
Informatie Professional 2003 [7] 7/818

E EN BEZOEK AAN HET STIJVE VERGADEROORD Vredenburg te

Utrecht is alles behalve een experience. Gelukkig tref-

fen we er drie genodigden die alles goedmaken. Aan onze

tafel schuiven namelijk drie architecten aan die hun sporen

ook in bibliotheekland verdiend hebben. Daar is Ingeborg
Kleijnjan van bureau Ruim 3, onder andere verantwoorde-

lijk voor de inrichting van de openbare bibliotheken in Hel-

levoetsluis, Purmerend en Scherpenzeel. Daarnaast Aat
Vos van Aequo, die de openbare bibliotheken in Amstel-

veen, Nieuwerkerk aan de IJssel en Huizen onder handen

nam. En daar is Wim La Feber, die tekende voor de inrich-

ting van onder andere de openbare bibliotheken in Velsen

en Zutphen, en de herinrichting deed van de Centrale

Bibliotheek Rotterdam.

Waar komt jullie fascinatie voor de bibliotheek vandaan?
Wim La Feber: ‘Ik heb vroeger heel veel gebruik gemaakt

van bibliotheken, bijvoorbeeld de centrale bibliotheek in

Rotterdam, maar ook van kleinere zoals in Schiedam, en in

Delft bij de afdeling bouwkunde. Op een gegeven moment

ben ik daar helemaal mee gestopt. Met ons architectenbu-

reau hebben wij altijd veel in retail gedaan, autoshowroom-

concepten ontwikkeld, en dergelijke. Nadat ik het interieur

van de boekhandel van Donner had gedaan, is er een vraag

uit de bibliotheekwereld gekomen of ik iets kon doen. Ik

ben me toen in die wereld gaan verdiepen en het verbaasde

me hoeveel minder aantrekkelijk, prettig en leuk het was

dan ik mij herinnerde. En ik ben er over na gaan denken

waarom dat zo was.’

‘In de oude bibliotheek in Rotterdam moest je een kaartje

uit een laatje halen en op een briefje schrijven welk boek je

wilde hebben. Dat briefje leverde je in en dan kreeg je dat

boek. Daarnaast was er nog een handbibliotheek, met een

selectie van hetgeen zich verderop in de grotten van de

bibliotheek bevond. Dat vond ik eigenlijk veel interessanter

en leuker, want als ik een boek uit de handbibliotheek

nam, had ik echt het idee dat ik iets koos wat door een spe-

cialist voor mij was uitgezocht. Alle andere dingen vorm-

den een gigantische berg spullen waar je uit kon putten,

als water uit de zee.’

‘Als je nu naar een openbare bibliotheek gaat, heeft die een

zelfbedieningssysteem: je mag er zelf je spullen uit het rek

halen. Je hebt niet meer te maken met een selectie van wat

professionals voor jou hebben uitgezocht. Je hebt ook niet

meer het idee dat zich daar een gigantische collectie wijs-

heid en informatie bevindt: alles staat gewoon in het zicht.

Dus op twee manieren ging er iets verloren.’

‘Ik ben gaan vragen hoe men het vroeger vond en hoe

men daar gebruik van maakte. Ik kwam tot de conclusie

dat hetgeen mij aanvankelijk fascineerde in de openbare

bibliotheek erg de moeite waard is om weer terug te bren-

gen.’

Terug naar de gesloten bibliotheek?
Wim: ‘Nee dat niet, maar de fascinatie dat je een bron aan-

boort die onuitputtelijk is. Een van mijn piekervaringen in

een bibliotheek was de keer dat ik, nog op de hbs, Mein
Kampf van Hitler uit de bibliotheek heb gehaald. Ik dacht,

ik ga het gewoon vragen. Zonder blikken of blozen werd

het aan mij overhandigd en ik kon er in gaan lezen. Dat

vond ik echt fantastisch, dat vind ik nóg trouwens. Dat zo’n

zéér twijfelachtig boek gewoon voorhanden is voor mensen

die daar kennis van willen nemen, welke reden ze daar ook

voor kunnen hebben. Er is mij niet gevraagd van, joh, ga je

daar wel iets fatsoenlijks mee doen?’

Een fascinatie dus op basis van de maatschappelijke positie van
de bibliotheek.
Wim: ‘Inderdaad. Toen ik mijn studie ging kiezen, heb ik

ook gezegd dat ik me wil bezighouden met maatschappelij-

ke vormgeving, wat dat ook moge zijn. Dan kun je naar de

sociale academie, of sociologie of culturele antropologie
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Vraag aan drie architecten

Is de belevenisbibliotheek een hype?

