL�Q\PZ[�KPL�ZLYPL�IVLRLU�OLIILU�V]LY�ÄSVZVÄL��
waar ik de kinderen nou net mee in aanraking wilde laten komen. Of ik loop tegen de Telduivel aan, ja, ook dit boek 
MOETEN de kinderen zien, lezen en voelen.

De bibliotheek is voor mij niet weg te denken uit de maatschappij. Er zullen boeken digitaal verschijnen, maar de 
behoefte blijft om boeken vast te houden, dit waren wij en dit blijven wij!
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LIANNE >> 2 FEBRUARY ‘12 @ 23:45 
de bieb, sjongejonge, daar heb ik heel wat voetstappen liggen! Op woensdagmiddag natuurlijk zat ik daar uuuuuren. Ik 
zocht boeken, keek even in of het me wat leek en vervolgens ging ik er maar bij zitten om door te lezen.Soms was mijn 
moeder inmiddels bezorgd geworden, waar ik toch bleef, maar ja, ‘sorry mama, het is er zo leuk’.
Ik heb het lezen ge-erfd van mijn moeder: op zondagmiddag onder andere startten met lezen we en we hielden pas 
weer op als het etenstijd was. Dat kostte natuurlijk heel wat boeken en toen ik al wat ouder was, zorgde ik voor de 
voorraad ;-) Ik kwam er dus niet alleen op woensdagmiddag: als ik snel las, zat ik er de volgende dag alweer. De drie 
weken leentermijn was altijd veel te lang: ik was met uiterlijk een week al door mijn geleende boeken heen…

Van alles lazen we: romans, strips, De Kameleon en ga maar door. Later kwamen de Jos van Manen-Pieterboeken en 
ga maar door. Mijn spreekbeurten bereidde ik er voor, ik ging er zelfs nog heen tijdens de MEAO-periode voor diverse 
werkstukken.
Toen ik pas voor mijn dochter naar de bieb moest, die natuurlijk weer eens te laat was met inleveren, zag ik dat dezelfde 
mevrouw er nog werkt die er in mijn jonge jaren ook al was. Het gaf een prettig vertrouwd gevoel en even was ik 
geneigd er weer te gaan zitten lezen. Ik scheurde mijzelf er weg, ik koop en krijg tegenwoordig mijn boeken, dus ik heb 
nog geen lidmaatschap van de bibliotheek nodig. Zucht

PETER P >> 21 FEBRUARY ‘12 @ 15:58 
De Bieb. Ja daar heb ik wel wat over te vertellen. De bieb in Drachten, daar heb ik beslist te veel gezeten. Mijn 
favoriete boeken? de OOR-popmuziek-encyclopedie en aanverwante boeken, alle elektuur-magazines m.n. over 
zelfbouwverstekers en ook…..alles over moderne architectuur. Mijn eerste fundamentele liefde voor architectuur kent 
zijn oorsprong uit de boeken over ‘de stijl’. Waarom ik dan te veel in de bieb heb gezeten? omdat ik dat alleen onder 
schooltijd deed (MBO-elektro en later bouwkunde) wat resulteerde in het twee keer voor-dat-jaar-resterende-deel 
weggestuurd worden van school.

Een bibliotheek waar je direct kan consumeren (lezen of luisteren) kan ik enorm waarderen. Daarnaast is een ideale 
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bibliotheek in mijn optiek een beetje onoverzichtelijk: zoeken hoort erbij ;-)
 
ERIC VAN DER LEEUW >> 21 FEBRUARY ‘12 @ 16:13 
Dit wordt héél diep graven, eens kijken of het lukt. Ik heb als kind altijd de bieb nodig gehad voor mijn werkstukken op 
ZJOVVS�0R�NLIY\PR[L�HS[PQK�KL�^PQRIPLI��KPL�PU�OL[�JLU[Y\T�^HZ�[L�]LY�ÄL[ZLU��KH[�TVJO[�PR�PU�TPQU�QVUNZ[L�QHYLU�UPL[�LLUZ�
van mijn ouders. Daarnaast lees ik graag en haalde hier mijn boeken. Nu koop ik een boek als ik het wil lezen, lenen 
doe ik niet meer. Om te beginnen bij het begin: ik herinner me nog dat rechts in de hoek de cassettebandjes stonden. 
Bassie en Adriaan, Bert en Ernie enz. op bandje, leuk voor in de auto op vakantie. Links stonden de stripboeken, daar 
kon je echt lekker doorheen spitten. Naarmate de jaren vorderde ging ik letter voor letter omhoog (volgens mij heb je 
nog steeds A, B en C boeken, toch?). Hier haalde ik ook de boeken om te oefenen voor het zogenaamde nivo lezen. 
Niveau negen was het hoogst, dat waren de C boeken dacht ik.
Maar waar het op neer komt: ik wist altijd waarvoor ik kwam, en haalde dat. Ik kan me alleen herinneren dat mijn 
moeder er wel is langer over deed, en wachtte ik op één van de zeer schaars geplaatste stoelen, of ik ging nog wat 
verder zoeken naar boeken. Van die tafel met kranten erop begreep ik nooit waarom daar iemand ging zitten. Maar ja, 
ik was maar een kind.
Inleveren deed ik nooit zo graag, ik moest altijd wel een dubbeltje boete betalen…..
reageer hierop 

CARMEN >> 21 FEBRUARY ‘12 @ 16:19 
door mijn Dyslexie, en het feit dat ik moest, was lezen niet heel leuk. Tot dat ik in groep 7/8 door kreeg dat als ik op 
mijn eigen tempo kon lezen het een stuk leuker werd. Heel erg vaak gingen ik niet naar de bieb en vaak was de uitleen 
periode van 3 weken voor mij een knelpunt. In de brugklas moest ik met boeken met bandjes lezen, daardoor ging mijn 
lezen stukken vooruit, vaker naar de bieb en het lezen werd steeds leuker ook zonder bandjes. In mijn examen jaar las 
ik al mijn boeken minstens 2 keer zodat ik een 8 stond voor lezen en aan de andere kant dus punten kon laten vallen. 
Waarna lezen steeds leuker werd omdat het nu helemaal niet meer moest. Nadeel bleef dat ik maar 3 weken een boek 
RVU�SLULU��;VLU�PR�NLSK�RYLLN�VT�aLSM�IVLRLU�[L�RVWLU�ILU�PR�KH[�NHHU�KVLU��]PUK�OL[�ÄQU�VT�IVLRLU�aLSM�[L�OLIILU�
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kan er net zo lang over doen als ze zelf wilt en het maakt niet uit dat ze onderin in tas zitten want ze zijn toch van je zelf. 
Ik ben voor de Bieb om te studeren, opzoeken van dingen en heerlijk te snuffelen, maar ben nu bezig met het maken 
van onze eigen mini bieb dus ben geen lid meer van de bieb.
reageer hierop 

MIRANDA >> 21 FEBRUARY ‘12 @ 21:00 
Vroeger werd ik al als klein meisje meegenomen naar de bieb. Heel lang hebben we in Veldhuizen in Ede in zo’n soort 
noodlokaal boeken uitgekozen die voorgelezen moesten worden. Ook kwam ik graag met de Kinderboekenweek in de 
bieb. Dan hadden ze van die kleurwedstrijden en daar deed ik graag aan mee. Ik heb er zelfs nog wat mee gewonnen!
Daarna ging ik braaf iedere 3 weken, maar vaak moest ik dezelfde boeken verlengen, want echt snel lees ik niet.
;VLU�OL[�UVVKSVRHHS�KPJO[�NPUN��TVLZ[LU�^L�]LYKLY�ÄL[ZLU��UHHY�KL�:[H[PVUZ^LN�LU�KHHY�SLLUKL�PR�VVR�UVN�^LS�LLUZ�
cd’s. Voor school ging ik meestal naar de mediatheek op school en alleen als het noodzakelijk was (boeken uitgeleend), 
dan ging ik naar de Stationsweg. In de Rietkampen ben ik niet zo vaak geweest, omdat daar de collectie niet zo groot 
was.
Toen ik 16 was, moest je heeeel veeeel gaan betalen voor een abonnement en pas toen ik de Pabo ging doen, heb ik 
weer een soort van abonnement gehad. Ook maar voor 2 jaar, want dan moest ik per geleend object 1 euro betalen 
(dan heb ik het nog niet over de boete als ik te laat was met inleveren).
Ik zag mensen wel eens een krant lezen of op internet gaan in de bieb. Dat zou ik niet kunnen, op mijn gemakje daar 
gaan zitten lezen oid. Vroeger wel, maar nu ben ik van binnen te druk hiervoor.
Tot nu toe heb ik geen abonnement op de bieb, maar heb ik mijn persoonlijke bieb aangelegd met kinderboeken en 
ook wel volwassenboeken. Nu kan ik er net zo lang over doen als ik zelf wil zonder die boete te betalen. Vaak leen ik 
ook boeken van een vriendin en die krijgt ze dan pas een jaar later terug…

JOOP ZUUR >> 21 FEBRUARY ‘12 @ 23:59 
0R�aP[�UVN�Z[LLKZ�YLNLSTH[PN�PU�KP]LYZL�IPISPV[OLRLU��,LU�PKLHSL�^LYRWSLR��9\Z[��IVLRLU��TLUZLU��^LYRWSLRRLU��RVMÄL��
printers. In de Universiteitsbibliotheek (vertigo of de Hal) of dichter bij huis in de locale bibliotheek (houten) en zo nu 
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en dan in de leeszaal van het NAI. Vroeger als kind was ik al vaak in de bibliotheek te vinden. Vooral voor informatieve 
boeken van alle onderwerpen. Maar soms ook voor leesboeken.

