
PAASZATERDAG. In de plotseling ijskoude wind rond het

Rotterdamse station Centraal ontmoeten de kleumen-

de samenzweerders van IP’s Belevenissenbus elkaar. Ze zijn

van plan… Of nee: WE zijn van plan! Het gaat ons erom

onze persoonlijke emoties, onze experiences te ervaren in

wat de belevenisbibliotheek is gaan heten. We zijn daarom

van plan incognito enkele bibliotheken te ondergaan die in

Nederland naam hebben gemaakt en waar de elders in dit

nummer geïnterviewde architecten een (of meer) hand(en)

in hebben gehad. 

We, dat zijn enkele vakgenoten van binnen en buiten de redac-

tie van Informatie Professional. Geen van allen ingewerkt in de

materie, het boek van Pine (zie Bespreking op p. 25) over de

Experience Economy (nog) niet gelezen, redelijk gereserveerd

door wat we er dan wél over gehoord en gezien hebben. We

zijn een beetje boos (‘kom nou zeg!’), kritisch

(‘je gaat van de bibliotheek toch geen Disney-

land maken’), verbaasd (‘wat bedoelen ze nou

met “belevenis” in een bibliotheek’), nieuwsgie-

rig (‘dat wil ik dan wel eens zien’).

We kiezen voor bibliotheken in het nieuws.

Verhuisd naar een recent gerestaureerd

monumentaal pand (het Arsenaal in Brielle),

verwikkeld in een ingrijpende verbouwing en

herinrichting (Rotterdam), zojuist nieuw-

bouw betrokken (Amstelveen). Een hele reis

dus. Op weg warmen we op doordat buiten

de zon doorbreekt en binnen de discussies

oplopen. 

Moet nu juist een bibliotheek haar ‘waren’

gaan ‘verkopen’ of – erger nog – nieuwe ‘leu-

ke dingen voor de mensen’ gaan verzinnen?

Want dat is kennelijk de bedoeling. Zoals net

iemand op de lijst Nedbib zei: ‘Het simpel

plaatsen van een koffieautomaat maakt er

nog geen beleving van’. 

Hans van der Laan

De belevenisbibliotheek 

Big brother is watching you

Als je praat met architecten wil je de concretisering van hun wilde ideeën wel eens zien.

Informatie Professional stuurde zijn mystery team op pad. Een verslag van een belevenis.

Openbare bibliotheek Brielle
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zo stil is. De meneer in de rolstoel, een mevrouw die

gedempt een vraag stelt, enkele bezoekers voor een kast.

De zitjes worden niet gebruikt, er is geen kind te beken-

nen. Kennelijk doet de Briellenaar boodschappen of leest

met Pasen niet? Hoe het ook zij, tot onze teleurstelling valt

er hier niets te beleven behalve de fraaie aankleding.

Rotterdam
Kennelijk doet de Rotterdammer ook boodschappen, op de

markt, waar de bibliotheek aan grenst. Je moet je er tussen-

door wringen. Eenmaal binnen hetzelfde beeld: iedereen is

er. De boel wordt heel duidelijk verbouwd: grote dekzeilen,

steigers, geïmproviseerde uitcheckbalie met twee rijen er-

zijn-dertig-wachtenden-vóór-u. We besluiten eerst een hap-

je te eten, het restaurant is vanuit de hal bereikbaar. Groot-

schaligheid heeft zo z’n voordelen, lijkt het. Maar dat wordt

een niet zo positieve belevenis. De kwaliteit van het eten is

best wel goed, maar de inrichting oogt onesthetisch en het

muzieklawaai is oorverdovend. Personeel – voorzover wij

kunnen beoordelen – ongeïnteresseerd en onheus. Zo kan

meneer Pine het onmogelijk bedoeld hebben. Strafpunt

voor Rotterdam (is dit een voorbeeld van outsourcing?). 

En dan, het inrichten van een tentoonstelling of

het organiseren van een lezing is toch al gefunde-
nes Fressen in ons wereldje, niks nieuws? Laten we

goed doen waar we goed in zijn: een grote, veelzij-

dige collectie opbouwen; die goed ontsluiten; actu-

ele onderwerpen in de schijnwerper plaatsen; en –

last but not least – van de bibliotheek een plek

maken waar je graag verblijft, toegankelijk, aan-

trekkelijk, cosy zitjes met een beetje privacy. En zo

naderen we Brielle.

