
De bibliotheek in Maartensdijk 

In 1965 startten enkele ingezetenen in onze 
gemeente een departement van "De Maat
schappij tot Nut van het Algemeen". Het 
Nut was een reeds in 1784 opgerichte alge
mene, landelijke organisatie met als doel de 
bevordering van de volksontwikkeling. 
Om dat doel te bereiken had deze organisa
tie in de loop van haar langdurig bestaan 
een rijk geschakeerd arsenaal aan middelen 
ontwikkeld. Daartoe behoorden o.a. nuts-
scholen, nutsspaarbanken, talencursussen, 
lezingen en niet te vergeten bibliotheken. 
Terwijl na 1900 in de steden de "openbare 
leeszaal" steeds meer terrein won, ging het 
Nut zich in het bijzonder beijveren voor de 
lectuurvoorziening ten plattelande. Zo 
werd de begeleiding van de zgn. volksbibli
otheken geïntensiveerd. In 1907 vestigde 
het Nut in Amsterdam een centraal depot 
van volkslectuur.1) Uit dit depot kon jaar
lijks een kist met boeken worden gezonden 
naar alle plaatsen waar geen vaste biblio
theek bestond. Om voor deze centrale 
dienstverlening rijkssubsidie te verwerven 
werd in 1920 een zelfstandige vereniging 
voor reizende bibliotheken opgericht. 

De landelijke organisatie telde in 1965 ruim 
300 departementen met in totaal 40.000 le
den.2) In de jaren erna slonken deze aantal
len gestadig door veranderingen in het soci
aal-culturele klimaat in Nederland. Het de
partement Maartensdijk was dan ook één 
van de laatst opgerichte in het land. 

Het jonge departement in actie 
De initiatiefnemers tot oprichting van het 
departement Maartensdijk van het Nut 
woonden in de kern Hollandsche Rading. 
Het gekozen werkgebied besloeg evenwel 
de gehele gemeente. Bij de samenstelling 
van het bestuur was dan ook uitgegaan van 
de gespreidheid van de gemeentelijke be
volking over vier kernen. De heer J. Bos
man was voorzitter, mevr. M.H. Rijnders-
des Bouvrie secretaris en de heer W. van 
Vliet penningmeester, alle uit Hollandsche 
Rading. Andere leden uit dit bestuur waren 
de heer G. Huizinga uit Groenekan en de 
heren G.C. van Witzenburg en M. Vos uit 
Maartensdijk. Wat betreft Westbroek was 

er contact met dokter Post en J. Stijlaart. 
Vanaf de oprichting ontwikkelde het Nut tal 
van activiteiten zoals lezingen, volkskerst-
zang, discussieavonden, jeugdwerk, be
jaardenzorg en bevordering van sport. Het 
departement was ook betrokken bij de op
richting van het dorpshuis te Hollandsche 
Rading, de tennisverenigingen van 
Hollandsche Rading en Maartensdijk en bij 
de heroprichting in 1967 van de korfbalver
eniging te Westbroek. Het openen van een 
bibliotheek was ook één van die activitei
ten. 

In Maartensdijk gebeurde dit in oktober 
1967. De heer en mevrouw Verhagen ver
zorgden al vanaf 1958 een bibliotheek in 
Hollandsche Rading. Zij hadden dit werk 
overgenomen van de heren De Waal en 
Stoutjesdijk die het werk net gestart waren, 
met heel weinig boeken. De uitleen was in 
een ruimte van de Adventkerk aan de 
Tolakkerweg.3) Vanaf zijn totstandkoming 
in 1965 leverde het nutsdepartement, in de 
wandel "het Nut" genoemd, vrijwilligers 
voor de uitleenuren. De Verhagens werden 
bereid gevonden ook in Maartensdijk een 
uitleen te gaan verzorgen. In het (oude) 
dorpshuis op de hoek Prinses Marijkelaan/ 
Nachtegaallaan werden in de kleedruimte 
twee kasten gereserveerd waar de boeken in 
konden worden bewaard. De uitleen vond 
plaats in deze kleedruimte. Iedere vrijdag
avond werden de boeken op tafels uitge
stald. Er was een boekenlijst met alle titels 
die er waren; ieder boek had een nummer. 
Elke lezer had een eigen bladzijde in het ad
ministratieschrift waarin de geleende num
mers werden opgeschreven. Bij terugkomst 
van het boek werd het nummer dan weer 
doorgestreept. De belangstelling was zo 
groot, dat na een maand het bestand werd 
uitgebreid tot 1000 banden. Het was altijd 
een gezellige avond. De Verhagens kenden 
al hun lezers en ook hun wensen. De boeken 
werden gehuurd van de Reizende Biblio
theek te Amsterdam. Mevrouw Verhagen 
ging regelmatig naar Amsterdam om boe
ken te ruilen. 