Goed initiatief Bart!
 
MARLOES >> 22 FEBRUARY ‘12 @ 09:15 
Ik moet zeggen dat de bieb waar ik aan moet denken als jij over de bieb praat, ook de bieb is waar ik al lange tijd niet 
meer ben geweest. Ik kwam er als kind tijdens de basisschooltijd. Daarna minder want dan kon je boeken huren op 
de middelbare school en kon je daar van die boekenpakketen bestellen. Sinds ik studeer kom ik eigenlijk alleen in de 
IV\^R\UKL�IPLI�LU�KL�IPLI�PU�KL�OHS�LU�HSZ�PR�ZWVYHKPZJO�[PQK�]PUK�VT�LLU�ÄJ[PLM�IVLR�[L�SLaLU��RVVW�PR�KLaL��0R�OLI�
niet eens meer een pasje. Maar terug naar ‘mijn’ bieb. Volgens mij was het een zaterdagochtend activiteit, dan gingen 
we met degenen die mee wilden naar de bieb. De bieb was dichtbij, dus eigenlijk kon ik er altijd op eigen houtje heen, 
maar het was toch een soort van ‘uitje’ door met meerderen te gaan (al zocht iedereen natuurlijk zijn eigen hoekje 
op). Wat ik vroeger leuk vond was dat in het portaal een grote sleuf was (soort grote brievenbus) met daarachter een 
schans, waar je dan al je geleende boeken kon dumpen. Daarna kwam je rechtdoor uit bij de balie. Links daarvan was 
een ruimte met tijdschriften (misschien ook kranten, maar dat weet ik niet zeker). Daar waren ook tafeltjes en stoeltjes 
waar je lekker kon bladeren. Hier ging mijn moeder meestal zitten (die is niet zo’n lezer, maar meer een bladeraar), en zo 
wist je dat je daarheen kon rennen als je iemand nodig had. Aan de andere kant stonden computers om boeken op te 
zoeken, stonden informatieve boeken, tijdschriften en kinderboeken. Dit was allemaal opgesteld in hoekjes in u-vorm, 
waardoor je hier lekker even kon zitten. Dat was van toepassing op kinderen die graag in boeken bladeren, maar ook 
op de mensen die op zoek waren naar informatie en wilde kijken of het boek wel echt was wat ze zochten. Vaak was ik 
dan ook in zo’n hoekje te vinden, en als ik het daar wel gezien had, ging ik terug naar iemand in de tijdschriftenruimte. 
)V]LU��KHHY�OPUN�TPQU�]HKLY�TLLZ[HS�\P[���^HYLU�KL�ÄJ[PL]L�IVLRLU��/PLY�NPUN�PR�SH[LY�VVR�OLLU�[VLU�PR�ULPNKL�UHHY�KL�*�
boeken. Boven was het naar mijn idee donkerder en voor in mijn herinnering een soort boekenzolder. Ondanks dat hier 
ook de boeken opgesteld waren in hoekjes van u-vorm gingen hier minder mensen zitten. Veel volwassenen haalden 
hun boeken en gingen weer naar huis. Ik pakte dan ook meestal mijn stapeltje en ging in de tijdschriftenhoekje beneden 
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zitten. Zithoekjes lijken me dan ook heel belangrijk, maar wel op sommige afdelingen meer dan op andere.
 
RON “MERCY LOVER” BOCKEN >> 22 FEBRUARY ‘12 @ 11:30 
De Bieb, daar ben ik vroeger wel geweest. Maar nooit om te zitten, ik haalde inderdaad een boek, en was dan weer 
weg. Dit waarschijnlijk omdat ik thuis de ruimte en tijd had om rustig te lezen…. dit werd anders toen mmen ook 
platen** uit ging lenen in de bibliotheek.

(** even voor de jongen mensen op deze site: vroeger had je geen digitale muziek op mp3 of cd, je had een plaat. Dit 
was een schijf van vinyl waar men de muziek ingekrast had, via een platenspeler kon je middels een ronddraaiende 
plaat waarop de ingekraste plaat lag met een naald (hoefde je niet vast te houden, maar die zat aan een arm die je op 
de ronddraaiende plaat kan laten zakken) de krassen op te vangen… deze krassen werden dan versterkt door een 
versterker of grote hoorn, en dan hoorde je de muziek weer… )

In die tijd had ik als jong mannetje al een casette deck met casettebandjes (** nee, toen had je nog een CD-R of DVD-R 
disken, dus moest je het magnetisch opslaan op een casette met tape.. zie google voor meer) en dan haalde ik de 
platen bij de bieb, ging naar huis en nam ze dan op. Toen gaf men daar nog niet om illegale kopien, gezien deze kopie 
slechter was dan het origineel, en als je een kopie van een bandje maakte, werd het ook weer slechter. Dus kopieren 
was geen heel groot gevaar voor de platenmaatschappijen…maar da’s een ander verhaal)
ik ging dus 2x per maand om platen te halen, en deze heerlijk te kopieren.
Echter was ik toch ook zo weer buiten… dus… de biep als plek om gezellig te hangen… ik heb het nooit zo ervaren, 
zeker niet na de introductie van internet…
Het voordeel van een biep is dat alle typen boeken daar zijn, en bijvoorbeeld op internet moet je altijd gericht zoeken 
naar iets wat er in jou wereld bekend is, of waarvan je weet dat je het wil weten. Een biep laat je naar boeken zoeken, 
LU�KHU�RVT�QL�VVR�[LNLU�^H[�UPL[�aVLR[��THHY�KHU�^LL[�QL�^LS�KH[�VVR�R\U[�]PUKLU��+HURaPQ�[HNZ�LU�ÄS[LYZ�PU�ISVNZ�LU�
zoekmachienes welke daar van weten kun je daar nu op internet ook al gebruik van maken.

0119



Dus wat mij betreft: biep plat, asfalteren en een albert heijn in 1 hoek en een MC donald’s in de andere hoek… ;-)

ELLIE >> 22 FEBRUARY ‘12 @ 14:11 
De bibliotheek daar kwam ik vroeger heel erg veel. Ik weet nog de eerste keer dat ik in de bibliotheek in Wageningen 
kwam samen met mijn grote zus. Ik vond het helemaal geweldig, wat waren er veel boeken. Mijn zus heeft toen best 
lang op me moeten wachten, want
ik mocht maar vier boeken kiezen en dan is het best lastig om een keuze te maken tussen Pietje Puk of toch Pinkeltje. 
Toen ik nog op de basisschool zat kwam ik zeker één keer in de twee weken met vriendinnen, mijn zus of gewoon alleen 
in de bieb. Vooral de boeken van Enid Blyton de Vijf vond ik helemaal super. Mijn biebbezoeken zijn in de loop van de 
jaren wel afgenomen maar ik ben altijd lid gebleven van de Bieb, dus toen ik in
Ede ging wonen ben ik daar ook weer lid geworden. En wat ik een enorme vooruitgang vindt is dat je nu gewoon online 
je boeken kunt verlengen. Want op de bibliotheek in Wageningen hoort eigenlijk een
plaquette te hangen met daarop “mede mogelijk gemaakt door alle
te laat boetes van Ellie”. Als ik nu naar de bieb ga en ik heb de tijd kan ik me nog steeds vermaken met rondsnuffelen 
en de achterkant van boeken lezen. En dan gaat een uur heel snel voorbij. Ik koop ook boeken maar driekwart daarvan 
OLI�PR�UVN�UPL[�NLSLaLU��KH[�RVT[�UVN�^LS�LLU�RLLY�^HU[�U\�RHU�PR�UVN�NL^VVU�ÄQU�UHHY�KL�IPLI�
 
JELMER >> 22 FEBRUARY ‘12 @ 14:35 
vroeger: verplicht 1x per week een boek halen en terug brengen.
bleef er nooit langer dan moest.

middelbare school: bib maar weinig van binnen gezien

student: school had zijn eigen bib. Heb daar wel gebruik van gemaakt. Hier ging ik dan ook zitten en werken. Prettig is 
dan een ruimte waar ik kan werken met laptop, internet en ‘veel stilte’.
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nu: kom er niet meer. ga wel soms naar boeken winkels maar lees weinig voor eigen vermaak.

