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Marc van der Meer

Onrust in de Bibliothèque nationale 
de France

Boekenkasten lopen er uit de rails, vallen om, komen niet op gang of zijn niet meer te

stoppen. Kelders lopen onder water. In magazijnen worden mensen ziek door restanten

van blusgas. De nieuwe nationale bibliotheek van Frankrijk, Bibliothèque nationale de

France, is een ramp voor personeel en bezoeker. Sinds de staking van eind 1998 zijn wel

enkele problemen opgelost, maar het merendeel is dat niet, zo meldt sinoloog Marc van

der Meer vanuit Parijs.

‘Deze situatie is absoluut ontoelaatbaar. De directie moet het
gebouw sluiten, totdat is aangetoond dat het veilig en schoon
genoeg is om er werknemers en publiek in toe te laten.’ 
Een vertegenwoordiger van het personeel, begin november

van dit jaar, na de evacuatie van een deel van het gebouw.

‘In de vier jaar dat ik bij de Bibliothèque nationale de France
heb gewerkt, heb ik vooral veel geleerd over de menselijke
natuur. […] Het draait allemaal om macht. Ik heb de illusie
verloren dat het kader er is om het bedrijf goed te laten lopen.’
Een afdelingshoofd, zomer 2000, vlak voor zijn vertrek

nog even terugkijkend.

De uitspraken zijn indicatief voor de arbeidsomstandighe-

den bij de nieuwe nationale bibliotheek van Frankrijk,

Bibliothèque nationale de France, kortweg BnF. De sfeer

in de BnF wordt sterk bepaald door het feit dat het nieuwe

gebouw, in Parijs gelegen aan de Seine, ongeschikt is als

een bibliotheek en de leiding het personeel niet betrekt bij

de bedrijfsvoering.

Afgelopen zomer sprak ik met een klein aantal medewer-

kers van de BnF over hun ervaringen. Ik was benieuwd

naar hun reactie op de vraag of de situatie in het afgelopen

jaar was verbeterd. Het antwoord was: nee. Hoewel enkele

van de problemen die aan de basis lagen van de staking

van eind 1998 intussen zijn opgelost, is het merendeel dat

niet. Bovendien is het animo van het personeel om samen

met de directie aan oplossingen te werken zo goed als ver-

dwenen. 

De belangrijkste concessie van de directie aan de stakers

was de sluiting op maandag van het gedeelte van de biblio-

theek dat voor onderzoekers is bestemd. In de loop van dit

jaar vatte de directie het plan op om dit najaar die ‘nood-

maatregel’ weer ongedaan te maken. Het personeel maak-

te zich al op om in actie te komen. Dat bleek ook nodig te

zijn, maar om een andere reden dan men had verwacht.

Waslijst van klachten
Op 6 oktober, kort na de zomersluiting, woedde er een

brand in de magazijnen aan de noordkant van het gebouw.

Hoewel de brandweer de brand snel meester was, raakte

met name het boekentransportsysteem dusdanig ontre-

geld, dat de BnF acuut weer dicht moest – en dat een

maand lang bleef.

Al voor de heropening, begin november, kreeg een tiental

medewerkers die in de getroffen magazijnen werkten last

van hun gezondheid. De eerste bezoekers die na de her-

opening in het getroffen gedeelte kwamen, kregen dezelf-

de klachten: heftige hoofdpijn, misselijkheid en irritatie

van ogen en luchtwegen.

Hoewel de oorzaak niet meteen bekend was, werd er

direct een verband gelegd met de brand. De brandweer

had namelijk twee verschillende soorten gas gebruikt: de

eerste om het vuur te doven, de tweede om het blusgas te

neutraliseren.

Hoewel de veiligheidsinspectie de magazijnen veilig had

verklaard, kwam het personeel nu in opstand en de direc-

tie zwichtte voor de stakingsdreiging. De betrokken maga-

zijnen gingen dicht, totdat nader onderzoek had uitgewe-

zen waardoor de mensen ziek zijn geworden.

Het is een nieuwe episode in een lange rij conflicten die

begon bij de eerste, gedeeltelijke openstelling in december

1996. Het nieuwe gebouw, dat pas in gebruik is sinds okto-

ber 1998, is een bron van ergernis voor medewerkers en

gebruikers. Hieronder volgt een greep uit de waslijst van

klachten, te beginnen met die van het magazijnpersoneel.

Als gevolg van het feit dat er in het gebouw veel meer boe-

ken moeten worden geplaatst dan aanvankelijk voorzien

was, is er overal op ruimte bespaard. Zo hebben bijvoor-

beeld de parkeerplaatsen voor bezoekers plaats moeten

maken voor opslagplaatsen. Bij een hoge waterstand van

de Seine overstroomt een gedeelte van de kelders, waar-

door materiaal waterschade oploopt.