Brielle
Brielle is mooi, het Arsenaal is mooi. De ruime

centrale hal – kennelijk een thans overdekte bin-

nenplaats – heeft zware en zichtbare balken en

een kunstig gelegde bakstenen vloer, daar moe-

ten sommigen even aan wennen. Zitjes, er staan

aantrekkelijke en comfortabele stoelen, lage

tafels. In een hoek de voorlichting, die hoef je

niet te zoeken, hulp is toegankelijk en dan zó dat

het akoestisch niet stoort. En ja, er is versgezette

koffie die je zelf inschenkt. Pik ergens een boek en nestel

je, feel good. 

Grote doorgangen aan alle zijden leiden naar zalen waar de

collectie boeken is opgesteld, deels in conventionele kasten

in het gelid, deels min of meer geëtaleerd. Hier is knap

ingespeeld op de beperkingen van het oude gebouw: in een

zaal zonder ramen wat meer kasten, een serre-achtige lichte

omgeving ruimer en met centraal geplaatste banken. Merk

terloops op dat alles probleemloos te bereiken is door een

meneer in rolstoel die hier alles net zo blijkt te kunnen als

de andere gasten. Een term van Pine, gasten, in een bele-

vingsbibliotheek spreek je niet meer over klanten of patrons.

Maar dan begint er zo langzamerhand iets te knagen. De

collectie is goed toegankelijk, maar we vinden weinig bui-

tenlandse schrijvers in de oorspronkelijke taal. En hoewel

het ‘Peutermaand’ is, vinden we nergens een selectie van

voor die kleintjes geschikte boeken. Dat treft des te meer

omdat een deel van een van de zalen is ingericht voor kin-

deren, mooie zitkuil met veel plaats voor voorlezen, omge-

ving visueel met smaak afgestemd op de kleine gasten.

Steeds meer dringt het tot ons door dat het hier in Brielle

Openbare bibliotheek Rotterdam
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er toch een indruk van kleine hoekjes ontstaat. Vele vaders

(het is zaterdag) met kinderen zijn hier verdiept in Roald

Dahl. Maar er is meer. Voor oudere kinderen (een vaak wat

verwaarloosde groep) zijn er losse fauteuiltjes in losse

opstelling. Er wordt druk gebruik van gemaakt door lezer-

tjes die alles om zich heen zijn vergeten.

U merkt het, het was er druk – in tegenstelling tot Brielle.

Steeds troffen we niet alleen zoekers of bladeraars, maar

ook lezers. ‘Ergens’ zaten twee mensen te schaken. Overal

dus individuele belevenissen. Maar wat dat betreft is er in

Rotterdam ook iets heel anders te vinden. In de centrale

hal is een groot schaakbord in de vloer aangebracht. Twee

spelers met grote schaakstukken. Het meest opvallend – en

indrukwekkend – is de grote kring van toeschouwers, zit-

tend langs alle wanden. Ze zwijgen of geven fluisterend

commentaar, gaan geheel in de partij op en storen de spe-

lers niet. Hier is een groepsgebeuren bezig, wordt de bele-
ving door allen gedeeld. Zo beginnen we in Rotterdam toch

een beetje in de sfeer van Pine te komen?

Amstelveen
In Amstelveen naderen we de nieuw gebouwde bibliotheek

van de zijkant. Je kunt door een lange rij ramen onder de

dakrand de constructie van de draagbalken zien, ritmisch

en boeiend. Het dak loopt aan de achterkant wat op, een

soort kuifje of eendenstaartje. De voorgevel, grenzend aan

een groot leeg plein, valt een beetje tegen. Een grote, haast

vrij-zwevende overkapping wekt – vreemd genoeg – remi-

niscenties aan tribunes op Duindigt. 

En dan staan we voor de glazen toegangsdeur en onder-

gaan onze eerste belevenis. Ongelooflijk. Met grote letters in

het glas geëtst een soort kille tien geboden. Iets als ‘Gij

Zult …’ en dan een opsomming van doodzonden. We

De discotheek slaan we over. Nog in oude staat, bij sommi-

gen al bekend. Wat ze daar bieden is verbluffend: Rotter-

dam heeft alles. Pluspunt!