ANITA >> 22 FEBRUARY ‘12 @ 20:56 
oke hier mijn verhaal vroeger kwam ik bij de bieb weet alleen niet meer of dat vrijwillig was of dat ik het moest de bieb 
was toen op de plek waar nu je oma woont op de mulo/mavo moesten we voor school boeken lezen in het nederlands. 
duits,en engels en hiervoor moesten we naar de bieb. daar hadden ze uitreksrels van bijna alle boeken die je voor 
school kon lezen dus dat was heel makkelijk en veel eenvoudiger om verslagen te maken je hoefde dan niet altijd 
OL[�OLSL�IVLR�[L�SLaLU�[VLU�JHYTLU�LU�QV`JL�PL[Z�NYV[LY�^LYKLU�NPUN�PR�TL[�aL�VW�KL�ÄL[Z�UHHY�KL�IPLI�[VLU�UHHZ[�KL�
sparrenhof en later in veldhuizen
om voorleesboekjes te halen later gingen ze zelf lezen en tot op heden doen ze dat nog maar geen boeken meer van 
de bieb. ook ging ik vroeger lp< halen in de bieb om ze later thuis op cassettebandjes over te nemen dat was wel een 
stuk voordeliger dan iedere keer nieuwe lp s kopen tot op heden ga ik nog steeds iedere keer boeken halen de manier 
waarop oma boeken leest is ook heeel mooi zij krijgt de “luistersprookjes thuis gestuurd op cd en als ze uit zijn mapje 
op de bus en ze krijgt automatisch een neiuw uit de door haar gekozen serie toegezonden

JOLANDA DATEMA >> 23 FEBRUARY ‘12 @ 10:46 
De bibliotheek, ofwel de bieb. Daar was ik vroeger toen ik op de lagere school en middelbare school zat lid van. Ik 
vond het heerlijk om daar te komen om boeken uit te zoeken, door de mevrouw aan de balie af te laten stempelen en 
mee naar huis te nemen om daar mijn nieuwste veroveringen te verorberen. Bij mijn keuze in bieden liet ik mij verleiden 
door de plaatjes op de kaft en als de kaft me aanstond las ik de achterkant om te kijken of dit boek de verwachtingen 
van de kaft waarmaakte en als dat zo was ging het mee naar huis. Meestal ging ik alleen naar de bieb om ongestoord 
een boek uit te zoeken. Maar soms ging ik met een vriendinnetje. Dan liet ik me leiden door haar ervaringen met een 
boek. Op de middelbare school kwam ik er nog steeds, maar begon ik het iets meer als verplichting te zien dan als 
iets ontspannends , maar het lezen van de boeken bleef leuk. Ik las mijnboeken altijd thuis in alle rust en zonder dat ik 
afgeleid werd. Na de middelbare schooltijd kwam ik bijna niet meer in de bieb. Best jammer bedenk ik me nu. Voor mij 
betekent de bieb voornamelijk een plek om boeken te lenen voor de ontspanning. Dus niet voor studie. Nu koop ik mijn 
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boeken, lees ze, zet ze in de boekenkast om ze daar vervolgens te laten staan of later nogmaals te lezen. De geur van 
boeken is heerlijk, maar een boek dat vol zit met vlekken, ezelsoren en door andere mensen gemaakte aantekeningen 
vind ik heeeel storend. Daarom ga ik nu voor boeken dien mijn eigendom zijn. Nu onze oudste zoon net 4 jaar is 
geworden zit ik er wel erg aan te denken om hem een lidmaatschap van de bieb kado te doen, zodat hij hopelijk ook 
met veel plezier en zonder al te veel kosten kennis kan maken met de magische wereld waarin je je helemaal kunt 
onderdompelen.
 
MATTHIJS DATEMA >> 23 FEBRUARY ‘12 @ 15:46 
‘Vroeger’ waren er drie bibliotheekachtigen in mijn leven. Ik woonde in een klein dorpje ten noorden van Groningen. Ten 
eerste was er een bibliotheek in het dorp, ten tweede waren er kasten met boeken op de basisschool en dan was er 
nog de reusachtig, eng grote bibliotheek in de stad Groningen.
De bibliotheek in het dorp ging ik wel eens naartoe met mijn moeder en broer. Het was een ontzettend klein hokje en 
volgens mij ook maar één keer per week geopend. Je kon er niet zitten, het was te klein. Er waren twee plastic kratten 
met stripboeken. Een geel en een rood krat. Van andere kleuren in de bibliotheek weet ik niets meer, maar de kleuren 
van die kratten, die weet ik nog. Dé plek waar mijn broer en ik standaard een bezoek aan brachten, die kratten. Als 
wij ons boek hadden was het wachten op moeders tot ze ook haar boeken had gevonden. Er was echter niet echt 
een wachtruimte, waardoor het wachten neerkwam op erop te letten dat je niet al te veel in de weg stond voor andere 
bezoekers.
Ten tweede de basisschool. Op de basisschool stond er per klaslokaal een kast met boeken. We moesten hier verplicht 
een leesboek van kiezen die in het laatje van ons schoolbankje verdween voor een onbepaalde periode. Als je klaar was 
met je reken- of taallesje mocht je soms lezen. Verder stonden hier vooral veel informatieve boeken, die moesten we 
gebruiken voor spreekbeurten. Ik meen dat af en toe de boeken vervangen werden door andere, maar dat gebeurde 
zeker niet maandelijks. Ik gok halfjaarlijks.
Tenslotte was er nog de bibliotheek in de stad. Hier ben ik destijds niet vaak geweest. Ik weet nog dat ik een keer 
meeging met mijn moeder en dat ik verbaasd was over de grote hoeveelheid boeken. Er wa nog een verdieping ook, 
waarschijnlijk niet echt handig om een klein kind vrij rond te laten lopen. Ik ben onlangs weer in Groningen geweest. 
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De dorpsbibliotheek bestaat al lange tijd niet meer. De bibliotheek in de stad Groningen wel. Qua grootte valt het als je 
het nu terugziet reuze mee.
Mijn ideale bibliotheek is een plek waar je je het ene moment bewust bent van je aanwezigheid in een bijeenkomstgebouw 
en het volgende moment, weggedoken tussen de rijen boeken, in een verlaten oase van rust waar je uren lang boeken 
kan openslaan, een paar regeltjes kan lezen om vervolgens te besluiten deze toch niet mee naar huis te nemen.

