
Informatie Professional 2002 [6] 122

D E BIBLIOTHEEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT neemt

de eerste plaats in. Jos Damen wijst op de ‘beroerde

ingang (lelijke trap voor een technische universiteit!)’,

maar vindt het gebouw ‘verder mooi vormgegeven en nog

functioneel ook. Een kunststuk van een actieve eigenzinni-

ge bibliothecaris.’ Aart Nieuwland roemt de ‘fraaie integra-

tie van oud (papieren collectie) en nieuw (digitale diensten)

en de uitzonderlijke vormgeving.’ Ook de dienstverlening

aan buurtbewoners die gratis in de leeszaal kunnen inter-

netten spreekt hem aan. Charles Citroen vindt de biblio-

theek, waar hij zelf werkzaam is, simpelweg de mooiste.

Marianne van der Heijden ten slotte is nog nooit in de Bibli-

otheek TU Delft geweest, al heeft ze er veel over gehoord.

‘Omdat je een rondleiding kunt verdienen met de als eer-

ste geplaatste bibliotheek, lijkt me dit een goede keuze: ik

wil wel een rondleiding in Delft’, schrijft ze. Bij deze,

Marianne! 

De Librije van Zutphen kreeg van haar een tweede plaats

en daarmee deelde zij de mening van een aantal andere

inzenders. De Librije is daardoor in het totaaloverzicht van

mooiste bibliotheken tweede. ‘Het is een prachtige, histori-

sche locatie uit de tijd toen bibliotheekwerk nog monniken-

werk was’, aldus Marianne. Jos Damen noemt de Librije

‘oud, klein, uniek, parochieel, middeleeuws’.

Op een gedeelde derde plaats staan de Bibliotheca Thysiana
in Leiden en de Bibliotheek van het Rijksmuseum in

Amsterdam. De Bibliotheca Thysiana maakt op Wilco 
Schepen nog altijd de meeste indruk: ‘Jarenlang leek het

een onneembare vesting totdat op een middag de deuren

van dit voor mij mysterieuze gebouw open gingen omdat

de curatoren geld nodig hadden voor een opknapbeurt. De

entree is niet spectaculair, maar de steile trap naar boven

belooft veel. Eenmaal boven was het vooral de kille sfeer en

het vreemde licht waardoor ik getroffen werd. Toen ik later

bij de UB Leiden werkte, heb ik van curator Obbema twee

rondleidingen gehad, één voor en één na de grondige res-

tauratie. Obbema wees mij op alle eigenzinnigheden van

het gebouw, zoals een hok naast de trap naar boven dat

waarschijnlijk als slaapplaats van een student diende, en op

een kamertje op zolder waar de kinderen van de custos

sliepen. Wat mij betreft is dit de mooiste bibliotheek van

Nederland.’ 

Jos Damen vindt dat Bibliotheca Thysiana het mooiste licht

heeft; en niet te vergeten een ‘patina der eeuwen’. Boven-

dien is het gebouw in 1999-2000 mooi gerestaureerd en

herbergt het 2.500 schitterende oude drukken, aldus

Damen.

Margriet van Eck Poppe koos als mooiste bibliotheek die van

het Rijksmuseum. ‘Klassiek met gietijzeren wenteltrappen

en fluisterend personeel. Een oase van rust in het drukke

stadsgewoel. De combinatie met het prentenkabinet is een

goede, de intieme momenten die je daar kunt hebben met

een pentekening van Rembrandt of een schets van Rubens,

echt kicken!’ zo schrijft Margriet. Aart Nieuwland noemt de

historische context van het gebouw ‘een monument in een

monument waarbij de rol van het papier en de moderne

Ronald de Nijs

Lezers kiezen de vijf mooiste bibliotheken
Op verzoek van de redactie kozen lezers de vijf mooiste bibliotheken in Nederland. Dat

resulteerde in een lijst van dertig geselecteerde gebouwen. De vijf winnende bibliotheken

geven tezamen een dwarsdoorsnede in de tijd: er is er een uit de middeleeuwen, een uit de

zeventiende en een uit de negentiende eeuw en tot slot zijn er twee die aan het eind van de

twintigste eeuw hun deuren openden. Informatie professionals geven met hun keuze blijk

van historisch besef, maar gezien de nummer één staan ze met beide benen in het heden:

de meeste stemmen gingen naar de Bibliotheek Technische Universiteit Delft.