Driejaar later, in oktober 1970, werd deze 
uitleen overgenomen door vier Nutsleden. 
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De bibliotheek ver
huisde in november 
1975 naar een lokaal 

van deze school in de 
Fazantlaan. 

Het waren alle dames t.w. mevr. M. v.d. Pol, 
mevr. W. Koster, mevr. R. Roozenbeek en 
mevr. G. Doornhof. Voor een goed begrip 
van de verdere gang van zaken dient ook 
nog een verandering op landelijk niveau ge
noemd te worden. In 1969 werd de meerge
noemde "Vereniging voor Reizende Biblio
theken", waar veel Nutsbibliotheken bij 
waren aangesloten, omgezet in de Landelij
ke Bibliotheek Centrale, afgekort L.B.C.4) 
Deze landelijke Centrale had per provincie 
een zgn. Provinciale Bibliotheek Centrale. 
De P.B.C, van Utrecht kreeg als standplaats 
De Bilt.5) 

Gezinslidmaatschap 
Het nieuwe team startte met een geheel 
nieuwe wisselcollectie van de Provinciale 
Bibliotheek Centrale (P.B.C.) in De Bilt. 
Zo'n wisselcollectie bestond uit een paar 
honderd boeken. Twee keer per jaar werd 
een gedeelte teruggebracht en vervangen 
door andere en nieuwere boeken. De P.B.C. 
verzorgde al een uitleen op maandagmid
dag voor de jeugd. Wegens personeelsge
brek werd deze uitleen al snel door de vrij
willigers overgenomen. Er bleef een aparte 
uitleen voor de kinderen, op maandagmid
dag van 3-5 uur. Met het oog daarop werd 
het uitleenteam uitgebreid tot 5 mensen. 
Het jeugdboekenbestand werd nu ook door 
het Nut van de P.B.C, gehuurd. In 1973 was 
het totaal aantal banden 2500. 
De boeken werden bewaard in lange houten 
bakken in twee kasten. Voor iedere uitleen 
moesten eerst alle bakken op tafels uitge
stald worden. Het uitleensysteem werd nu 
veranderd. Een gezin werd lid voor f. 2,50 
per jaar en kreeg voor ieder gezinslid een 
kaart met een nummer er op. Een boek le
nen kostte dan verder nog 15 ct. per boek 
per week. 

In elk boek zat een boekkaartje waarop het 
nummer van de lezer geschreven werd. 
Deze kaartjes werden op alfabet en op da
tum in een bakje bewaard. Op een stempel-
briefje in het boek werd bij het uitlenen de 
datum gestempeld. Bij terugkomst kon dan 
worden uitgerekend hoeveel er moest wor
den betaald. Het boekkaartje werd weer op
gezocht en in het boek gedaan. Na de uit
leen moesten alle bakken met boeken (waar 
soms wel eens de bodem uit viel), weer de 
kasten in en de tafels teruggezet. Het echt
paar Van de Brink, de beheerders van het 
Dorpshuis, stond altijd met raad en daad 
klaar en zorgde voor een gezellige sfeer. 

Bibliotheek in schoollokaal Fazantlaan 
In de loop der jaren was het aantal lezers en 
dus ook het aantal boeken fors toegenomen. 
De boeken barstten letterlijk uit de kasten 
en er werd naar een andere ruimte uitgeke
ken. Op 8 november 1975 was de verhui
zing naar een leegstaand lokaal in een 
school aan de Fazantlaan. Voor het eerst een 
eigen ruimte die niet met anderen gedeeld 
behoeft te worden. De boeken stonden nu in 
open boekenkasten. Enkele cijfers uit het 
jaarverslag van 1976, die de groei aange
ven. In dat jaar waren er 6 medewerksters 
voor 540 lezers. Er waren 3814 boeken: 
2786 gehuurd van de P.B.C, en 1028 eigen 
bezit. Tweemaal per jaar werd een gedeelte 
van de gehuurde wisselcollectie omgeruild 
bij de P.B.C. 