Het tijdperk van de ‘belevenis’ schijnt te zijn aangebroken. Het boek The Experience Eco-

nomy van Joseph Pine en James Gilmore bracht in elk geval in allerlei sectoren een inten-

sieve discussie op gang. Ook in de bibliotheeksector. Hoog tijd voor een goed gesprek met

drie coryfeeën op het gebied van bibliotheekontwerp. Is de belevenisbibliotheek een hype?

‘Vroeger was er eigenlijk nauwelijks onderscheid te maken tussen 

het tapijt en de bibliothecaresse’
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ken nog een ontzettend stoffig en grijs imago. In die tijd

associeerde ik bibliotheken ook met mijn ervaringen die ik

als kind had: de zitkuil van de tijdelijke huisvesting van de

bibliotheek in Bloemendaal, bekleed met dat bruine tapijt.

Dat ging per hectare. Er was eigenlijk nauwelijks onder-

scheid te maken tussen het tapijt en de bibliothecaresse.

Later in Delfzijl kwam ik opnieuw in een bibliotheek

omdat ik mijn scriptie moest voorbereiden. Tot mijn ver-

rassing bleek het een soort universeel beeld te zijn: ook in

de buitenwijken van Nederland zijn de bibliotheken ver-

schrikkelijk stoffig.’

‘In de tijd dat ik bij dat bedrijf werkte, waren de meubels

van Memphis heel erg actueel. De functionaliteit van meu-

bels werd radicaal overboord gegooid. Daar voelde ik me

erg toe aangetrokken; als het erop aan komt ben ik zelf ook

een beetje recalcitrant. Het leek mij grappig om op die

manier ook naar bibliotheken te kijken. Daar kreeg ik de

handen intern dus helemaal niet voor op elkaar, maar in

het commerciële traject merkte ik wel, dat er toch een ont-

luikende behoefte was aan een ander type vormgeving. Dat

sluimerde.’

‘Al die tijd moest ik op feestjes wel verdedigen dat ik mijn

brood verdiende met iets wat op een bibliotheek lijkt. Dat

is trouwens nog zo, vooral onder collega’s – die hebben

nog steeds het beeld van de archetypische bibliotheek.

Maar de cultuur binnen bibliotheken is ontzettend prettig,

er is een hele prettige opdrachtgeverscultuur, met mensen

die echt bevlogen en ambitieus zijn. Op de een of andere

manier begon dat aan me te knagen – als een soort onmo-

doen, maar ik vond architectuur een zinnige insteek om als

voertuig te gebruiken. Dus ik ben geen vormgevingsfreak.’

Zendingsdrang
Ingeborg Kleijnjan rolde als architecte min of meer toevallig

in het bibliotheekwerk, mede doordat ze voorzitter was van

het bestuur van een bibliotheek. ‘Ik kom uit de hoek van de

gebruikers van de bibliotheek. Mijn fascinatie is altijd het

idee van lenen geweest. Dus dat er een openbaar gebouw is

waar je naar binnen kunt, waar je geen toegang hoeft te

betalen en waar alles wat er staat tot je beschikking is. Ik

ben niet iemand die alles heel graag zelf wil hebben. Ik heb

een afkeer van consumentisme en ben niet zo op bezit.’

‘Wat ik leuk vind aan het ontwerpen van bibliotheken heeft

te maken met hoe ik graag wil werken. Ik heb bij een groot

bureau gewerkt en ook veel gedaan voor zeg maar anonie-

me opdrachtgevers. Het aantrekkelijke van bibliotheken is

dat daar de gebruikers voorop staan. Je moet naar ze luiste-

ren en met ze overleggen over wat ze er doen en wat ze wil-

len – en dat kun je vertalen in je ontwerp en in je vorm-

geving. Daar komt bij, dat er rond de bibliotheek veel

gebeurt, door internet, door de informatiemaatschappij. 

Er wordt veel nagedacht over de positie en rol van de biblio-

theek in de maatschappij. Het is dus een heel belangrijk

gebied om je mee bezig te houden, en heel dynamisch.’

Aat Vos stapte de bibliothekenwereld binnen ‘omdat ik een

tijdje niks beters te doen had dan bij een bedrijf werken dat

bibliotheken inrichtte. Eind jaren tachtig hadden bibliothe-
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heid was een beetje het kenmerk van de bibliotheek. Het

was toch: laten we geen boodschap toevoegen die de spul-

len op zich al hebben.’