WILLEKE KLOMP >> 23 FEBRUARY ‘12 @ 16:04 
Wonend in een klein gat, zonder (centrale) bibliotheek in de buurt en hooguit vier boekenkasten met boeken op de 
basisschool, moest ik als kind eigenlijk wel naar de bibliobus voor boeken.
De bibliobus, die een keer in de week bij ons in het dorp kwam, herinner ik mij als een vrachtwagen, die van binnen 
toch wel een kamer groot was, met een trappetje om erin te komen. Vooral, om de een of andere reden, die treden 
naar binnen zijn mij bij gebleven; roestvrijstalen roosters met ronde gaatjes. Misschien omdat ze voor mij als kind zo 
groot en hoog waren. Dit was wel de overgang van buiten naar binnen toe. Eenmaal in de bus, die gevuld was met 
boeken, heel veel boeken (voor mij, totdat ik ooit eens de bibliotheek in Culemborg (een echte bieb) binnen zou stappen 
en mij realiseerde dat die ‘biebbus’ toch niet erg groot was), was er natuurlijk de speciale ‘kinderhoek’. In lades zaten 
stripboeken als Lucky Luke, de Smurfen etc. met daar direct boven boeken als Rupsje Nooitgenoeg, voor de echte 
kleintjes en hoe hoger de plank, des te ouder je moest zijn om de boeken te begrijpen. Voor de meer volwassen 
IVLRLU��YVTHUZ��ZJPLUJL�ÄJ[PVU�L[J��TVLZ[�QL�UHHY�KL�HUKLYL�RHU[�]HU�KL�I\Z�
In de bus waren er aan twee kanten ‘balies’, eentje voor terug geven van boeken, de andere voor uitlenen. Soms was 
het er zo druk in de bus dat wanneer ik naar de bus liep om naar binnen te gaan, de weg versperd door een rij mensen 
die hun boeken moesten inleveren of verlengen. Als het wat drukker was in de bus, was het ook niet leuk om er binnen 
te zijn, want ik kon niet rustig lezen. Ik kan me niet herinneren of ik veel las in de bus, ik denk dat dat wel mee viel.
Toen ik groter was, op de middelbare school, hadden ze daar voldoende boeken naar mijn idee; ik was niet zo’n lezer 
vroeger. Maar als er dan een boek niet was ging ik toch nog wel eens naar de ‘biebbus’ (ik dacht ook serieus best 
lang dat dat de echte naam was van die bus). Ik moet bekennen dat als ik daar aan terug denk, in combinatie met hoe 
ik weet dat de bus er nu van buiten uitziet, de bus toch wel een stuk kleiner was geworden, en ook een stuk minder 
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interessant.
Die keer dat ik voor het eerst met een vriendin de bibliotheek in Culemborg bezocht, ging er een wereld voor mij open. 
Niet vier boekenkasten, niet eens een ruimte voor boeken, maar zeker wel drie verdiepingen met boeken! Zoveel boeken 
had ik nog nooit bij elkaar gezien en er was ook nog plaats om rustig aan een tafeltje te gaan zitten om je boeken 
door te nemen voordat je zeker wist of je ze uberhaupt wel wilde meenemen of niet gewoon al uit had. Ik moet eerlijk 
bekennen dat ik daarna niet nog vaak naar die bibliotheek ben geweest, maar ik was wel onder de indrukwekkend.
Heden ten dage ga ik nog steeds niet zo vaak naar de bieb, maar als ik er dan eenmaal ben denk ik altijd bij mezelf: 
‘ik moet hier vaker komen’. Het leukste aan de bibliotheek vind ik dat ik vaak voor een bepaald boek komt die ik 
op internet heb gevonden, wat dan niets blijkt te zijn, maar dan toch de bieb verlaat met boeken in mijn hand die ik 
eigenlijk helemaal niet nodig hebt voor mijn project. Jammer dat ze geen vloerbedekking hebben in Vertigo, want dat zit 
SLRRLYKLY�[\ZZLU�KL�RHZ[LU��KH[�PZ�Q\PZ[�aV�ÄQU�VT�[\ZZLU�KL�RHZ[LU�NL]\SK�TL[�IVLRLU�[V[�OL[�WSHMVUK�Y\Z[PN�LLU�IVLR�
door te bladeren. Alle informatie van de wereld tot je beschikking.
Maar ik moet zeggen dat de beste ‘bieb’ die ik heb gezien in mijn leven toch wel een boekhandel in Canada was, 
waar mensen gewoon boeken zaten te lezen alsof ze in de bieb waren. Dat verwonderde mij heel erg, want je kan dus 
gewoon een boek uitlezen, terug zetten en naar huis gaan zonder het boek te kopen; niemand die er wat van zegt. 
Maar de sfeer daar, de zitplaatsen in een winkel, heel veel boeken, alle soorten en maten, alles binnen handereik. Dat 
vind ik wel wat hebben, vooral omdat zodra je iets hebt gevonden wat je erg aanstaat, je dat ‘juweeltje’ niet hoeft te 
lenen -dat bijna uit elkaar vallend van gebruik bundeltje papier- maar dat je dat geheel nieuwe boek dan ook gewoon 
kunt kopen.

JOHAN VAN DER VEEN >> 23 FEBRUARY ‘12 @ 19:51 
De bieb
Een plek om tot rust te komen, een plek om weg te zijn van ouders die het maar niets vonden dat je altijd zat te 
lezen. Een plek vol historisch besef, Misschien een rare associatie maar de bieb in Veendam was gehuisvest in het 
Veenkoloniaal Museum. Toen ik nog klein was mocht ik alleen in het rechtergedeelte van de bieb komen, het deel voor 
de kleintjes, later kwam het linkerdeel erbij. Het deel voor de volwassenen. Beide delen waren gescheiden door een 
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brede gang. de gang leidde naar het museum, altijd weer een uitnodiging om even te snuffelen.
Nog steeds is de bieb een uitdaging, een uitdaging vol met boeken en schrijvers. Een plek ook om de digitale wereld 
te ontvluchten, een oase van rust in een werled van snelheid.
 
JOYCE >> 24 FEBRUARY ‘12 @ 16:50 
De bieb,
Vroeger vond ik eigenlijk helemaal niets aan lezen.. Mijn eerste keer naar de bieb was omdat ik een spreekbeurt 
moest gaan houden, en informatie nodig had. Later ben ik wel meer gaan lezen, dus kwam er ook vaker voor boeken. 
Tegenwoordig koop ik al mijn boeken om ze mooi zelf in de kast te zetten. Kan ik ze ook niet meer te laat inleveren :P !
De Bibliotheek is voor mij nu meer een bron van informatie. Niet langer meer voor een leesboek, maar veel meer voor 
informatie boeken. Boeken die zeldzaam zijn, die je niet meer in de winkel kunt vinden. Als ik in Utrecht in de uni bieb 
was (die in de stad), nam ik het liefst al me boeken mee, en zocht dan zo’n verlaten kamertje waar niemand kwam, om 
daar lekker aan een tafel te gaan zitten met al je boeken. Lekker de rust. Deze bieb alleen al is een ontdekkingsreis waar 
een plattegrond niet te veel gevraagd is. Even uit de drukte, en op ontdekkingsreis.
Bieb is ook voor mij een plek om rustig te kunnen studeren, rustig te kunnen zitten. Het idee dat je omringt bent met 
alle informatie die je nodig hebt, altijd wel rust gevend idee.. Dan alleen nog maar weten waar je het kan vinden he :D
 
ANJA >> 26 FEBRUARY ‘12 @ 15:29 
Aan de bibliotheek van vroeger koester ik warme herinneringen. Zo veel boeken om uit te kiezen, een gevoel van 
verrukking gaf dat. het maximale aantal boeken was 4, als ik me goed herinner mocht je 2 lees- en 2 studieboeken 
meenemen. Gelukkig vielen de sprookjesboeken ook onder de studieboeken..Ik heb dan ook alle sprookjesboeken 
gelezen.
Met die 4 boeken moest ik dan wel een week doen. Als ik op woensdag naar de bieb ging, had ik ze op vrijdag al uit 
en lag er een lang weekend zonder lezen voor me, want op zaterdag was de bieb niet open, (althans in mijn herinnering 
niet Dianne!).
Ook herinner ik me de voorleeswedstrijd in de bibliotheek, niet de eerste prijs gewonnen, maar wel weer een boek rijker. 
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Dezlefde ruimte waar ik iedere week kwam, maar het voelde ineens heel anders.
Nog steeds voel ik me heerlijk in een bibliotheek. Hier in Ede is de bibliotheek gelukkig veel vaker open en mag ik ook 
veel meer boeken mee! (jammer dat ik nu zo weinig tijd heb om te lezen)
Bij binnenkomst zitten er altijd wel een paar mensen te lezen in een krant op tijdschrift, daar gaat zo’n heerlijke rust 
van uit.
En dan die lekkere banken, gewoon even neerploffen om eens een boek lekker door te snuffelen, om daarna te 
besluiten of je het wel of niet meeneemt naar huis. En dan ineens een schrijver ontdekken die je nog niet kent en dan 
een feestje omdat hij of zij heel veel boeken geschreven blijkt te hebben.
Nee, e-books zijn aan mij niet besteed. Gewoon lekker basic een boek in je handen, even de achterkant lezen en dan 
besluiten of je het meeneemt of niet.
Boeken uit je middelbare schooltijd terug zien. Toen was het verplichte kost, nu is het genieten. Of voor studie,want 
niet alle boeken zijn nog in de handel.
Met jou en later Geert en Eva naar de bibliotheek: vooral toen jullie net konden lezen, bleken jullie net zo verrukt als ik 
zelf. (gelukkig voor Geert waren er ook heel veel stripboeken!)
2VY[VT��HSSLLU�THHY�ÄQUL�OLYPUULYPUNLU��LU�UVN�Z[LLKZ�ÄQUL�TVTLU[LU�

IKKE >> 1 MARCH ‘12 @ 00:44 
De bibliotheek was een vluchtoord. Daar kon ik mezelf helemaal terugtrekken en ongezien lezen en kennis opdoen.

In het begin was er een bibliotheekbus. Daar haalde je boeken en dat was dat. Alsof je naar de snackbar gaat en een 
frietje met haalt. Erin, boeken graaien en er weer uit.

Later kwamen er twee veranderingen: er kwam een bibliotheek in de wijk én ik mocht alleen naar de grote bieb in de 
stad.

De bieb in de wijk was zo’n modern gebouw open, leeg met rijen boekenkasten van ruim anderhalve meter hoog. 
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Functioneel, maar niet gezellig. Behalve de striphoek: daar kon je wegkruipen met een stapel strips of stripbladen als 
de Eppo en lekker wegduiken in een verre wereld.

