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ging – het beste van. Hier geen ‘hinauflesen’ maar

‘hinaufkommen’! De bibliothecarissen putten zich uit om

uit te leggen waarom thuislozen absoluut in de bibliotheek

moeten blijven komen: gratis internetten voor de sociale

contacten, naslagwerken voor een beter inzicht in de socia-

le structuur van het land, medische informatie voor de

vele kwaaltjes die men heeft, en folders over activiteiten en

opvanghuizen voor de doelgroep.

Over doelgroepen gesproken: de doelgroepbibliothecaris is

een van de meest belangrijke personeelsleden van de bibli-

otheek. Voor de vele talen die er gesproken worden – voor-

al Spaans, maar ook alle oosterse talen, omdat de westkust

het venster is op Azië –, maar ook voor alle rassen, zijn er

native speakers als personeel. Het kost moeite, want alleen

de behoefte aan personeel in Los Angeles is groter dan de

bibliotheekacademies in Californië per jaar kunnen afleve-

ren. Gemotiveerd moeten ze zijn, want de (achter)buurten

zijn rough terrain voor alle professies, en zeker voor bibli-

otheken. Een klein gezelschap bracht een bezoek aan

Watts in centraal Los Angeles, waar enige jaren geleden

vier agenten een neger aanhielden om hem vervolgens

dood te knuppelen. De videobeelden daarvan zorgden

voor ernstige rassenrellen, en de muur die vervolgens

werd opgetrokken om de wijk te isoleren, loopt praktisch

door de achtertuin van het filiaal.

Een filiaal dat letterlijk van en voor de bewoners is,

omdat de inwoners moeten instemmen met verhoging

van de lokale belastingen voor de realisatie van infrastruc-

tuur, scholen en bibliotheken. Bibliotheken moeten letter-

lijk campagne voeren om hun plannen uitgevoerd te 

krijgen. In Los Angeles ging het personeel zelfs met 

spandoeken de straat op tijdens de verkiezingsdag, om 

de kiezer te bewegen vooral ja te zeggen tegen ‘The
Bond’, zoals dit systeem heet. De bibliotheken hebben

dan ook indrukwekkende meerjarenplannen, die – zodra

de Bond is goedgekeurd – ook altijd en geheel worden

uitgevoerd. Het systeem heeft een aantal problemen,

waarvan de belangrijkste is dat de Bond wel investerings-

geld oplevert, maar geen geld voor de exploitatie. Dat

moet uit de reguliere gemeentebegroting komen, en

moet door de directie worden verdedigd bij de eigen

Board (vaak 25 mensen), de City Council en soms zelfs

bij de eigen Vereniging van Vrienden voor extra midde-

len. Nog meer dan bij ons zijn bibliotheekdirecteuren

halve politici, die voortdurend moeten lobbyen om zich

te bewijzen. Toen Martin Gomez, de directeur van

Brooklyn Library, onlangs in Nederland was, vertelde hij

hetzelfde verhaal. De komst van Bill Gates naar zijn

bibliotheek betekende meer voor zijn relatie met het

gemeentebestuur, dan de donatie van een miljoen dollar

die bij het bezoek hoorde!

Een ander probleem is dat de inwoners van een wijk 

zich zo verbonden voelen met de voorziening – zij 

hebben er immers vóór gestemd, en zij hebben er voor

betaald – dat een eenmaal gerealiseerde voorziening 

nooit meer weg mag. Een kleine ramp als je het sprei-

dingsplan wilt – of moet – herzien, of een nieuw gebouw

wilt realiseren!

Huub Leenen

Bibliotheekdirecteuren in Luilekkerland
Half 2001 toerden 45 directeuren van openbare bibliotheken en (landelijke) ondersteunings-

instellingen, architecten, adviseurs en ambtenaren langs de westkust van de Verenigde 

Staten. Aangetrokken door het aantrekkelijke programma dat de reiscommissie van 

de DOS had samengesteld. Ditmaal voerde de trip onder andere langs Los Angeles, 

Las Vegas, Phoenix en San Francisco. Megabibliotheken in Megasteden in een Megaland. 

Viel er nog iets te leren, of waren de heren weer eens op snoepreis?

OOIT EEN AMERIKAANS managementboek gelezen? Zo’n

in de ik-vorm geschreven pil, met – waarschijnlijk –

een foto van de held op alle flappen die het boek telt? En,

beviel het? In één ruk uitgelezen, of na het eerste hoofd-

stuk verveeld – of erger – het boek neergelegd? 

Je herkent het beeld onmiddellijk, zodra je kennismaakt

met het management van een bibliotheek. Het is geen

fake, maar echt, die Amerikaanse managementstijl. De

missie van de bibliotheek wordt luid en duidelijk aange-

hangen, en – zelfs nog indrukwekkender – door alle

medewerkers uitgedragen. Men is zich veel bewuster van

de eigen rol in de organisatie, en niet gespeend van enige

terughoudendheid worden de goede kanten van de biblio-

theek voor het voetlicht gebracht. Wat het ook is, er is

altijd iets dat nou juist deze bibliotheek tot de beste van de

Verenigde Staten – wat zeg ik: van de hele wereld –

maakt!