De inrichting is veranderd omdat de rol is veranderd?
Wim: ‘Precies. En mensen kijken op een hele andere

manier tegen de spullen aan die ze gebruiken.’

Ingeborg: ‘Bibliotheken communiceerden vroeger ook wel

degelijk iets, al was het alleen maar het socialistische ideaal

van het moet degelijk zijn en niet te veel kosten.’

Aat: ‘Dat ben ik met je eens, maar bij het publiek is ook

een enorme beweging aan de gang. Wil je als bibliotheek

blijven communiceren met je publiek, dan moet je in elk

geval de aansluiting daarop niet missen. Kijk wat er om

ons heen gebeurt. Elk kantoor- of winkelconcept, of de wij-

ze waarop een treinkaartje wordt verkocht, of een lucht-

haven of ziekenhuis, al die organisaties proberen te com-

municeren met de steeds meer verwend wordende

consument. Dus de taal wordt anders.’

Bibliotheken zijn daarin hooguit trendvolgers en geen trend-
setters?
Aat: ‘Er is af en toe ook wel een trendmaker. Ik herinner

me de bibliotheek in Oss, die er zo’n beetje voor gezorgd

heeft dat de cd-rom uitleenbaar werd gesteld. Die jongens

zaten op de publieke tribune van de Tweede Kamer toen

dat speelde. Dus dat was een ondernemende bibliotheek.

Of ze trendvolgers zouden moeten zijn, weet ik niet, maar

ze zijn het wel heel vaak. Voor een groot deel is dat ver-

klaarbaar door de financieringsstructuur, door de historie

en door de aard van het beestje dat bibliothecaris heet.’

Wim: ‘De crux van het verhaal is dat het altijd over spullen

gaat: hoeveel boeken heb je in huis, hoeveel tafeltjes, hoe-

gelijke liefde. Van hé, we zijn hier bezig met de besteding

van overheidsgelden, waarom ziet dat er zo lullig uit?’

‘Later ontdekte ik dat de bibliotheek ook een archetype is

als gebouw, de grote Franse klassieke bibliotheken, prach-

tige gebouwen, met een fantastische sfeer. Verdorie, dacht

ik, dat is gewoon mooi. Waarom kan dat hier nou niet? Dat

is wat mij nog steeds in bibliotheken bindt: waarom moet

dat er nou zo ontzettend lullig uitzien, terwijl die mensen

zoveel ambitie en drijfveer hebben? Dat kan ik heel moei-

lijk op elkaar leggen.’

‘Daarnaast ben ik ondernemer, dus je ziet mogelijkheden.

In mijn bureau heb ik bij wijze van spreken meer idee-

oplossingen bij elkaar dan in de bibliothekenwereld. Het is

ook onvoorstelbaar, dat die bibliotheekorganisaties zo de

slag missen, als informatiemakelaar. Dus er zit ook wel

een beetje zendingsdrang in, of noem het mijn stokpaard-

je: oplossingen zoeken. Dat vind ik interessant en daar heb

je opdrachtgevers voor nodig die daarin mee willen gaan.

Een interieur is een communicatie-instrument. Het interi-

eur moet communiceren dat je daar op dit moment moet

zijn voor de meest actuele informatie. Er zijn echter maar

weinig bibliotheken die er zo uitzien.’

Gedoe met spulletjes
De interesse voor een fraai uiterlijk en innerlijk van een

bibliotheek, is relatief nog pril, constateren we. Een beetje

meedeinend in de lifestyle-trend van de laatste tien jaar,

zijn bibliothecarissen er zich pas bewust van geworden dat

een bibliotheek ook mooi mag zijn.

Wim: ‘Vroeger was het een serie kapstokken voor boeken,

en een stoffige mevrouw ernaast. Die communicatieloos-

WIM LA FEBER

Openbare bibliotheek Zutphen
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moet inruilen, bijvoorbeeld voor zeg maar een soort etala-

gemedewerker… Nou, dat is lastig. Wij zitten ook maar

even in die trein. Wij kunnen voorwaarden scheppen, we

kunnen een handboek achterlaten, en handvatten bieden

waarmee die organisatie verder kan, maar wij zijn geen

tovenaars.’