De bieb in de stad was in een oud gebouw en in de kelder was de leeszaal. Daar kwam bijna niemand, alleen wat 
oudere mensen die er de krant lazen. Als je daar in een hoekje zat was je echt weg. Daar durfde ik voor het eerst een 
verhalenbundel als Het huis dat vriendschap heet te lezen. Stiekem, zonder dat iemand het kon zien deed ik de kennis 
op die ik zocht, zonder dat iemand het wist. Nooit zou ik zo’n boek mee naar huis durven nemen.

Dat veranderde in Bennekom. De reden was dat ze er A boy’s own story van Edmund White hadden. Alleen daarom 
werd ik lid. Sfeer was er niet in het gebouw met grijze betonnen stenen en metalen boekenkasten.

Ik heb de bieb nooit gebruikt om te studeren, dat kon veel beter thuis met een muziekje en een pot thee. De bieb was 
eerder een lunchplek om de krant of tijdschriften te lezen.

Op een gegeven moment had ik voldoende geld om boeken te kopen, geen schroom meer om gay-novels te kopen 
en nam de tijd om te lezen af. Boeken uit de bieb bleven veel te lang liggen en ik kreeg er boetes voor. Sindsdien koop 
ik alleen nog maar boeken.

Maar ik droom van een eigen bibliotheek zoals die in het Teijlers in Haarlem of nog fraaier het Strahov Klooster in Praag. 
Zo ziet voor mij een échte bibliotheek eruit. Boeken tot het plafond, in mooie kasten, omgeven door museale objecten 
als globes, fossielen of perkament.
 
RINEKE >> 5 MARCH ‘12 @ 18:20 
De bibliobus had ik elke woensdagmiddag al zien staan op het kerkplein, tegenover ons huis. Maar het duurde lang 
voor ik erheen mocht. O, wat was ik blij toen het zover was. Ik werd een vaste klant. Ik stond voor de deur voordat de 
bus geparkeerd was, want ik zag hem al van ver aankomen. En de sport was om de vier toegestane boeken snel thuis 
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uit te lezen zodat ik net voor de bus weer weg zou rijden nieuwe kon gaan halen. Het is dan ook niet verbazend dat ik 
telkens voortijdig door alle boeken van mijn leeftijd heen was.
Pas toen ik kinderen had werd ik weer lid van de bieb. Eerst konden we nog naar de bibliotheek in Veldhuizen en was 
ik een bijna net zo vaste bezoeker. Toen de bieb naar Cultura verhuisde nam dat af. En wat ik vooral jammer vind is dat 
ik mijn kinderen dus niet regelmatig zelf naar de bieb heb kunnen zien gaan. Ik moest altijd mee. Op zich niet erg, want 
een bieb is leuk. Maar met drie kinderen is het niet altijd praktisch.
Maar ik moest wel vreselijk wennen aan de overdonderende keuze die je er had. Na zo’n bus was het wel moeilijk hoor. 
Ik was gewend gewoon een boek te kiezen wat ik nog niet gelezen had en dat werden er dan steeds minder. Nu beperk 
ik me maar gewoon tot het eerste deel van het alfabet. Dat scheelt keuzestress.
 
GEERT >> 6 MARCH ‘12 @ 22:19 
Ik ben niet echt een bibliotheekmens, nooit geweest eigenlijk. Toch kom ik hier in Amsterdam graag in de OBA bij het 
CS. De bieb is, ik heb het woord hier al vaker gelezen, echt een toevluchtsoord. Een plek waar te midden van de drukte 
van de stad een serene rust hangt. De OBA nodigt je ook uit om rustig te blijven zitten met een boek of een tijdschrift. 
Het uitzicht is prachtig, er is wat te eten of drinken onder handbereik maar boven alles hangt er rust. Heel veel rust. En 
dat is eigenlijk alles wat ik écht verlang van een bibliotheek. De wetenschap dat er in ieder geval een plek in je stad of 
dorp is waar je je volledig ongestoord kan terugtrekken in je krant, boek of eigen wereld. 
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071 - Printscreen van de site
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Uiteindelijk hebben er 22 mensen gereageerd 
op dit project. Ik ben deze mensen uiteraard 
ontzettend dankbaar voor het delen van hun 
verhalen en herinneringen. 
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DE BEELDEN

Waarschijnlijk ben ik de eerste en de 
laatste die de twee gegevens bos en 
bibliotheek aan elkaar verbindt. Dat 
heeft er waarschijnlijk mee te maken 
dat het mijn gedachtes zijn die ik op 
papier aan het zetten ben. 
Als kind had ik een plaats waar 
ik heen ging om mijn zinnen te 
verzetten. Voor een hoofd vol nieuwe 
ideeën ging ik naar de bibliotheek. 
Mijn bibliotheek was een schakeling 
van twee volumes die verschoven 
over de verdieping en ruimte lieten 
voor stijgpunten. Dit inspiratieloze 
gebouw was een resultaat van 
de bibliotheek uit jaren zeventig, 
compleet met betonstenen. In dit 
gebouw waren strenge mensen die 
bepaalden wat ik wel en niet mocht 
lezen met als gevolg dat ik boeken 
las tussen de rekken, waarbij ik 
waarschijnlijk altijd iemand in de weg 
zat.





De bibliotheek was mijn wereld vol nieuwe informatie. Van planetenstelsels tot onderzeeërs tot aan de gruwelen van 
de eerste wereldoorlog, ze hadden alles wat ik kon bedenken. Dit was mijn prikkelwereld. Nu wil het geval dat als ik 
boek vond, ik me graag wilde afsluiten van alle prikkels om in alle rust deze informatie te kunnen verwerken tot nieuwe 
kennis. Dat kon niet in onze bibliotheek, die veel meer een magazijn met eindeloze rijen boeken en stille mensen op 
zoek naar een boek was.
 
Als mijn hoofd vol was en ik graag even alleen wilde zijn met mijn gedachten ging ik naar het bos. Bij ons in het bos 
kun je nog een uur lopen zonder dat je mensen tegenkomt, hooguit een hert of een wild zwijn. Verdwalen kon je niet 
echt. Ik ken het bos op mijn duimpje en er was altijd het geluid van de rijksweg. Dit gevoel van eindeloos lopen was 
Y\Z[NL]LUK��]HU�IVVT�UHHY�IVVT�PU�OL[�IVZ�]HU�IVLR�UHHY�IVLR�PU�TPQU�OVVMK�^LYK�PUMVYTH[PL�VWUPL\^�NLÄS[LYK�LU�
voorzien van labels. Als die twee dingen toch eens qua gevoel in elkaar zouden kunnen overlopen. Een bibliotheek 
midden in het bos.

072

072 - Bos in de omgeving van Ede
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Het tweede beeld is van recentere aard. Afgelopen januari tussen M3 en M4 ben ik een weekje naar Marrakesh 
gevlucht. De meest chaotische stad waar ik ooit een ben geweest, maar het is zo’n explosie aan kleur, mensen en 
geuren dat je er een keer geweest moet zijn. Het leukste wat je er kan doen is door de soeks wandelen en kijken naar 
de dingen die ze aanbieden. Dat wil zeggen, dat zij de reisgids. Persoonlijk zit ik liever op een afstandje op het dak van 
het lokale café om mensen te kijken. Of laat mij maar zwerven door de schijnbaar eindeloze gebouwen die tussen al 
die nauwe straatjes in liggen.

Ondanks de overvloed aan mensen en het sterke gevoel dat één Marrakesh ruim voldoende is zijn er een aantal 
beelden bijgebleven, De eerste is het gebruik van deuren en binnenpleinen. Als de deuren open staan ontstaat er een 
bijzondere scheiding tussen het plein en de straat. Je kunt kijken wat er binnen gebeurt en, als je durft, naar binnen 
stappen. Eenmaal op zo’n binnenplein ontdek je dat het een verlengstuk van de straat is geworden oor een groep 
mensen die er wat te zoeken heeft. De echte scheiding komt pas na de voordeur, dat wil zeggen, voor zover aanwezig. 
Het meest voorkomende systeem is dat er een voorplein is wat met een corridor verbonden wordt aan een tweede, 
soms overdekt, plein waar alle kamers van het huis op uitkomen. De overgang tussen privé en publiek is geleidelijk en 
altijd met glimpen van elkaar. Er bestaat als het ware een wisselwerking van deze twee gegevens op de grens. Er is 
een groot overloopgebied. 