De vijf mooiste bibliotheken

1. Bibliotheek Technische Universiteit Delft
2. Librije van Zutphen 
3. Bibliotheca Thysiana (Leiden) 
3. Bibliotheek Rijksmuseum (Amsterdam)
4. Stadsbibliotheek Maastricht (Centre Céramique)

Rondleiding
De volgende personen hebben een rondleiding door de 
Bibliotheek Technische Universiteit Delft gewonnen. Zij krijgen
schriftelijk bericht.

Jos Damen 
Marianne van der Heijden
Aart Nieuwland
Tanja Notten
Peter Verveen 
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Librije van Zutphen 
Het mag wel haast uniek heten dat een bibliotheek bij
een kapittel- of parochiekerk in Nederland bewaard is
gebleven. Het gaat hier om de Librije van de Sint Wal-
burgskerk in Zutphen. Voor de bouw, die tussen 1561-
1564 plaatsvond, dienden oudere boekzalen te
Zutphen als voorbeeld. In de Librije zijn diverse zeld-
zame en unieke banden aanwezig, niet alleen van
theologische aard, maar ook op andere gebieden als
letteren, geschiedenis, rechtsgeleerdheid en studie-
boeken. 
De volledige staat van de Librije, de omvang en de
oude inventaris, waaronder tien houten lezenaars met
laat-gotisch-vroeg renaissancistisch houtsnijwerk, zor-
gen voor een middeleeuwse atmosfeer.

23

Bibliotheca Thysiana 
In 1653 overleed Johannes Thys op 31-jarige leeftijd. Thys, of Thysi-
us in het Latijns, stamde uit een van oorsprong Nederlandse koop-
mansfamilie. Bij zijn dood had hij laten vastleggen dat zijn boeken-
bezit – hij had letteren en rechten gestudeerd en was collectioneur
– ten algemene nutte moest komen. Van zijn vermogen bestemde
hij ook een bedrag voor de bouw van een bibliotheek, die boven-
dien dicht bij het Waalse College moest worden gebouwd. In deze
instelling werden predikanten opgeleid ten behoeve van de Waalse
kerken in ons land. Al deze bepalingen werden door de executeur
stipt uitgevoerd en in 1655 verrees aan het Leidse Rapenburg de
Bibliotheca Thysiana, naar een ontwerp van stadsarchitect Arent
van ’s-Gravensande.
De Bibliotheca Thysiana is nu een onafhankelijke stichting die door
een drietal curatoren wordt beheerd. Deze plegen te worden gere-
cruteerd uit de Leidse faculteiten der godgeleerdheid en der lette-
ren. De brede wetenschappelijke boekencollectie bestond bij Thysi-
us’ dood uit circa 2500 delen, maar is door latere aankopen
toegenomen tot zo’n 6000 exemplaren. Ze kunnen via de Universi-
teitsbibliotheek Leiden worden geraadpleegd.

Bibliotheek van de TU Delft 
De nieuwe Centrale Bibliotheek van de TU Delft, officieel geopend
in mei 1998, bevindt zich achter de dominante aula van Van den
Broek & Bakema. Een ontwerp dat met dit betonnen ‘ruimteschip’
zou moeten concurreren was volgens bureau Mecanoo vrijwel
onmogelijk en ook ongewenst. De aula ligt nu temidden van een
grastapijt, dat langzaam overloopt in het driehoekige grasdak van
de bibliotheek. 
‘Het is een gebouw dat eigenlijk geen gebouw wil zijn, maar land-
schap is. Eigenlijk hebben we de aula op een groot grasveld gezet.
Dat grasveld als een velletje papier opgetild en daar kolommen
onder gezet. Daar weer glas tussen gezet. Een gebouw van glas en
gras.’ Zo typeerde architecte Francine Houben van Mecanoo de
nieuwe bibliotheek bij het slaan van de eerste paal. Houben: ‘Wij
hebben de bibliotheek ervan kunnen overtuigen een deel van de
boeken uit het magazijn te halen en in een immense boekenkast 
– over vier verdiepingen – uit te stallen. Naast de technieken van
de electronic highway zal het mogelijk zijn de boeken te zien, te
voelen en te ruiken.’
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Bibliotheek van het Rijksmuseum 
Bij de acceptatie van de bouwtekeningen van het Rijksmuseum
bestond het ontwerp voor de bibliotheek nog niet. Pas tijdens de uit-
werking van de plannen bedacht architect P.J.H. Cuypers dat het
museum geen grootse toekomst tegemoet kon gaan zonder een
monumentale bibliotheek. Museum en bibliotheek werden in 1885
opgeleverd.
Wie de hal van de bibliotheek betreedt, proeft de negentiende-eeuwse
atmosfeer. Dat is te danken aan het diffuse licht, de hoge eikehouten
kasten, de lederen boekbanden, de neo-gotische ramen, maar vooral
aan de gietijzeren gaanderijen. De ruimte is vrijwel geheel in de oor-
spronkelijke staat. Niet alleen de architectuur, maar alle details, de
schilderingen, de kasten, de bronzen handgrepen en zelfs de leestafel
en stoelen zijn naar het ontwerp van de architect uitgevoerd. Een
typisch voorbeeld van een negentiende-eeuws ‘Gesamtkunstwerk’.
Anno 2002 is de bibliotheek zeer compleet op het gebied van de
Europese kunstgeschiedenis. Vooral door het bezit van belangrijke
negentiende-eeuwse en oudere bestanden op het gebied van de
kunstnijverheid en prent- en tekenkunst in Nederland neemt zij een
unieke plaats in.