De eerstvolgende twee verdiepingen zijn al klaar. Hier kun

je zien ‘hoe het wordt’. De eerste indruk is er een van grote

ruimte. De centraal gelegen vide met de daarin opgenomen

roltrappen speelt hierin een grote rol, je bent je steeds

bewust van de plek waar je in de driedimensionale struc-

tuur bent. Maar elke verdieping is onderverdeeld in ver-

schillend gevormde ruimten, met elk een uitgesproken

eigen karakter. Verbindend element is daarbij een zee van

– overal identieke – hanglampen met doorschijnende kap-

pen. Overal zijn er kleine en grotere ‘hoekjes’ en ‘thema-

ruimten’. De boeken die je er vindt slaan daarop, zoals niet

ongebruikelijk in een bibliotheek. Er is steeds zitruimte op

een paar meter afstand, ingericht met goed passend meu-

bilair: van krukjes en banken tot Montis-fauteuils die een

sfeer geven van luxe, calme et volupté.*

Opvallend: een ruime afdeling kranten uit de hele wereld.

Hier zijn de – deels als cirkelboog in de vrije ruimte

geplaatste – eenpersoonstafels met ieder een eigen werk-

lamp, zó groot dat de krant vol kan worden uitgespreid.

Iedere lezer vindt zo zijn eigen werkplek. Wat dat betreft:

we vinden zelfs de mogelijkheid om een afgesloten kamer

met piano te reserveren. Neem een partituur van de

muziekafdeling meteen door! Klein puntje van kritiek: de

overal geplaatste computers hebben een muis van het type

op-de-rug-met-het-pootje-omhoog die erg stroef werkt. En

het geluid(je) van de roltrappen is eerst wat hinderlijk (dat

went wel). Maar ook een pluspunt: in de boekenkasten is

de onderste plank naar achteren gekanteld zodat je niet

languit op de vloer hoeft om de titels te zien.

Er is een aantrekkelijk ingerichte kinderafdeling. Hier ook

weer een soort grote zitkuil, meanderend van vorm zodat

Openbare bibliotheek Amstelveen
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Belevenisbibliotheek
Kennelijk zagen we drie benaderingen van het begrip

‘bibliotheek’. In Brielle is het centrale uitgangspunt: hoe

maken we, met alle respect, van een historisch gebouw een

moderne en overzichtelijke bibliotheek. Je vangt dan twee

vliegen in een klap, je redt het gebouw en je huisvest je

bestaande bibliotheek. Die laatste kan haar hoofdfunctie

nu goed vervullen. Belevenisbibliotheek? Nooit van

gehoord. De bezoeker zal wel voornamelijk lener zijn.

In Rotterdam lijkt de gast het centrale uitgangspunt. Voor

haar/hem richten we afdelingen, thema’s, zitjes in. Zij/hij

moet zich er cosy en erkend voelen. Daarom overal hulp

dichtbij. Vele nationaliteiten (Rotterdam!), houd daar reke-

ning mee. Geef de bibliotheek de kans ook wat andere,

minder traditionele, functies te bieden. Verwezenlijk dat

alles binnen de mogelijkheden van het bestaande gebouw,

dat je niet zozeer als één groot geheel ziet maar meer als

een conglomeraat van ruimten. Dat alles ligt dicht bij een

brede opvatting van ‘het vak’, een instelling die we toch

eigenlijk al jaren nastreven. De belevenisbibliotheek in de zin

van Pine ligt hier nog ver van af, en kennelijk is dat voor

Rotterdam ook niet zo’n punt.

In Amstelveen gaat het in de eerste plaats om het gebouw
als architectonische manifestatie. Eerlijk, helder, overzich-

telijk, daarbij esthetisch bevredigend. Handig: bibliotheek

en kunstuitleen geïntegreerd. Multifunctioneel: de grote

vrije ruimte is later naar veranderende functies en inzich-

ten aan te passen. De gast vindt het gebouw vast heel mooi,

en alles is goed te vinden. Belevenisbibliotheek? Nooit wat

in gezien, niet belangrijk. De bezoeker zal wel voorname-

lijk lener zijn, maar kan gerust wat blijven plakken.