Een volksbibliotheek 
De Maartensdijkse bibliotheek viel bij de 
P.B.C, onder de afdeling Volksbibliothe
ken. Een volksbibliotheek was een biblio
theek, meestal in een kleinere gemeente, 
die moest functioneren zonder rijksbij
drage, en gerund werd door vrijwilligers. 
Wat betreft de financiën waren ze sterk af
hankelijk van de bijdragen van de lezers en 
de gemeente. Het voordeel was, dat de be
volking van een kleinere gemeente dicht bij 
huis boeken kon lenen. 
Alleen in grote gemeenten was een zoge
noemde Openbare Bibliotheek. Zo'n in
stelling ontving rijkssubsidie en had een 
opgeleide bibliothecaris in dienst. Maar 
voor een dergelijke bibliotheek had de ge
meente Maartensdijk nog te weinig inwo
ners en de verdeling over vier kernen was 
zeer ongunstig. Daarbij dient bedacht, dat 
voornamelijk de kern Maartensdijk leden 
leverde. Inwoners uit Hollandsche Rading 
gingen al gauw naar de Openbare Leeszaal 
in Hilversum en die uit Groenekan naar de 
Openbare Bibliotheek in Utrecht. 
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De vrijwilligers van de Maartensdijkse bi
bliotheek werden professioneel onder
steund door de hiervoor genoemde afdeling 
Volksbibliotheken. De boekenlijsten wer
den afgeschaft, ze werden te lang, maar er 
werd begonnen met een catalogus op kaart
jes. 
Twee keer per week t.w. op maandagmid
dag en vrijdagavond was de bibliotheek 
open voor zowel de volwassenen als de kin
deren. De nieuwe uitleenruimte was een 
duidelijke verbetering. De mensen konden 
op hun gemak boeken uitzoeken en een 
praatje met elkaar maken. Met de feestda
gen werd het bibliotheekteam nog wel eens 
verwend door lezers met een kerstkrans of 
iemand bracht wat lekkers mee voor bij de 
koffie. De kinderen van de bibliotheekme
dewerkers leverden ook een eigen bijdrage 
aan de werkzaamheden. Zij moesten vaak 
thuis de boekkaartjes op alfabet sorteren. 
Vooral in vakantietijd waren er wel eens 
400 uitleningen op één avond en dan was 
het sorteren een hele klus. 

Opheffing van de Maatschappij tot Nut 
van het Algemeen 
In het jaar 1978 vonden er voor de biblio
theek twee belangrijke gebeurtenissen 
plaats. 
Daar er bijna geen belangstelling meer be
stond voor de activiteiten van het Nut werd 
het departement Maartensdijk van de 
Maatschappij tot Nut van het Algemeen op
geheven.6) De bibliotheek stond daarmee 
voor de noodzaak om tot een nieuwe be-
heersvorm te komen. Daarom werd op 9 
juni 1978 de Stichting Bibliotheek Maar
tensdijk opgericht. Er werd een bestuur ge
vormd uit de medewerkers en een afgevaar
digde van de gemeente om contact te hou
den met de gemeente en met de P.B.C. 
Maartensdijk had nu een zelfstandige bibli
otheek, aangesloten bij de Provinciale 
Bibliotheek Centrale Utrecht. 

De bibliotheek verhuist naar 
"de Vierstee" 
De tweede grote gebeurtenis in dat jaar was 
de verhuizing naar de nieuwe centrale 
accommodatie "De Vierstee" op 23 oktober 
1978. De bibliotheek was inmiddels uit
gegroeid tot 14 medewerkers. (13 vrouwen 
en 1 man). Per week vonden er nu drie uit
leningen plaats t. w. op maandagmiddag, 
woensdag- en vrijdagavond. Het aantal le
zers steeg tot 650. De groei zat er goed in. 

2 februari 1985. 
Opening door burge
meester Panis van de 
vergrote en nieuw in
gerichte bibliotheek 
in "De Vierstee". 