In de magazijnen is er voor de medewerkers niet genoeg

ruimte, het tocht en de werkplekken zijn onlogisch en

slecht geplaatst. De verlichting boven de boekenkasten

gaat automatisch aan wanneer er iemand langsloopt en

blijft vijf minuten aan; mensen die langer dan vijf minu-

ten tussen twee kasten werken, moeten voor die tijd even

opspringen of een arm uitsteken om niet in het donker te

komen zitten. Daglicht ontbreekt in het magazijn.

De boekenkasten zijn van het type compactus (boekenkas-

ten op rails) en blijken in hoge mate ongeschikt voor

materiaal dat regelmatig wordt uitgeleend. Regelmatig

weigeren ze dienst. De motoren raken gestoord. Kasten

lopen uit de rails of vallen zelfs om. Foto-elektrische cellen

raken ontregeld, waardoor de kasten niet op gang komen

of niet meer stoppen. Door de trillingen vallen er boeken

uit de kasten, waarna dunne exemplaren onder de kasten

verpletterd worden. Kleine boeken glijden in de kieren in

de kast en verdwijnen voorgoed. Het metalen framewerk

beschadigt de banden. De boekensteunen zijn niet

geschikt voor kleine of gemiddelde formaten.

De boeken die al deze gevaren doorstaan, maar de pech

hebben om aangevraagd te worden, wacht een hachelijke

tocht in een van de bakken van het elektrisch transportsys-

teem. Bakken kunnen terechtkomen op verkeerde plaat-

sen, bijvoorbeeld een parkeerstation waar ze weken kun-

nen blijven staan. Klapdeurtjes tegen de tocht slaan soms

boeken uit de bak.

Frustraties en agressie
De gebruikers zien zich intussen geconfronteerd met

andere ongemakken. Het gebouw is te groot en te onover-

zichtelijk. Door de volkomen symmetrie van het gebouw,

met twee identieke ingangen, raken bezoekers de weg

kwijt. De indeling van de verschillende leeszalen is onlo-

gisch, zodat lezers gedwongen zijn lange afstanden te

lopen en hun werk versnipperd raakt.

Wie naar het toilet of de cafetaria gaat, moet diverse keren

zijn pas door een kaartlezer halen en draaihekjes passeren.

Het reserveren van een plaats is verplicht, ook wanneer de

zalen driekwart leeg zijn. De vestiaires liggen ver van de

leeszalen af. Er zijn onvoldoende restauratieve voorzienin-

gen. Er zijn geen prullenbakken. Klokken ontbreken in het

gebouw. Gesprekken van mensen op de gang verstoren de

stilte in de open leeszalen.

Er is een slechte toegang vanuit het openbaar vervoer: de

metro stopt in het park aan de overkant van de Seine, een

kilometer ver weg. De houten vlonders en trappen, die

buiten de toegang tot de bibliotheek vormen, zijn bij voch-

tig weer spiegelglad, waardoor mensen uitglijden en zich

bezeren. Het tocht aan alle kanten rond het gebouw. De

toiletten werken slecht. De microfilmzaal is niet geschikt

voor de grote microfilmlezers, waarvan er bovendien te

weinig zijn. De nummers van de zitplaatsen zijn slecht

leesbaar.Vier torens, één bibliotheek: de Bibliothèque nationale de France
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Wie dan eenmaal zijn weg naar de bibliotheek heeft

gevonden, heeft nog niet meteen een boek in handen. 

Het geautomatiseerd bedrijfssysteem is incompleet en

zeer storingsgevoelig. Het is soms dagenlang niet moge-

lijk plaatsen te reserveren, en zonder reservering heeft

geen enkele gebruiker toegang. De online catalogus is niet

altijd raadpleegbaar, zodat het niet mogelijk is boeken uit

het magazijn op te vragen. Aanvragen die wel zijn gedaan,

verdwijnen soms spoorloos, vooral wanneer het om boe-

ken gaat die uit de oude bibliotheek aan de Rue de Riche-

lieu moeten komen. Het opslag- en inzagesysteem hapert,

waardoor lezers hun boeken niet ter inzage krijgen, 

terwijl ze soms al op de balie klaarliggen. Het thesaureren

van auteurs is slecht gedaan of ontbreekt.