In zo’n wandeling door een gebouw kwam ik op het tweede punt. Door vele jaren van aan-, ver- en uitbouw ontstaat 
er waar doolhof van gangen, kamers en alles wat daar tussen ligt. De eerder genoemde doorkijkjes zijn dan niet alleen 
naar de volgende ruimte maar hier en daar ook naar buiten. Soms is het een klein straaltje licht door gaten in het dak 
van de hamam, soms een blik naar buiten door een klein raampje en soms een streep indirect licht. Dit onwillekeurige 
ZWLSLU�TL[�SPJO[�OLLM[�PL[Z�OLLS�UH[\\YSPQRZ�PL[Z�^H[�VU[Z[HH[�LLU�VYNHUPZJOL�YLÅLJ[PL�]HU�KL�TL[OVKL�]HU�IV\^LU�

073

073 Paleis in Marrakech
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Mijn moeder kwam met het volgende beeld aanzetten. Ze had het in de krant gezien in het kunstkatern. Het is een 
werk van kunstenaar Massimo Bartolini en het heet verrassend genoeg de buitenbibliotheek. Het werk is gemaakt in 
opdarcht van TRACK. Het staat of stond aan in een Wijngaard van de Sint-Pietersabdij op het Sint-Pietersplein 14 in 
Gent. Zoals het beeld van de buitenbibliotheek op bondi beach ook al bewees heeft een bibliotheek in principe niet 
zoveel nodig. Het gaat uiteindelijk om toegang. 

074

074 - Buitenbilbliotheek in Gent
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Dit kwam ik bij toeval tegen op zoek naar iets compleet anders. Het is het werk van de kunstenaar Gloria Friedmann 
en het heet Die Grünstation. Het is onderdeel van een groter project, de Waldskulpturenweg, en als je het zou willen 
bezoeken, het staat ergens tussen de stad Bad Berleburg, gelegen in het district Siegen-Wittgenstein, en de stad 
Schmallenberg in het Hoogsauerland. Wat mij vooral aansprak in het project is dat er veel meer mensen bezig zijn met 
het verblijven in het bos.

075

075 - Waldskulpturenweg
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0139



Ter afsluiting nog een jeugdherinnering. Tijdens mijn middelbare schooltijd was het Arnhemse collectief Loesje redelijk 
populair met hun grappige teksten die bijzondere scenario’s en ideeën in je hoofd planten.

076

076 - Loesje op haar best
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DE REFERENTIES

Voor dit project heb ik heel wat 
bibliotheken bekeken. Archdaily.
com en andere architectuursites 
geven een eenvoudige blik in de 
huidige stand van zaken van een 
willekeurige typologie. Voor een meer 
lokale blik geeft het Nederlandse 
gebiedsorgaan Vob elke twee jaar 
een boekje uit met nieuwbouw in 
Nederland en Vlaanderen. Toch 
kwam ik mijn eerste referentieproject 
niet tegen in een van deze bronnen. 

Van de weinig spoortjes die uit 
het M3-project zijn mee gekomen 
is dit er eentje. Voor het essay 
dat ik moest schrijven had ik de 
lijn uitgezet, maar geen goede 
referentieprojecten. Totdat mijn 
vriendin in onze favoriete boekwinkel 
zonder mijn aanwezigheid een boek 
vond wat tegen de lijn aanzat en een 
goed beeld gaf van mijn ideeën.





Dit boek van het NAI-project TESTIFY! the consequences of architecture bevatte een kleine bibliotheek in Maagdenburg. 
De bevolking in het deel van Maagdenburg waar deze bibliotheek staat is laagopgeleid, veelal werkloos en verveeld. 
Als poging om de buurt een gemene deler te geven werd er een plan ingediend door KARO architecten om een 
openluchtbibliotheek te bouwen. Deze bibliotheek heeft wanden aan de buitenkant waar je boeken kunt bekijken en 
lenen. De rest van het gebouw is meer een plein waar je kunt zitten, lezen of een toneelstukje kunt opvoeren. Ondanks 
dat het een zinloos plan lijkt en dat het regelmatig slachtoffer is van vandalisme zijn de eerste positieve effecten in zowel 
de buurt als het leesniveau te zien. Het mooie aan deze bibliotheek is de “in your face” aanpak. De meest logische 
manier om over het plein te komen is door het gebouw. Je wordt dus letterlijk met je neus op het boek gedrukt. In een 
gemiddelde supermarkt zou je je hier dood aan ergeren, maar hier lijkt het nog te mogen. Misschien is deze agressieve 
aanpak precies wat een bibliotheek nodig heeft.

077

077 - Rondhangen in de bibliotheek
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079078

078 - Overzicht van het plein
079 - Gebouw aan het eind van de straat





Het tweede project op de lijst kwam ik op een gegeven moment overal tegen. In bladen, op internet, ik kreeg het 
gemaild van klasgenoten. Dit project zal je dan waarschijnlijk ook niet ontgaan zijn en dat heeft waarschijnlijk vooral te 
maken met haar elegante vorm. De zachte vormen omsluiten je als het ware tot je in opgaat in de wereld van het boek. 
Je kunt in, op, of onder de boekenkasten zitten, hangen en liggen om je hoofd te vullen met nieuwe kennis en werelden. 
De projecten an sich kunnen niet verschillender zijn. 

Vennesla, waar de tweede bibliotheek staat, heeft duidelijk een hoger niveau in lezen. Het stellen van een niveau voor 
een bibliotheek is bijna een gevaarlijke instelling. Want dat betekent dat je een groot deel van je bezoekers op voorhand 
over een drempel heen moet helpen. Er zou voor elke bibliotheek een eenvoudig toegankelijke functie moeten zijn die 
als “pull” voor de bieb gaat werken. Eenmaal in de bibliotheek moet het wel de omgeving zijn waar je in alle rust boeken 
kunt ontdekken. Misschien moest elke bibliotheek maar gewoon een dependance hebben in de supermarkt...

080

080 - entree van de bibliotheek
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Entree naar de bibliotheek
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082081

081 - Overzicht van de bibliotheek
082 - Tussen de boekenkasten
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Tussen de boekenkasten
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DE REFERENTEN

Dit stuk heet dan wel referenten maar 
eigenlijk is het er maar eentje. Frank 
van Klingeren is de architect van het 
in Eindhoven zo geliefde of verguisde 
Karregat. Daar ga ik het niet over 
hebben, voor mijn project veel 
interessanter is het Agora gebouw in 
Lelystad. Dit is nooit gebouwd, maar 
de ideeën staan.





Frank van Klingeren wordt op 4 februari 1919 geboren en groeide op in Amsterdam. Hij volgde een MTS en een 
vervolgopleiding beton en staal, ging vervolgens werken bij de NDM en is in de oorlog nog een jaar ingeschreven 
geweest aan de academie voor de bouwkunst in Amsterdam. Hij werkte gedurende zijn carrière veel samen met de 
kunstenaar Piere van Soest en tot de meest bekende gebouwen die hij ontwierp behoren het Karregat in Eindhoven, 
het Agora in Lelystad (nooit gebouwd) en de Meerpaal in Dronten.
Bijna zijn volledige oeuvre lijkt te bestaan uit gebouwen waarbij het gaat om het samen laten zijn van mensen. Het is een 
extreem sociale architect die heilig gelooft in het feit dat mensen in harmonie kunnen leven. Het is deze overschatting 
van de mensheid die heeft geleid tot het mislukken van een aantal van zijn gebouwen. Het Karregat, wat veruit zijn 
meest experimentele is, wordt al binnen 3 jaar verbouwd om het bruikbaarder te maken. Er is niet zoveel mis met zijn 
manier van denken, sterker nog ik mag het wel. Maar hij had ergens moeten inzien dat de wereld niet bestaat uit één 
ZVVY[�TLUZLU��LU�KH[�QL�THHY�LLU�WHHY�]LYRLLYKL�ÄN\YLU�UVKPN�OLI[�VT�OL[�TPZ�[L�SH[LU�NHHU�

Qua architectuurstijl zou ik hem eerder rekenen onder de technoisten dan onder de structuralisten.  Het is, denk ik, 
maar net waar je naar kijkt. Zijn manier van denken over routing en organisatie zijn niet terug te zien in de opbouw van 
zijn projecten. De routing en organisatie zijn organisch en soms heel letterlijk landschappelijk. Zijn opbouw altijd strak 
technisch en industrieel. Een vreemde kruising van Oscar Niemeyer en een vroege Norman Foster. Zijn technische 
achtergrond is overal goed te zien.

0U������ PZ�IPQ�����LLU�TVUVNYHÄL�\P[NLIYHJO[�VUKLY�KL� [P[LS�OPUKLY�LU�VU[RSVU[LYPUN��+P[�IVLR�NLLM[�LLU�JVTWSLL[�
overzicht van zijn leven en werken. Het hoogtepunt van Van Klingeren lag in de jaren 60 en 70 in een super sociale 
tijdsgeest. Was hij de juiste man voor de tijd of liep hij net iets te ver voor? Het boek geeft geen antwoord op deze vraag, 
het laat alleen zien dat de tijd sneller veranderd als dat Van Klingeren zich kan aanpassen. 

083

083 - Frank van Klingeren (linksvooraan)
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Frank van Klingeren  (linksvooraan)



Zijn de ideeën over hoe je verschillende gebruikersgroepen onder een dak 
onderbrengt dan nog bruikbaar of moeten ze worden aangepast? Sommige 
van zijn ideeën zijn zo universeel dat ze nog goed bruikbaar zijn. 