Stadsbibliotheek Maastricht
De stadsarcheologen stonden perplex toen ze tien jaar
geleden begonnen met hun onderzoek op het Cérami-
queterrrein in Maastricht. De oude keramiekfabrieken
waren net gesloopt, om op termijn plaats te maken
voor de stadvernieuwingsplannen. Direct onder de
fundamenten troffen de archeologen de eerste resten
van middeleeuwse vestingwerken aan. 
Aan de noordkant van deze historische plek opende
op 18 mei 1999 het Centre Céramique zijn poorten:
een combinatie van Stadsbibliotheek, Gemeente-
archief, Stadshal en het European Journalism Centre.
Jo Coenen tekende voor het ontwerp van deze ‘espace
de liberté’, waar historie,
eigentijdse cultuur en
communicatietechnieken
van de toekomst samen-
komen. 
Hoewel de bibliotheek is
verdeeld over vijf verdie-
pingen, staan de meeste
boeken in het magazijn.
Wie denkt dat ze niet toe-
gankelijk zijn of niet kun-
nen worden uitgeleend,
heeft het mis. Er was sim-
pelweg geen plek om ze
neer te zetten in de hon-
derden meters boeken-
kasten. De gehele collec-
tie is echter toegankelijk
via de terminals die op tal
van plekken in het
gebouw zijn opgesteld.
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Cees de Blaaij looft zijn eigen bibliotheek, die van het Docu-
mentatiecentrum van het Instituut voor Informatierecht
(Universiteit van Amsterdam): ‘Een barok geschilderd pla-

fond met verschillende cherubijntjes en een fantastische

collectie langs de wanden. Verder een uitnodigende tafel

waar vele studerenden kunnen plaatsnemen. Hierdoor ont-

staat een uitnemende sfeer voor studie en onderzoek. Van

harte aanbevolen!’

Jos Damen zette NIWI te Amsterdam in zijn topvijf. ‘Het

levende bewijs dat je een bibliotheek ook in een oude Coca-

Colafabriek kan vestigen. Alleen daarom al uniek. Ook

uniek vanwege de unieke collectie tijdschriften en boeken

op wetenschapsgebied, en vanwege de goede document-

levering. Beroerde naam, dat wel.’

Tot slot kregen verschillende openbare bibliotheken een

vermelding. Henk Middelveld noemde er maar liefst vijf: de

Openbare Bibliotheek Zwartsluis, ‘omdat die in een Kul-

turhus-accommodatie zit’, de Openbare Bibliotheek Alme-
lo, waarvan ‘het gebouw kwaliteit uitstraalt’, de Openbare
Bibliotheek Dalfsen vanwege ‘de aansprekende ovale

vorm’, de Openbare Bibliotheek Vroomshoop ‘omdat het

pand al van 1978 is, gebouwd is volgens de toenmalige nor-

men en nog steeds goed is’ en de Openbare Bibliotheek
Lemele, ‘een fantastisch voorbeeld van een kleine biblio-

theek in een klein dorp’.

Aart Nieuwland is gecharmeerd van de Openbare Biblio-
theek Lisse: ‘de ideale oplossing om op een beperkt opper-

vlak maximaal nut te realiseren en daarbij een heldere (veel

inkomend licht) en open indeling te bereiken’. Ook noemt

hij de Openbare Bibliotheek Velsen: ‘een mooie vormge-

ving (in- en exterieur) en de integratie met winkels zodat

de openbare bibliotheek een natuurlijke plaats als basis-

voorziening in het straatbeeld/de lokale gemeenschap

heeft’.