Heeft de bibliotheeksector in vergelijking met andere sectoren
minder geld voor gebouw of interieur?
Wim: ‘Het tegendeel is waar! Ik doe veel in boekhandels,

maar ik wou dat ik eens een keer een boekhandel kon

inrichten zoals ik een bibliotheek kan inrichten. Of dat er

aan dat soort gebouwen geld wordt uitgegeven zoals er aan

bibliotheken wordt uitgegeven. Er worden soms buitenge-

woon prestigieuze gebouwen neergezet, waarvan je niet

kunt raden wat ze per kubieke meter kosten. In ieder geval

hebben ze een prijsstelling vergelijkbaar met kantoren voor

advocaten of reclamebureaus. En ook voor interieurs maak

ik soms meterprijzen mee, waarvan je kunt zeggen: nou,

lang niet gek…’

Aat: ‘Ben ik deels met je eens. Af en toe kom ik echter

ambities tegen die niet met de budgetten overeenstem-

men; dan is het budget dus te laag, bedoel ik. Ik heb

geleerd het dan eerst maar over die budgetten te hebben en

daarop direct fors in te zetten. Soms lukt dat, soms niet.

Maar ik maak ook gebouwen mee waarbij je denkt: jon-

gens, wat is dit voor een kippenhok? Dan zie je dat men

zich vierkant heeft laten bedonderen door een projectont-

wikkelaar. Dus hebben bibliotheken altijd voldoende bud-

get? Nee, volgens mij niet.’

Uitnutten
In de bibliotheekwereld hoor je steeds vaker: het moet een bele-
venisbibliotheek zijn. Hoe staan jullie daar tegenover? Is de
belevenisbibliotheek een hype of een trend?
Aat: ‘Het doet me denken aan een cartoon van Jos Collig-

non in de Volkskrant, rond de hype van internet begin jaren

negentig. Een trein vertrekt van het station, richting inter-

net. Iedereen haast zich om die trein te halen. Het com-

mentaar erbij: ik weet niet waar hij heen gaat, maar ik mag

hem niet missen. Een typerend beeld. Nu ook de belevenis-

bibliotheek. Men zegt nu: Aat, we willen belevenis, we

weten niet wat het is, maar… Als je Pine leest is het een

onvermijdelijkheid.’ 

Wim: ‘Maar wij zijn geen specialisten in belevenis.’

Ingeborg: ‘Pine zegt: je hebt producten en daar bovenop

zet je persoonlijke service en dat noem je een belevenis. Bij

een belevenisbibliotheek denk ik simpel: dan hou je als

bibliothecaris bij wat iemand leest en zeg je de volgende

keer als-ie komt, is dit niks voor jou… Ik denk dat de bele-

venis erin zit dat je het gevoel krijgt dat de informatie voor

jou is uitgezocht, dat je een soort persoonlijke service

krijgt. Maar dat is wel iets heel anders dan een belevenis

creëren, zoals de Efteling of zo.’

veel stoeltjes. Dat zijn natuurlijk belangrijke dingen, maar

de essentie, namelijk: wij zijn er om de Nederlandse bevol-

king te voorzien van informatie want daar worden we met

z’n allen wijzer van, hoor ik überhaupt op heel weinig

plaatsen. En dan zie ik veel mensen nog bedachtzaam kij-

ken, van: gaat het daar nou om? Terwijl dat zo verschrikke-

lijk gesneden koek moet zijn, omdat het de essentie van

het beroep van de bibliothecaris is. Maar ik heb wel eens de

indruk dat die essentie ondergesneeuwd raakt onder dat

gedoe met spulletjes en niet centraal tussen de oren zit.

Het is niet de bron van alle denken.’

Aat: ‘Men is ontzettend gefocust op het primaire proces en

niet op wat hen daar in de eerste plaats brengt. Het heeft

ook met de aard van de bibliothecaris te maken. Ik vind het

allemaal heel aardige mensen…’ 

Wim: ‘…het zijn de liefste mensen van heel Nederland,

echt waar! Ik bedoel het in positieve zin, niet badinerend.’

Aat: ‘In de bibliotheek zie je veel mensen die alles weten

van het inhoudelijke verhaal. Maar het is er eigenlijk een

beetje not done om technieken en ervaringen als hoe

bereik je je doel maximaal toe te passen. Marketing en zo

dus. In de bibliotheek is het altijd van “ik denk dat…”, het

is altijd gissen, er spelen veel onderbuikgevoelens mee,

waar een professionele organisatie zou profiteren van wet-

matigheden.’