Lezers klagen steen en been over de zoekmogelijkheden

van de catalogus. Het komt regelmatig voor dat de verkeer-

de banden worden geleverd. Al deze zaken leveren voor de

lezers vertraging op bij hun onderzoek. De te verwachten

reactie blijft dan ook niet uit: lezers vragen niet mondjes-

maat materiaal aan, maar zoveel mogelijk ineens, zodat ze

tenminste iets te lezen hebben als niet

alles leverbaar blijkt. Ook vraagt men

in het geval van tijdschriften de band

voor en de band na het gewenste num-

mer ook maar aan, om zeker te zijn

dat het goede nummer erbij zit. Dit

alles zorgt weer voor een hogere werk-

druk en meer frustratie voor het perso-

neel, dat het trouwens toch al moet

ontgelden doordat het ’t eerste aan-

spreekpunt is voor de ontevreden en

soms agressieve gebruikers.

De eerste versie van het bedrijfssys-

teem, met daarin onder andere het

opslag- en inzagesysteem, is deze

zomer opgeleverd met een vertraging

van twee jaar. De modules voor wette-

lijk depot, aanschaf, catalogisering,

bindadministratie en conservering zijn

voorzien in de versies 2 en 3. Wie die

versies moet gaan leveren, is nog niet

bekend. De BnF heeft het contract met

leverancier Cap Gemini intussen opge-

zegd en nog geen automatiseerder ge-

vonden die de opdracht over wil nemen.

Minister dwingt tot akkoord 
Hoe groot de frustratie onder het personeel is, bleek al in

oktober 1998, toen achthonderd personeelsleden (een

derde van het totale bestand) twee weken na de volledige

opening van het gebouw in staking gingen en de toegang

tot de bibliotheek blokkeerden. 

De belangrijkste oorzaken voor de staking waren de moei-

lijke werkomstandigheden en de onbuigzame houding van

de directie, die klachten naast zich neerlegt met het argu-

ment dat het om kinderziektes zou gaan, of dat ze zouden

voortkomen uit de onwil van het personeel om zich aan te

passen aan de nieuwe omstandigheden. Uiteindelijk

moest de minister van cultuur en communicatie eraan te

pas komen. Ze dwong de bibliotheekdirectie om een

akkoord te sluiten met de stakers, dat voorzag in een aan-

tal maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandig-

heden. Er werden werkgroepen gevormd van personeel en

management, die de voornaamste klachten onderzochten.

Daarnaast paste men de openingstijden aan. Zeer tegen de

zin van de gebruikers en directie in ging het onderzoeks-

gedeelte van de bibliotheek behalve op zondag voortaan

ook op maandag dicht. Daarnaast bracht men de openings-

tijden terug van 9-20 uur naar 10-18 uur. Deze maatrege-

len zouden van tijdelijke aard zijn, maar zijn nu nog

steeds van kracht.

Eveneens op last van de minister bemoeide de Franse

nationale bibliotheekinspectie zich met de BnF. 

Inspecteur Poirot coördineerde de activiteiten van de 

werkgroepen en interviewde zelf zo’n driehonderd betrok-

kenen. In maart 1999 verscheen het rapport met zijn

bevindingen. 

De bedrijfsleiding kreeg van Poirot een flinke veeg uit de

pan. Anderhalf jaar later blijkt dat er wel veranderingen

zijn doorgevoerd en dat er op sommige punten verbeterin-

gen zijn te signaleren, maar dat veel

problemen nog steeds bestaan.

De bedrijfsvoering is extreem 

gecentraliseerd: een veertigtal men-

sen mag meepraten, maar maximaal

vijf mensen neemt bijna alle beslis-

singen. Verantwoordelijkheden 

worden niet gedelegeerd. Leiding-

gevenden geven niet snel antwoord

op vragen, handelen autoritair en 

luisteren niet naar opmerkingen 

die tegen het beleid ingaan of 

kritisch zijn ten opzichte van de

directie. 

De directie blijkt keer op keer onvol-

doende geïnformeerd te zijn over 

problemen. Veel werk wordt piete-

peuterig nauwkeurig gecontroleerd.

Men is geneigd om zaken geheim te

houden.

Geen vertrouwen
De situatie bij de BnF is weinig

hoopgevend. Aan de tekortkomingen

van het gebouw (omvang, onvoor-

delige indeling) is weinig of niets

meer te doen. De leiding lijkt niet in staat om te leren van

haar fouten, ondanks herhaaldelijke waarschuwingen van

het personeel, dat geen vertrouwen in de directie heeft en

zich niet veilig voelt in het gebouw. 

Wie met deze kennis in het achterhoofd nu hoort van de

plannen om naast de BnF een bibliotheek te bouwen waar

alle niet-westerse studies gehuisvest moeten worden,

houdt zijn hart vast.

Voor wie meer wil lezen: http://perso.club-internet.fr/

marcmeer/index.html.

Marc van der Meer is sinoloog en werkte van 1990 tot 1999 als biblio-

theekmedewerker voor de Universiteit Leiden. Sinds een jaar woont en

werkt hij in Parijs.

De eindeloos lange gangen van de 
Bibliothèque nationale de France.
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