Marianne van der Heijden noemt tot slot de Stadsbiblio-
theek ’s-Hertogenbosch. ‘Voor mij zo’n twintig jaar gele-

den een openbaring: een openbare bibliotheek kon er dus

ook aantrekkelijk uit zien’.

Ronald de Nijs is eindredacteur van Informatie Professional.

media mooi samen gaan’. Als toegevoegde waarde noemt

Aart ‘het in huis hebben van een belangrijke collectie, die

beschikbaar gesteld wordt aan de eigen staf/onderzoekers

en vervolgens aan derden.

Op een vierde plaats staat de Stadsbibliotheek Maastricht
(Centre Ceramique). Volkert Groothoff wijst op de ‘prachti-

ge, stijlvolle, indrukwekkende architectuur; met toch een

open(bare) aanblik’. In de bibliotheek vind je ‘een goede

combinatie van openbaar en wetenschappelijk karakter’ en

bovendien ‘een sfeervolle inrichting’, aldus Volkert.

Hoge ogen
Een aantal andere bibliotheken gooide hoge ogen. Een

daarvan is de Bibliotheek Artis in Amterdam, ‘een monu-

mentale bibliotheek, op een mooie locatie en in het bezit

van een prachtige collectie’, aldus Marianne van der
Heijden. Ook de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is

geliefd, en dat geldt eveneens voor de Stads- en Athena-
eumbibliotheek in Deventer. Over die laatste bibliotheek

schrijft Jos Damen: ‘Mooie collectie, aardig verbouwd, goe-

de combinatie van ouderwets en modern’. 

Tot slot werd de Bibliotheek Meermanno Museum in Den

Haag een paar keer genomineerd. Aart Nieuwland noemt

hier ‘de focus op het boek/papier in een omgeving die daar

geheel recht aan doet, namelijk een origineel pand uit de

zeventiende/achttiende eeuw’.

Eén nominering
Ten slotte waren er verschillende bibliotheken die slechts

één nominering kregen, maar waarvan de keuze werd ver-

gezeld door een hartverwarmend commentaar. Een greep

uit het aanbod. Marianne van der Heijden vindt de Biblio-
theek De Heel Zaans Medisch Centrum in Zaandam een

voorbeeld van een sfeervolle, moderne speciale bibliotheek.

Voor Flox den Hartog Jager is de bedrijfsbibliotheek van

Ernst & Young Utrecht ‘absoluut de mooiste’. De Biblio-
theek Zusters Benedictinessen in Oosterhout is dat weer

voor Eric van den Berg: ‘Deze kloosterbibliotheek is helaas

niet vrij toegankelijk omdat het in het slot van het klooster

is, maar bij bijzonderheid mag ik er zo nu en dan een kijk-

je nemen. Met heel veel bijzonder zeldzaam materiaal!’ 

Bibliotheca Thysiana (Rijksuniversiteit Leiden)
Bibliotheek Artis (Amsterdam)
Bibliotheek De Heel Zaans Medisch Centrum (Zaandam)
Bibliotheek Ernst & Young (Utrecht)
Bibliotheek Haagse Hogeschool
Bibliotheek Meermanno Museum (Den Haag)
Bibliotheek Technische Universiteit Delft
Bibliotheek Octrooiraad (Rijswijk)
Bibliotheek Rijksmuseum (Amsterdam)
Bibliotheek Teylers Museum (Haarlem)
Bibliotheek Zusters Benedictinessen (Oosterhout)
Bushuis Bibliotheek (Universiteit van Amsterdam)
Documentatiecentrum Instituut voor Informatierecht 
(Universiteit van Amsterdam)
Koninklijke Bibliotheek (Den Haag)
Librije van Zutphen 

Mediatheek De Leeuwenburg (Hogeschool van Amsterdam)
NIWI (Amsterdam)
Openbare Bibliotheek Almelo 
Openbare Bibliotheek Dalfsen
Openbare Bibliotheek Den Haag
Openbare Bibliotheek Lemele
Openbare Bibliotheek Lisse
Openbare Bibliotheek Velsen
Openbare Bibliotheek Vroomshoop
Openbare Bibliotheek Zwartsluis
Oude Bibliotheek Tweede Kamer der Staten-Generaal 
(Den Haag)
Provinsjale en Buma Bibliotheek Fryslân (Leeuwarden) 
Stads- en Athenaeumbibliotheek (Deventer)
Stadsbibliotheek Maastricht (Centre Céramique) 
Stadsbibliotheek ’s-Hertogenbosch

Genomineerde bibliotheken