Waar wij ons licht te vaak onder de korenmaat laten schij-

nen, daar overschreeuwen Amerikaanse bibliotheekma-

nagers hun omgeving. Tjakka! Met meer charme dan Emile

Ratelband, dat moet gezegd, en uit lijfsbehoud, want Ameri-

kanen moeten zich bewijzen, wanneer en waar dan ook. 

Net als het boek wordt het je soms te veel, maar verder

wordt de eigen accu zeker opgeladen. Alleen al hiervoor 

is een studiereis naar de VS een must. Alle verdere zaken 

– en dat waren er vele – zijn dan een bonus.

Van en voor bewoners
Het oog van de meester, dat is wat opvalt aan Amerikaan-

se bibliotheken. Toon mij Uw directeur, en ik vertel U 

hoe de bibliotheek eruitziet! Gelikte verhalen passen in

een gelikte bibliotheek. Slordige verschijningen wijzen op

een slordige werkomgeving. Maar altijd met de klant voor-

op. Het geld zit in de dienstverlening en in de collectie, en

vaak niet in de – in donker eikenhout, en dus saaie – bibli-

otheekinrichting. Maar ook liefhebbers van bibliotheekar-

chitectuur komen ruimschoots aan hun trekken. Nergens

ter wereld worden zoveel nieuwe bibliotheken gebouwd

als nu in de VS. Goed ontworpen, modern ingericht, en

met nieuwe snufjes, zoals het drive-in loket van Glendale

Foothills Branch.

De klanten komen in alle bibliotheken in grote getale, en

worden heus niet alleen aangetrokken door het gratis lid-

maatschap. Dat het tot excessen leidt in de vorm van dag-

verblijven voor dak- en thuislozen mag geen verwondering

wekken, zeker niet in de steden aan de westkust en in het

zuiden waar zelfs de winters zacht blijven, en het uitke-

ringsklimaat – vooral in San Francisco – gunstiger is dan

in vele andere delen van het land. Het management accep-

teert het knarsetandend; de facilitaire staf verbijt zich;

maar de bibliothecarissen maken er – met ideële overtui-

DOS

De Vereniging Directie Overleg Stedelijke Bibliotheken (DOS)
is een platform voor directeuren van openbare bibliotheken
met meer dan vijftigduizend inwoners. De nadruk ligt op des-
kundigheidsbevordering en informatie-uitwisseling. Eenmaal
per twee jaar organiseert de vereniging een verre studiereis die
openstaat voor de leden en paying guests. Zo werden eerder
grote trips naar de Verenigde Staten (oostkust) en Finland/St.
Petersburg georganiseerd. Ditmaal ging een grote delegatie
mee van Stad en Bibliotheek Amsterdam, in verband met de
komende nieuwbouw aldaar.

Fundraising

Het kost wat moeite, maar ook in Nederland kan een aantrek-
kelijk fundraisingprogramma worden opgezet voor particulie-
ren. De lijfrenteconstructie, waarbij de gulle gever zich ver-
plicht gedurende enige jaren een (vaststaand) bedrag aan de
bibliotheek over te maken, valt onder het giftenregime en leidt
(minus de drempel uiteraard) tot een – afhankelijk van het
belastingpercentage – bijdrage van de fiscus. Je komt niet om
de notaris heen, maar die is vast over te halen om deze – zeer
eenvoudige – constructie op een dusdanige manier op te zet-
ten dat er nauwelijks werk of kosten voor de gever én de ont-
vanger zijn. De notaris – met zijn pro deo inbreng – komt dan
op de eerste bladzijde van het Vriendenboek als gulle gever,
en de overige gulle gevers worden met hun bijdrage van x-gul-
den voor x-jaar bijvoorbeeld lid voor het leven. Kleine moeite,
groot plezier! Wie durft?

PR/marketing

Een bijzonder type functionaris is de PR- en marketingman of
-vrouw. Niet dat de gemiddelde Amerikaanse bibliotheek daar-
mee nu ver vooroploopt op onze situatie, maar als ze het goed
aanpakken, dan bedoel ik ook goed. De PR/marketingafdeling
van Los Angeles bestond uit drie personen, en men haastte
zich om te zeggen dat dat kwam door het oog van de meester.
City Librarian Susan Kent zorgde er met haar energie voor dat
de afdeling tijd te kort kwam om haar plannen te vermarkten of
voor te lichten!
Opvallend was een statement over effectiviteit van – vooral
door de Vereniging Vrienden gefinancierd! – drukwerk. Het
drukwerk oude stijl was degelijk, glossy en duur, maar viel bij
het klantenpanel (ook hier alom aanwezig!) nauwelijks op. De
nieuwe stijl is zakelijker, goedkoper, maar vooral veel meer aan-
wezig door pakkende slogans en kleurgebruik. Less is more, was
hier het devies.
Dat in Phoenix de PR/marketingfunctie werd vervuld door één
persoon, als neventaak, maakte dat wij niet geheel timide terug
zijn gekomen.