Op 7 januari 1983 was de feestelijke in
schrijving van het 1000ste lid. Ook het aan
tal boeken nam sterk toe. Al gauw was er 
dan ook weer te weinig ruimte, zowel voor 
de boeken als voor de bezoekers. De lezers 
stonden soms te wachten tot op de gang. In 
1985 werd daarom een speciale aanbouw 
gerealiseerd. Burgemeester Panis ver
richtte de officiële opening van de vergrote 
bibliotheek. De drukte bij het "open huis" 
dat op de opening volgde, toonde de grote 
belangstelling van de Maartensdijkse be
volking. Er kwam ook een kleine ruimte 
voor tentoonstellingen. Het opzetten van 
een aantal tentoonstellingen gebeurde in 
goede samenwerking met plaatselijke ver
enigingen en met het Kursusproject van 
M aarten s dijk. (6) Er waren in de afgelopen 
jaren tentoonstellingen over sport, kerst, 
vlinders, water en veel actuele onderwer
pen en ook exposities door cursisten van het 
Kursusproject. 
Behalve de samenwerking met plaatselijke 
verenigingen en het Kursusproject werd 
ook ingespeeld op de ontwikkelingen in het 
onderwijs. Het werkstuk en de spreekbeurt 
werden belangrijke onderdelen in het leer
proces. De leerlingen van de basisscholen 
vonden in de bibliotheek een belangrijke 
informatiebron. Het boekenbezit werd 
veelzijdiger. Er kwamen veel boeken die 
een bepaald onderwerp beschrijven. 
Kinderen putten veel informatie voor werk
stukken en spreekbeurten uit de vele infor
matieve boeken en mappen rond bepaalde 
thema's. Voor de leerlingen van het ver
volgonderwijs probeerde de bibliotheek 
zoveel mogelijk de boeken van de boeken
lijsten van de verschillende scholen in huis 
te hebben. Vooral de zgn. uittrekselboeken 
worden zeer veel geraadpleegd. 

Gelukkig dat met de toename van het aantal 
gebruikers en van het boeken- en informa-
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tiebestand en daarmee van de werkzaamhe
den ook het aantal vrij wi lligers toenam. Die 
vrijwilligheid was vanaf haar ontstaan een 
permanent en waardevol gegeven van de 
Maartensdijkse bibliotheek. In 1980 telde 
het vrijwilligersteam 22 medewerkers. Er 
zijn inmiddels 5 uitleningen per week. In de 
zomervakantie is de bibliotheek nu ook lx 
per week open. 
Zo'n 2 à 3 maal per jaar ging een ploeg 
mensen boeken ruilen bij de P.B.C, in 
IJsselstein. Dit was iedere keer weer heel 
leuk werk; het was heerlijk om uit de dui
zenden boeken die daar staan weer een 
leuke en boeiende selectie te maken. 

De bibliothecaresse 
De activiteiten namen toe, waardoor er veel 
werk bleef liggen. Gelukkig gaf de ge
meente na veel overleg toestemming voor 
het aanstellen van een professionele kracht. 
Er werd een commissie gevormd waarin 
een afgevaardigde van de gemeente, van 
het bibliotheekteam en van de P. B. C. zitting 
hadden. Nadat achtereenvolgens enkele da
mes en heren tijdelijk op proef hadden ge
functioneerd, werd op 1 juni 1988 mevr. 
Carla Heerschop als bibliothecaresse aan
gesteld. Voorlopig voor 12 uur per week. 
Zij is nu nog steeds de bibliothecaresse. Ze 
doet haar werk enthousiast en met veel fan
tasie. In de loop der jaren organiseerde zij 
o.m. kinderboekenweekfeesten en de kin
derboekenjury. Ook legde zij goede contac
ten met de scholen. Zij organiseerde avon
den waarop een schrijver uitgenodigd werd 
(o.a. Mies Bouhuys, Frans Pointl, Jos van 
Manen-Pieters) en zette tentoonstellingen 
op, b.v. van schilderijen van Maartensdijkse 
schilders, van kindertekeningen van de 
boekenweek en een tentoonstelling van de 
Historische Vereniging Maartensdijk, enz. 