- Er moet ruimte zijn voor eigen ontplooiing van de gebruikers.  
- Ruimt moet multifunctioneel zijn of aanpasbaar naar de omstandigheden.  
- Mensen moeten worden geprikkeld en geleid naar het volgende.  
- Gebouwen zijn eigenlijk nooit af. 

De meeste van deze ideeën zijn terug te vinden in het plan Agora voor 
Bildhoven, dat na 14 jaar ontwikkeling helaas nooit gebouwd werd. En dan 
is er nog het overkoepelende idee dat de architect niet echt een alwetend 
persoon is. De uiteindelijke gebruiken zal het gebouw naar zijn eigen hand 
moeten kunnen zetten. Dit is het universele idee dat overeind blijft, al moet het 
wel in een moderne context worden gegoten.

084

084 - Maquette van het Agora Lelystad





DE LOCATIE

Otterlo is een klein dorpje aan de 
rand van de Veluwe. Waarschijnlijk 
het meest bekend om de ingang 
naar nationaal park de hoge Veluwe 
LU�^H[�TPUKLY�VT�KL�VWOLMÄUN�]HU�
het CIAM in 1955. Het is een dorpje 
met ongeveer 1.400 inwoners en het 
valt onder de veel grotere gemeente 
Ede (100.000+ inwoners). Hoe ik bij 
Otterlo gekomen ben is min of meer 
toeval. Toen het idee van een annex-
bibliotheek kwam te vervallen ben ik 
verder gegaan met het idee van een 
MFA inclusief bibliotheek. Tijdens 
deze zoektocht kwam ik in het 
Drentse Valtemont een MFA tegen 
van de schaal waar ik naar opzoek 
was.





Valtermont is net als Otterlo een klein dorpje (+/- 1.400 inwoners) binnen rij-afstand van een grotere plaats. Dit gaf mij 
een schaal voor mijn bibliotheek van ongeveer 300m2. Dit plan bevatte tevens een sporthal, een BSO, een ouderensoos 
en een tandarts. De verhouding van 300m2 bibliotheek voor 1.400 inwoners is één op één overgenomen maar voor de 
ZWLJPÄLRL�SVJH[PL�PZ�LLU�LPNLU�WYVNYHTTH�VWNLZ[LSK�VW�IHZPZ�]HU�KL�^LUZLU�]HU�KL�PU^VULYZ�]HU�6[[LYSV��

Voordat we verder kijken naar Otterlo moet ik nog even vermelden dat ik inwoner ben van Ede en dat Otterlo de juiste 
ZJOHHS�OHK�IPUULU�LLU�HJJLW[HILSL�HMZ[HUK��<P[LPUKLSPQR�TVL[�OL[�JVUJLW[�ÅL_PILSLY�aPQU�KHU�HSSLLU�6[[LYSV��,Y�aPQU�K\Z�
wel degelijk omgevingsfactoren gebruikt voor de vorm- en materiaalgebruik, maar je zou dezelfde ideeën ook weer 
kunnen inzetten voor Valtermomt als ze ooit nog een nieuw MFA nodig hebben. 
Otterlo is dorp dat draait op twee dingen, landbouw en toerisme. Het heeft een school, een kerk, een buurthuis en geen 
bibliotheek. Wel een bibliobus voor een aantal uren in de week. 

Even kort over deze bibliobussen, dit moet de meest beroerde oplossing ooit zijn als het op bibliotheken aankomt. Je 
kunt op sommige plaatsen maar drie kwartier gebruik maken van deze service, bij deze een aanklacht. 

Enkele uren bibliobus is dus het beste wat je in de bibliobusservice kan ontvangen. Dat betekent dat ze wel bezig zijn 
met lezen. Deze bibliobus staat een paar uur per week voor de school. De school is min of meer het centrum van 
het dorp. Op een steenworp afstand (letterlijk) vind je de het buurthuis, de sporthal, de kerk en met wat mechanische 
ondersteuning ook de locatie die ik nu adopteer. 

Otterlo kent twee gezichten, binnen en buiten het seizoen. In het seizoen is het een levendig stadje met veel toeristen 
die op de vele campings rond het dorp verblijven en zich vermaken in de recreatieplas en/of op de hoge Veluwe. Het 
heeft een gezellig luie sfeer, die doet denken aan de maand augustus. Buiten het seizoen is het een stil dorpje aan de 
rand van de Veluwe. Het hele jaar door komen er toeristen voor de Veluwe, maar de aantallen zijn aanzienlijk lager. De 
inwoners zijn bezig met de dagelijkse gang van zaken. Kinderen gaan naar school, ouders naar volleybal of muziek. Het 
lijkt wel of ze twee stromen fysiek gescheiden zijn. Alle toeristen komen en gaan via de dorpsstraat. Dit is de verbinding 085

085 - Zicht in de dorpsstraat
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tussen de N-weg naar Otterlo en de ingang van de hoge Veluwe. De inwoners lijken vooral gebruik te maken van de 
Sportlaan. 

Als je een gebouw zou willen maken wat Otterlo ook toeristische ondersteunt zul je het moeten bouwen op de kruising 
van deze twee stromen. Voor het grootste deel lopen de Sportlaan en de Dorpsstraat parallel, maar de Sportlaan moet 
afbuigen voor de voetbalvelden en komt zo uit op de Dorpsstraat. Op deze kruising is een stuk gras wat op dit moment 
nergens voor gebruikt wordt. Vreemd genoeg zelfs niet in het nieuwe bestemmingsplan voor Ottelo wat begin juni is 
gepresenteerd. Deze locatie heb ik dan ook geadopteerd. Ik heb het bestemmingsplan gecontroleerd en daar staat 
‘groen’, maar ze lijken er verder echt niets mee te doen. 

Als we eens wat meer in detail kijken naar het programma. Wat het in principe zou moeten doen is een brede stroom 
bezoekers creëren voor de bibliotheek en een uithangbord worden voor Otterlo. Om deze functies te bepalen had 
ik geluk dat de dorpsraad van Otterlo in 2010 een onderzoek heeft gedaan naar wat de inwoners van Otterlo graag 
veranderd zouden willen hebben aan hun dorp.

Het nadeel aan het ondervragen van 1.400 mensen is dat je ook 1.400 antwoorden en ideeën krijgt. De dorpsvereniging 
heeft deze zoveel mogelijk geschift in een logische groepering op onderwerp. Uit deze inventarisatie heb ik de meest 
voorkomende (en bijpassende) problemen opgepakt. Het idee is dat al deze plannen vragen om samenvoeging, 
nieuwbouw, of überhaupt ruimte om iets te doen. Ik denk dat ik hier een beetje mazzel heb gehad en ook dat het niet 
volledig realistisch is. Als ik het bijvoorbeeld toets aan het nieuwe bestemmingsplan wordt er geld gestoken in andere 
zaken. De sporthal wordt wel vervangen maar op de zelfde locatie en er wordt geld gestoken in het verhuizen van een 
houtzagerij en sportvelden. De gymzaal moet ook worden vervangen, deze staat namelijk letterlijk op instorten. Deze 
zal ik dus ook meenemen, verder moet ik concluderen dat ik meer de sociale problemen probeer op te lossen dan 
ruimtelijke problemen. 

Het volgende hete hangijzer op sociaal gebied is een gebrek aan ruimte voor het ontplooien van activiteiten. De 086

086 - Halte van de bilbiobus aan het 
schoolplein
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showband oefent in het zaaltje van het café, de dansvereniging oefent in de ruimte van de kinderdagopvang en de 
sportclubs die gebruikmaken van de sporthal hebben geen ruimte voor een biertje achteraf. Het dorpshuis wat er nu 
^LS�PZ�TVL[�LLU�ÅPURL�\WNYHKL�RYPQNLU��=LYKLY�SPQR[�OL[�aV�[L�aPQU�KH[�6[[LYSV�^PS�NYVLPLU��+H[�IL[LRLU[�TLLY�RPUKLYLU�^H[�
op zijn beurt weer betekent dat de school te klein gaat worden. De overloop die er ooit was is nu in gebruik genomen 
door de kinderdagopvang en voor naschoolse opvang. 

Ook het buurthuis wat nu gebruik maakt van dezelfde ruimte moet dan verhuizen. Daarom het idee om alle sociale 
functies onder een dak samen te brengen. 