Drive-in loket van de openbare bibliotheek in Glendale Foothills Branch.
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Aparte leeshoek voor de ‘gay people’ in de openbare bibliotheek in 
San Francisco.
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Gulle gevers
Fondswerving is ontzettend belangrijk voor Amerikaanse

bibliotheken. Het verschaft ze de mogelijkheid om zaken

te realiseren die via reguliere kanalen niet mogelijk zijn.

Ze buiten het systeem ook uit om zijn vliegwielfunctie,

want als je met extra middelen ergens bijvoorbeeld een

internetplein hebt gerealiseerd, zullen andere wijken –

maar nu uit reguliere middelen – dit ook willen, én finan-

cieren!

Het fiscale klimaat voor fundraising is veel beter dan bij

ons, maar daarnaast hebben wij niet de wens van de Ame-

rikaan om op te vallen. De gedachte ‘Kijk mij nou’ dringt

zich op bij het zien van de jaarverslagen van de Vereni-

ging van Vrienden. Deze groepen zijn goed georganiseerd,

met een eigen directeur en ambtelijk apparaat, en nemen

vaak een belangrijker plaats in het jaarverslag in dan de

activiteiten van de bibliotheek zelf. 

Iedere gulle gever krijgt de plaats die hij verdient: een

eigen bladzijde met alle toeters en bellen bij donaties

hoger dan zeg honderdduizend dollar (donaties van een

miljoen of hoger zijn overigens géén uitzondering!), of

een initiaalvermelding op de – vele – bladzijden met dona-

teurs van honderd dollar.

Bestuurslid van de bibliotheek of van de Vereniging van

Vrienden is een belangrijke job met aanzien. De

leden spannen zich daadwerkelijk in voor de bi-

bliotheek in het politieke proces, of bij de fundrai-

sing. Het zijn dan ook ‘uithangborden’ voor de

organisatie, zoals de filmster Gregory Peck,

bestuursvoozitter voor de bibliotheek Los Angeles.

Zijn voorleesavonden in het eigen theater van de

bibliotheek – zoals veel bibliotheken hun eigen

theater hebben – zijn legendarisch, en een forse

bron van inkomsten.

Veel gulle gevers vragen om een matching grant: 
het bedrag wordt pas gegeven als de gemeente 

tenminste hetzelfde bedrag daar naast legt. De ver-

dere eisen zijn vaak een naamsvermelding van een

zaal naar de persoon zelf, of zijn familie. En zelfs 

Los Angeles knipperde even met de ogen, toen de moe-

der van Leonardo di Caprio in zijn naam een internet-

plein wilde financieren in het filiaal in de wijk waar de

familie jaren had gewoond.

Huub Leenen is directeur van de Openbare Bibliotheek Spijkenisse,

en daarnaast (ambtelijk) secretaris van de Vereniging DOS. 

Tijdens de studiereizen fungeert hij als reisleider. 

Noot: In dit artikel wordt slechts een tip van de sluier van de reis

opgelicht, met als invalshoek de professional. In Bibliotheekblad komt

nog een algemener reisverhaal, met meer aandacht voor de bouw en

inrichting van de bezochte bibliotheken.

Hangplek voor jongeren

Veel discussie ontlokte de bezochte jongerenafdelingen van
Los Angeles en Phoenix. Vooral de laatste was – één dag voor
de opening – van het type ‘er hoeft geen strik om, ik neem hem
zo wel mee!’ Een jongerenafdeling die, met inspraak van jon-
geren, was bedoeld voor jongeren. Geen stiltebordjes of
gebodsbepalingen als ‘Niet meer dan één persoon per pc’,
maar zoals in LA een ‘echte’ hangplek voor jongeren met
(half)ronde banken achter de pc, die er om schreeuwden om
door meerdere jongeren tegelijk te worden bewoond. Of lig-
banken rond een mega-televisiescherm, met daarop – althans
toen wij er waren – een dermate gewelddadige film dat je haast
nostalgisch aan de filmkeuring terugdenkt. 
Pc’s in overvloed, en geen vastgeschroefd gevangenismeubilair,
maar design meubilair als stoelen, tafels, en verlichting. Een
ruimte die uitnodigde om elkaar te ontmoeten, huiswerk te
maken of zelfs een boek te lezen. Een waar kunstwerk van
gekleurde neon moest de doelgroep verleiden naar hun eigen
‘honk’. De eeuwige cola-automaat ontbrak vanzelfsprekend niet!
En het bijhorende personeel? Als Phoenix de trend zet, dan
worden wij binnenkort verblijd met jongerenbibliothecarissen
in trendy skate outfits, met piercings in alle zichtbare lichaams-
delen, en met gitzwarte tribal tattoos, die de taal van de jonge-
ren spreken. Het is een eind fietsen, maar alleen de jongeren-
afdeling van Phoenix, Arizona, is de reis al waard!

Jongerenafdeling van de openbare bibliotheek in Los Angeles.
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Jongerenafdeling van de openbare bibliotheek in Phoenix.