De automatisering 
De veranderingen bleven elkaar snel opvol
gen. Een grote vooruitgang was de automa
tisering. Om te beginnen werd op 1 januari 
1990 het contributiesysteem veranderd. 
Iedereen kreeg een lenerspas met streepjes
code; gratis voor de jeugd tot 18 jaar. 
Volwassenen betaalden f. 20,- per jaar. Er 
werd niet meer per boek betaald. Thans is 
het toegestaan een aantal boeken gedurende 
drie weken gratis thuis te hebben. Boven
dien werden alle boeken in een paar weken 
van een streepjescode voorzien en opgeno
men in het computersysteem. Er wordt met 

de leespen uitgeleend en weer ingenomen. 
Dit is een enorme tijdsbesparing, geen ge
schrijf van nummers op kaartjes meer en 
ook geen kaartjes meer uitzoeken. De uit
leen gaat nu veel sneller. Er zijn ook twee 
terminals voor de lezers om boeken op te 
zoeken. Met de computer is de bibliotheek 
aangesloten op bijna alle catalogi van de bi
bliotheken in de provincie Utrecht en op de 
P.B.C. Per computer kan nu ook sneller een 
boek aangevraagd en gereserveerd worden. 

De laatste verbouwing 
In 1990 werd de bibliotheek niet alleen ge
automatiseerd maar ook nog vergroot. Er 
werd een flink stuk aangebouwd. Half juli 
was de bouw klaar. In de erop volgende zo
mervakantie was de bibliotheek 3 weken 
gesloten en werd er door de medewerkers 
en hun familieleden hard gewerkt om 
nieuwe kasten aan de muren te bevestigen, 
staande kasten in elkaar te schroeven en op 
de goede plaats te zetten en weer in te rui
men met de meer dan 17.000 boeken. Het 
waren drukke maar gezellige dagen en alles 
kwam op tijd voor elkaar. Op 10 september 
1990 vond de feestelijke heropening plaats 
door burgemeester ing. P.A.D.H. Diepen
horst. Het te gebruiken oppervlak van de bi
bliotheek is door deze verbouwing 100 m2 

groter geworden en is nu totaal 240 m2. Er is 
ook een administratiegedeelte gekomen 
waarin alle voorkomende werkzaamheden 
kunnen worden uitgevoerd zoals de admi
nistratie, nieuwe boeken inwerken in de 
computer, beschadigde boeken repareren, 
koffie en thee zetten en vergaderen. 
In 1991 kwam er ook een uitleen op woens
dagmiddag. De openingstijden zijn nu 
maandagmiddag en -avond, dinsdagmor
gen, woensdagmiddag en -avond en vrij
dagmiddag en -avond. Er is ook een begin 
gemaakt met het aan huis bezorgen van 
boeken bij aan huis gebonden mensen. 

Vijfentwintigjarig bestaan 
Dit jaar (1995) vierde de bibliotheek haar 
25-jarig bestaan in oktober. Het jubileum 
werd uitbundig gevierd met een feestweek 
van 9 t/m 14 oktober. Er waren demonstra
ties origami, (japans papiervouwen), was-
hoemi, (schilderen met papier), en een 
strippenruilbeurs. Verder was er een circus 
geheel door de kinderen uitgevoerd met als 
spreekstalmeester Herman Broekhuizen. 
Natuurlijk was er ook een schrijfster, mevr. 
Jos van Manen-Pieters. Ze is de auteur van 
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davtev 

veel gelezen streekromans. Zij kwam op 
een ochtend uit eigen werk voorlezen, kof
fiedrinken en praten met lezers. Op de vrij
dagavond werden er op grootbeeld-video
scherm Nederlandse speelfilms vertoond, 
naar boeken van bekende schrijvers. Dit 
waren "Jan Rap en z'n maat", naar het boek 
van Yvonne Keuls, "Oeroeg", naar het boek 
van Hella S. Haasse en "Vals licht", naar het 
boek van Joost Zwagerman. Verder werden 
als afsluiting op zaterdagavond twee ee
nakters, opgevoerd door de toneelgroep 
Sojater met muzikale omlijsting door de 
Ramshackle Blues Band. 