De enige echt vreemde eend in de bijt is het museum. Het tegelmuseum is de enige culturele attractie en het schijnt 
best (als ik de mevrouw achter de balie mag geloven) een hoog aangeschreven museum te zijn. Als je dan ziet dat 
ze in een woonhuis en een aantal barak-achtige uitbouwen huizen valt dat niet of nauwelijks te rijmen. Misschien is 
het optimistische gedacht maar misschien is het tegelmuseum iets voor Otterlo om trots op te zijn. Als ik dat toevoeg 
aan het gebouw, dan zullen ze ook een beetje trots zijn op het gebouw. Verder is dan nog een jeugdsoos om het 
KLTVNYHÄZJO�VVR� PL[Z� HHU[YLRRLSPQRLY� [L�THRLU� ]VVY�KL� QL\NK��.L^VVU�L]LU�LLU�IPLY[QL� LU�LLU�IHSSL[QL�WVVS�TL[�
vrienden is soms alles wat je nodig hebt.

087

087 - Binnen in het tegelmuseum
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088 - Panorama van de lccatie





TOT SLOT

De tijd zal moeten leren of de bibliotheek nog een lang leven is beschoren. 
Ik hoop van harte dat er mensen blijven zoeken naar oplossingen die de 
bibliotheek voor de toekomst bewaren. Ik blijf van mening dat lezen voor ieder 
kind een essentieel deel van het opgroeien bedraagt en dat de bibliotheek als 
instituut daar een belangrijke rol in moet blijven spelen. Dit betekend wel dat 
de bibliotheek bereikbaar moet zijn voor kinderen.
Ik heb ik mijn project gezocht naar een invulling waardoor de aanloop naar 
de bibliotheek vergroot wordt en de boeken langer bereikbaar zijn. Je hoeft 
dan  niet alleen meer naar de bibliotheek hoeft maar kunt dit combineren met 
andere bezigheden. Ik denk dat deze oplossing beter past in de veranderde 
THH[ZJOHWWPQ�KPL�Z[YLLM[�UHHY�LLU�NYV[LYL�]VYT�]HU�LMÄJPwU[PL�VT�[PQK�V]LY�[L�
houden om leuke dingen te doen.

Koude cola, schijfje limoen, zwoele zomeravond en een goed boek...





SLOT
Toen ik aan dit project begon was ik in de veronderstelling dat ik een klein 
TVIPLS�LU�ÅL_PILS�IPISPV[OLLRQL�aV\�THRLU��6UKLYaVLR�UHHY�KL�THYR[�OLLM[�
echter uitgewezen dat dat geen werkbaar model is. Uiteindelijk zou je dan de 
bibliotheek zover afschaven dat dat wat een bibliotheek een bibliotheek maakt 
niet meer bestaat. 
Nu is wat een bibliotheek een bibliotheek maakt in dit geval persoonlijk. 
Het kunnen dwalen tussen boeken is mijn jeugdherinnering en staat aan de 
basis van dit project. Voor andere mensen zoals Jan-David Hanrath is het de 
eenvoudige toegang tot boeken, voor sommige mensen het hip houden van 
het concept en voor weer andere is het niet meer als een onderwijsmiddel. 
Welke essenties er voor u als lezer ten grondslag liggen aan een bibliotheek 
of elke typologie wat dat aan gaat zal persoonlijk zijn. Daar zal ik niet met u 
over in discussie gaan. Ik hoop echter wel dat u begrijpt dat het boek vraagt 
VT�aPQU�LPNLU�NLIV\^�TL[�aPQU�LPNLU�ZWLJPÄLRL�ZMLLY�LU�PU]\SSLU�LU�KH[�UPL[�
kan worden gereduceerd tot een boeken-carousel in een pompstation langs 
de A12.
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Dan zijn er nog een aantal mensen die ik moet bedanken. Als eerste Carmen 
]VVY�OHHY�PUZWPYH[PL��OL[�THRLU�]HU�KL�MV[V»Z��OL[�VUKLYZ[L\ULU�]HU�NYHÄZJO�
werk en het geduld om een paar duizend boeken te maken in schaal 1 op 
50. Mijn ouders moet ik bedanken voor de mogelijkheid die mij is geboden 
om uberhaubt te studeren. Geen middelbare school diploma en dan MTS, 
HTS en de Uni is een lange weg, maar ze hebben altijd achter me gestaan en 
gemotiveerd om te kijken of ik verder kon studeren. Mijn broer Geert voor het 
nakijken van al mijn schrijfwerk. De mensen bij maak>architectuur voor het 
bieden van een kans en dan met name Sandra en Jean-Paul. Studiegenoten 
,YPJ�]VVY�aPQU�UPL[�HÅH[LUKL�LU[OV\ZPHZTL��1LSSL�]VVY�aPQU�U\JO[LYOLPK�LU�:LHU�
]VVY�aPQU�ÄSVZVÄZJOL�L]HS\H[PLZ�]HU�KL�^LYRLSPQROLPK��

De mensen die hebben meegewerkt aan het ik en mijn bieb project. De 
mensen bij Matemco voor het begrijpen van een drang om te leren, bij name 
Henk, Peter en Harald. De mensen die me te woord hebben willen staan met 
al mijn vragen over hoe een bibliotheek werkt. 

;OL�ÄUHS�SPULZ�HYL�PU�,UNSPZO�MVY�T`�KLHY�MYPLUK�*VYPUH��[V�`V\�0�JHU�HS^H`Z�[HSR�
about anything and everything.

Met vriendelijke groet,
Bart van der Veen 

Aug. 2012



BRONVERMELDING

BOEKEN
Hinder en ontklontering
Architectuur en maatschappij in het werk van Frank van Klingeren
Marina van den Bergen & Piet Vollaard
Uitgeverij 010 Rotterdam, 2003
ISBN 9064504725

From design to control
Parametric/algorithmic architecture
Verschillende schrijvers
Uitgeverij atract-D, 2009
ISBN 9788496540798

Bookmark
the librarie 2040 project issue
Verschillende schrijver
Uitgeverij VoB & design academy Eindhoven, 2006
ISBN 9054837322

New library buildings in the Netherlands 5
Verschillende schrijvers
Uitgeverij VoB Den Haag,2010
ISBN 9789054839514

De architectuur van kennis
De bibliotheek van de toekomst
Verschillende schrijvers
Uitgeverij NAI Rotterdam, 2010  
ISBN 9789056627478

AFBEELDINGEN INTERNET
Afb. nr. 75 | groene huisje
3.bp.blogspot.com/-3QaxoHYeGdU/TeoijX_McLI/AAAAAAAAADY/6HR0upMoRHI/s1600/DSC04013.JPG  

Afb. nr. 74 | buitenbibliotheek Gent
R\UZ[�ISVN�US�ÄSLZ���������04.F�����QWN�

Afb. nr. 76 | Poster Loesje
^^ �̂SVLZQL�US�ÄSLZ�WVZ[LYZ�NV\K�V�����WKM�

Afb. nr. 15, 77, 78, 79 | Open air library
www.archdaily.com/39417/open-air-library-karo-architekten/  

Afb. nr. 16, 80, 81, 82
www.archdaily.com/209340/vennesla-library-and-culture-house-helen-hard/  
Afb. nr. 5 | bibliotheek van het klooster in st. Gallen
^^ �̂YVILY[�ZJOTPK[�ILY\MZRVSSLN�KL�^I�TLKPH�ILY\MZZJO\SL�Ä�)PISPV[OLRLU�:[F���.HSSLU���:[PM[ZIPISPV[OLR���

%283%29.jpg  
Afb. nr. 10 | Openbare bibliotheek Amsterdam
richardtulloch.wordpress.com/2010/06/22/amsterdams-brilliant-new-library-oba/ 

Afb. nr. 11 | Plugin bilbiotheek H2 interactive
h2interactive.eu/wp-content/gallery/plug-in_bibliotheek/img_1374.jpg 



Afb. nr. 13 | Therme Vals
www.public.iastate.edu/~silvinal/image2.jpg 

Afb. nr. 19 | Vrije universiteit van Berlijn
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Freie_Universitaet_Berlin_-_Silberlaube_-_Innenhof_2.jpg

Afb. nr. 21 | Bondi beach bookshelves
NPHSSP�L�NLVNYHÄL�ISVNZWV[�US���������Z[HUKI �̀O[TS 
Afb. nr. 20 | Reading on the subway
0.tqn.com/d/archaeology/1/0/U/3/1/train_reading.jpg  
Afb. nr. 18 | l’observatoire
www.archdaily.com/253392/lobservatoire-clp-architects/_mg_1059/  

Afb. nr. 30 | Insula dulcamara 
www.sai.msu.su/wm/paint/auth/klee/klee.insula-dulcamara.jpg  
Afb. nr. 42 | Licht in het bos 
patriciaennicole.blogsnel.nl/12172/Lichtval.html

OVERIGE FOTOS
Carmen Melgers

DOCUMENTEN INTERNET
dorpsplan otterlo’s belang
http://www.vendel-ict.nl/otterlosbelang/pdf/dorpsplan.pdf



BIBLIOTHEEK
binnenstebuiten
EEN ZELFREDZAME DORPSBIBLIOTHEEK VOOR DE TOEKOMST