We zijn achteraf enthousiast over Rotterdam. Je voelt je

daar als gast gewaardeerd. De hoofdfuncties van de biblio-

theek vind je gemakkelijk en comfortabel. En het is er nog

leuk ook. Ze moeten alleen nog even naar dat restaurant

kijken.

Brielle en Amstelveen kunnen ons niet zo boeien. Mooi,

goed en functioneel, dat wel. Maar dat is al meer alhier ver-

toond.

Sadder and wiser… Verdrietig? Nee, (ver)bouw maar mooie

bibliotheken, daar worden we blij van. Wijzer, jazeker,

maar we hadden dan ook geen idee wat die belevenisbiblio-
theek in de praktijk zou betekenen, we waren benieuwd.

Wat dat betreft zijn we achteraf niet helemaal overtuigd. 

Die experience economy van Pine laten we maar aan de Efte-

ling en – zeg maar – het Amsterdamse Americain over.

* Met een knipoog naar Henri Matisse, Charles Baudelaire en Henri Duparc

Met dank aan Corine Noordzij, Marianne Peereboom, Ans Verstappen en

Marijke Verstappen 

Drs. H.R. van der Laan is computerraadsman te Leiden en redacteur
van Informatie Professional.

mogen er niet

roken, niet luidruch-

tig zijn, niet met

vuile voeten op het

tapijt, geen boeken

jatten, niet… ga

maar door. We voe-

len ons dus begroet

met jubeltonen.

De stemming wordt

een beetje lacherig

als we binnen

meteen belanden in

een door gordijnen

afgescheiden ruimte

vol rijen stoelen.

Kennelijk bedoeld voor lezingen of diavertoningen, maar

door de voordeur beïnvloed zien we er een crematorium in.

Rekken vol folders en posters, handig. Die storen dan

boven het beeld niet. Want kennelijk moeten we over een

brede trap naar de verdieping waar het eigenlijke gebeuren

zich afspeelt.

Ook hier is de eerste indruk die van grote ruimte, of beter

hier één grote ruimte. Tjonge wat een zaal! De al eerder

gesignaleerde dakbalken zijn hier breeduit in het zicht.

Daartussen is het dakbeschot van onbewerkt ruwvezelig

spaanplaat. Eerlijk materiaalgebruik, heet dat. Goudblond

en zacht krakend alsof je in het vooronder van een schip

zit. Als het grijs geschilderd zou zijn zou de ‘zaal’ zijn ver-

anderd in een ‘hal’, als u begrijpt wat ik bedoel. 

De inrichting is wonderlijk. Stelt u zich voor dat een

onzichtbare stippellijn de zaal in lengterichting in tweeën

verdeelt. De ene helft is gevuld met boekenkasten, rij aan

rij, ongeveer zoals op de beroemde prent van de Leidse

Universiteitsbibliotheek in de zestiende eeuw. De andere

helft is losjes verdeeld in wat kleinere eenheden, geschei-

den door wat kleine kasten en vitrines. Alles hier laag,

zodat het geheel toch prevaleert boven de verdeling. Wat

zitjes, wat thema’s, een licht vloerkleed waarop zo hier en

daar uit de losse pols een bos kunstnarcissen is geplaatst,

met daarbij toepasselijke gedichten op ‘perkamenten’.

Bij nader inzien is er nog een onderverdeling. Voor de ach-

terwand, onder – u weet wel – dat eendenstaartje, zien we

als een soort etalage de afdeling kunstuitleen, achter een

gigantische glazen tussenwand. Felle kleuren op de uitge-

stalde doeken knallen de zaal in.

Ook hier is er vrijwel geen kip te zien. Mede daardoor voe-

len we ons verloren in de ruimte. Weliswaar is dit alles

zeer overzichtelijk, maar dat brengt met zich mee dat de

zitjes geen bescherming bieden. Geen afzondering, geen

privacy, geen ‘hoekjes’ met eigen sfeer en dito collecties.

We voelen geen belevenis en druipen af. De koffiekamer,

een verdieping lager, is leeg en weinig aantrekkelijk. Langs

de tien geboden wegwezen. 

Gelukkig is er aan het lege plein een grand café waar een

paar Amstelveners lekkere dingen eten. Daar peinzen we

over de bedoelingen van dit alles, de achterliggende ideeën

bij wat we hebben gezien.