Er is in deze jaren veel veranderd; van een 
uitleenbibliotheekje met 300 boeken is de 
bibliotheek nu een veelzijdige, representa
tieve instelling geworden. 
De Maartensdijkse bibliotheek neemt in de 
provincie een bijzondere plaats in en is al 
jarenlang een voorbeeld voor andere bibli
otheken in de provincie hoe vrijwilligers 
een bibliotheek kunnen beheren. 

Een momentopname 
Tenslotte enkele cijfers uit het jaarverslag 
over 1994 van de Openbare Bibliotheek 
Maartensdijk. 
De bibliotheek bestaat uit een bestuur van 7 
personen. Er is 1 bibliothecaresse voor 28 
uur per week (inmiddels 32 uur) en er zijn 
27 vrijwilligers. 
Er zijn 829 jeugd- en 941 volwassen lezers, 
totaal dus 1770 lezers. 
Er waren 83.002 uitleningen in dat jaar. 
De bibliotheek omvat 12.774 boeken in ei
gen bezit, 334 documentatiemappen, 1589 
periodieken, 73 A. V-materialen, 4865 boe
ken in de huurcollectie. Totaal dus 19.635 
exemplaren voor uitleen. 
Vanaf 1990 heeft de bibliotheek ook een 
abonnement op een aantal kranten. Deze 
kranten kunnen aan de leestafel gelezen 
worden. 

Het gebruikerspercentage is 35,80% 
(landelijk 29,2%) 
Beschikbare banden per inwoner 3,64 
Beschikbare banden per gebruiker 10,18 
Uitleningen per week 1596 
Uitleningen per gebruiker 47 

De totale begroting van de bibliotheek is 
f. 232.000,-; dit bedrag is voor de vestiging 
in Maartensdijk en de "Bibliobus" die in 
Groenekan en Hollandsche Rading ope
reert. Het nadelig saldo wordt door de ge
meentesubsidie gedekt. 
Per hoofd van de bevolking is dit f. 24,28; 
(provinciaal f. 28,87). 
De laatste nieuwtjes zijn de CDI's, video's 
en CD-roms over speciale onderwerpen die 
kunnen worden geleend. De bibliotheca
resse kan voor de lezers ook in de catalogus 
van de Koninklijke Bibliotheek in Den 
Haag en de Universiteitsbibliotheek in 
Utrecht zoeken. 

Jettie Verwer 

Noten 
1. Om het Algemeen Volksgeluk, Gedenkboek 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Mijnhardl, W. 
en Wichers, A.J., Edam, 1984, p. 95. 
2. Gedenkboek, p. 361. 
3. Zie voorde Adventkapel: St. Maerten. 1992. nr. 8. 
Het bedehuis in de Rading. 
4. Gedenkboek, p. 171. 
5. Een P.B.C, staat de bibliotheken in haar provincie 
met raad en daad terzijde. Zij bezit een grote collectie 
boeken zoals romans; kinder-, studie- en grote letter-
boeken. Ook scholen kunnen gebruik maken van de 
service van een P.B.C. De P.B.C. Utrecht begon dus 
in De Bilt, verhuisde in 1975 naar IJsselstein en is 
sinds 1991 gevestigd in Houten. 
6. Zie voor de achteruitgang van de "Maatschappij tot 
Nut van 't Algemeen" in het land: Gedenkboek, 
hoofdstuk 9. Het Nut in de verzorgingsstaat 1969-
1981. 
7. Het Kursusprojekt is een jaarlijks terugkerend pak
ket van cursussen, dat steunt op vrijwillige medewer
king. Mensen uit Maartensdijk, die iets bijzonders 
kunnen of hebben te vertellen geven een cursus aan 
plaatsgenoten. 

Geraadpleegde literatuur 
Om het Algemeen Volksgeluk. Twee eeuwen 
Particulier Initiatief, 1784-1984. 
Gedenkboek ter gelegenheid van het tweehonderd-
jarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 
't Algemeen. Mijnhardt. W. en Wichers, A.J., Edam, 
1984" 

Veel gegevens zijn gevonden in het archief en de fo
toboeken van de bibliotheek. Verder heb ik veel ge
had aan de gesprekken met de heer en mevr. 
Verhagen, de heer Kwint, de heer Van Witzenburg, 
mevr. Rijnders en mijn collega's in de bibliotheek. 

De centrale 
accommodatie 
"De Vierstee" met de 
aanbouw voor de 
bibliotheek. 

21 


