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Motors, antwoordde Geert-Jan Koot, hoofd biblio-

theek van het Rijksmuseum Amsterdam, op de

vraag wat zijn hobby was. Toen Koot fotograaf

Bert Nienhuis vertelde dat hij een designmotor had besteld,

kreeg Nienhuis een idee. Als Koot die motor nu eens in de

negentiende-eeuwse bibliotheek van het Rijksmuseum zet-

te, dan zou Nienhuis hem op zijn voertuig fotograferen.

Helaas werd de motor niet op tijd geleverd en moest

Nienhuis het zonder doen. Achteraf maar goed ook.

Nienhuis was nog op zoek naar een vorm waarin hij de

bibliothecarissen zou fotograferen. ‘Het idee van de

motor was leuk, maar ook ingewikkeld,’ zegt hij nu.

Zeker toen bleek dat Marijn van Hoorn,

bibliothecaris/conservator van de Natuurwetenschap-

pelijke Bibliotheek van Teylers Museum in Haarlem,

ook een motorliefhebber bleek te zijn.

Van Hoorn bleek altijd een zoeklichtje bij zich te heb-

ben. En dus werd hij met dat lampje afgebeeld terwijl hij

naar boeken zoekt. Het is de meest intrigerende foto van

de serie geworden. De bibliothecaris met een zoeklicht –

een mooie metafoor voor het vak.

MENSELIJK GEZICHT
Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Koot, 

Van Hoorn en 23 andere Nederlandse bibliothecaris-

sen, directeuren, conservatoren en beheerders in 

serieverband op de foto zijn gezet. Ze zijn werkzaam

bij bijvoorbeeld wetenschappelijke, museale en open-

bare bibliotheken. Voor de expositie ‘Hier groeien 

boeken uit de grond. Nederlandse bibliotheken en

bibliothecarissen gefotografeerd door Candida Höfer

en Bert Nienhuis’ zijn echter ook de bibliotheken 

gefotografeerd. 

Zo’n anderhalf à twee jaar geleden is het idee hiervoor

ontstaan, vertelt conservatrice Saskia Asser van Huis

Marseille, stichting voor fotografie. Ze wilde graag ‘iets’

doen met de Duitse fotografe Candida Höfer, van wie

Ronald de Nijs

De Nederlandse bibliotheek gaat op de foto

SCHATKAMERS EN HUN BEHEERDERS

In Huis Marseille, stichting voor fotografie in Amsterdam, is van 28 februari tot en met 

23 mei de fototentoonstelling ‘Hier groeien boeken uit de grond’ te bewonderen. Uniek, want

niet eerder zijn Nederlandse bibliotheken samen met hun beheerders in beeld gebracht.

Marijn van Hoorn, bibliothecaris/conservator, Natuurwetenschap-
pelijke Bibliotheek van Teylers Museum

Teylers Museum Haarlem III 2003
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nog nooit eerder werk in Nederland was vertoond. Haar

werk kan worden gedefinieerd als het beeldend, tijdloos en

monumentaal in kaart brengen van vertrekken, zalen en

ruimten die mede door het publiek gebruik zijn gevormd.

Daarbinnen heeft de bibliotheek zich als een sterk subtype

ontwikkeld. Bovendien gaan haar foto’s over sfeer, geschie-

denis en het ‘patin’ van het menselijk leven dat veel publie-

ke ruimten met zich meedragen. Na verschillende gesprek-

ken tussen de fotografe en Huis Marseille kreeg Höfer de

opdracht om de Nederlandse bibliotheekwereld in beeld te

brengen.

Fotograaf Bert Nienhuis stelde voor om degenen te portrette-

ren die in de door Höfer te fotograferen bibliotheken wer-

ken. ‘Zo kon de bibliotheken een menselijk gezicht worden

gegeven. Want de bibliothecaris is voor het publiek vaak

onzichtbaar, maar is wel de drijvende kracht achter de boe-

kenverzamelingen,’ aldus Asser.

Huis Marseille riep de hulp in van de bibliotheekwereld en

stelde een werkgroep samen, getiteld ‘De Nederlandse

bibliotheek gaat op de foto’, tevens de werktitel van het pro-

ject. Hierin zaten afgevaardigden van Huis Marseille, de

Koninklijke Bibliotheek en het Rijksbureau voor Kunsthis-

torische Documentatie. 

‘Zij kozen bibliotheken die niet alleen grote uiterlijke ver-

schillen hebben, maar elk ook staan voor een ander type

verzameling met een daarop afgestemde gebruiksfunctie,’

verklaart Asser. Gekeken is naar het openbare karakter, de

verspreiding over Nederland en de juiste mix tussen ‘oud’

en ‘nieuw’. Deze selectie, voegt Asser eraan toe, beoogt een

representatieve dwarsdoorsnede te zijn, maar is beslist

geen uitputtend overzicht. 

VERSTILDE RUIMTES
Wat opvalt in de afgebeelde bibliotheken en depots is de

leegte. Vrijwel nergens zijn bezoekers te ontwaren. ‘Soms

zijn mensen actief buiten het beeld gehouden,’ aldus

Asser. In de Universiteitsbibliotheek Amsterdam – door

de week een zenuwcentrum voor medewerkers en studen-

ten – zijn alle stoelen voor de tafels met computerscher-

men leeg. In de zaal die door Candida Höfer is gefotograf-

eerd heerst de stilte. De ruimte, de architectuur ervan,

staat centraal. Met als resultaat een monumentale foto.

Beelden van eigentijdse bibliotheken zijn op de expositie

in de meerderheid. Zo wilde Höfer bijvoorbeeld graag de

bibliotheek fotograferen in de vorig jaar opgeleverde

nieuwbouw van Museum Boijmans van Beuningen in

Rotterdam. Ook de vernieuwde bibliotheek Binnenstad

van de UB Maastricht heeft zij vastgelegd.

De oudste is de Stichting Librije Walburgskerk in

Zutphen, opgericht in 1560 en gehuisvest in een zestien-

de-eeuws klooster. Ook zijn twee bibliotheken vastgelegd

die op het punt staan hun oude locatie te verlaten. Zo zal

de Universiteitsbibliotheek Utrecht, nu nog te vinden in

het oude paleis van Lodewijk Napoleon, verhuizen naar

een nieuw pand. De bibliotheek van het Rijksmuseum

Amsterdam staat hetzelfde te wachten. 

GEEN ‘BOEKENETERS’
‘Nienhuis’ portretten zijn eigentijds en geestrijk en laten

het schrikbeeld van de bibliothecaris als “boekeneter” voor-

goed tot het verleden behoren,’ aldus het persbericht. 

‘Misschien is het achteraf iets te prozaïsch gesteld’, geeft

Asser toe. ‘Hij, en sóms zij, representeert niet alleen de

macht en de kracht van het boek, maar ook in steeds ster-

kere mate het logistiek management dat zo onverbrekelijk

met het functioneren van een bibliotheek verbonden is.’ 

Het imago van de beroepsgroep was evenwel niet aan de

orde. Het ging erom de mensen in beeld te brengen die de

bibliotheek ‘tot leven brengen’. 

Op de foto’s staan bibliothecarissen bijvoorbeeld tegen een

railing geleund, al dan niet met een boek in de hand, of ze

zitten op de hoek van een tafel, of leunen tegen een kast.

Erik van Boxtel, bibliothecaris bij Museum Boijmans van 

Diana Franssen, hoofd bibliotheek, Van Abbemuseum

Van Abbemuseum Eindhoven VI 2003
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