Geen tovenaars
Bibliothecarissen zijn kortom vooral gefocust op techniek en
inhoud en minder op marketing en dergelijke. Hoe vertaalt zich
dat in het gesprek met de architect?
Ingeborg: ‘Discussies met architecten gaan vaak over pro-

cedures. Wat de klant wil, daarover is minder makkelijk te

praten. Je bent altijd een soort organisatieadviseur. Voor

marketing heb je iemand nodig die de touwtjes in handen

heeft. Maar dan stuit je steeds op de redenering: we deden

het altijd zo, en de klanten willen altijd dit. Dat heeft ook

met die cultuur te maken. Doordat het heel aardige men-

sen zijn, gaan ze heel democratisch met elkaar om. Als er

al iemand roept: dit wordt de nieuwe lijn, dit gaan we doen

en we passen de openingstijden aan en dit en dat, tja, dat

overziet men niet, of durft men niet.’

Aat: ‘Voor de goed lieve vrede en zo. Per saldo creëer je dan

wel een soort middelmatigheid.’

Ingeborg: ‘Wat ik zou willen is, dat als er het idee leeft wel-

ke richting men op wil, men het geheel niet door allerlei

interne processen frustreert.’

Dus er is wel visie, maar interne processen houden de realisatie
ervan tegen?
Ingeborg: ‘Ja, ik weet niet, dat is misschien wat hard gefor-

muleerd…’ 

Aat: ‘Iedereen weet dat voorstellen ook goed gepresenteerd

moeten worden. Als je voor een bepaalde visie kiest, kan

het betekenen dat je een bibliotheektechnisch iemand

‘Discussies met architecten gaan vaak over procedures. Wat de klant wil, 

daarover is minder makkelijk te praten’

–>
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Aat: ‘Dat is één kant, en de andere kant is de vraagkant. Ze

zitten naar tv te kijken, ze bellen de hondenuitlaatservice,

en dan wel de service die tegelijk ook nog de boodschappen

doet. Mensen laten betalen... getting your customers to pay

you to sell to them. Er zijn klanten die dat kennelijk wil-

len.’

Wim: ‘De bibliotheek zit vol met mensen die daar geen

boodschap aan hebben. Dat kun je ook constateren.’

Ingeborg: ‘En waarom niet? Daar is een duidelijke reden

voor: ze hebben er geen boodschap aan omdat de economi-

sche principes in een bibliotheek niet werken.’

Aat: ‘Precies. En de eeuwige reflectie van de bibliotheek op

de boekhandel… terwijl daar echt hele andere principes

spelen dan in de bibliotheek! Maar men blijft zich daaraan

spiegelen. Ten onrechte.’

Geen achtbaan
Een belevenis heeft dus niks te maken met het interieur van een
bibliotheek, maar wel met de functionaliteit? 
Aat: ‘Wat voor mij überhaupt de belevenis is, is het vervol-

maken van datgene waarvoor je in de markt zit, of wat je

business is. Het is voor mijn gevoel niet een fysiek begrip,

maar kan wel tot een fysieke context leiden. Het begint bij

het stellen van de vraag achter de vraag. Heb je een prik-

bord van 4 bij 2 meter nodig, of heb je een voorziening

nodig om je posters op te hangen? In dit geval zou je moe-

ten streven naar een prettige, inspirerende, uitdagende,

veilige omgeving, waarin je datgene kunt vinden wat past

binnen de doelstelling of de opdracht van die bibliotheek.

Als je daar stromend water voor nodig hebt, nou, perfect.

Heb je daar een bordeel voor nodig, dan

moet je dat vooral doen…’ 

Wim: ‘Een paar jaar geleden was ik met

een boekhandel bezig, die ineens een

belevenisboekhandel moest worden. Ik

heb ze toen meegedeeld dat ik in het pro-

gramma van eisen ongeveer 200 vierkan-

te meter miste voor de etalagedienst. Dat

was even schrikken, maar als je in die

Wim: ‘Experience kun je vertalen als belevenis, maar ook

als ervaring. Ik weet niet of belevenis wel de goede verta-

ling is.’

Aat: ‘Pine stelt dat het een economische wetmatigheid is

dat we vanuit de diensteneconomie nu in de kwartaire en

misschien wel kwintaire economie komen. En waarom?

Omdat er een noodzakelijkheid is tot onderscheid. Het

voorbeeld van een verzekeringsmaatschappij die met een

sofa aankomt op het moment dat je een crash hebt gehad,

is fantastisch, maar die jongens doen dat alleen omdat ze

daarmee meer pegels verdienen. Het is gewoon een overle-

vingsstrategie. Wat mij betreft gaat de letterlijke vertaling

van dit hele verhaal richting bibliotheken mank, omdat een

bibliotheek een hele andere financieringsstructuur kent, en

een andere oorzakelijkheid.’

Wim: ‘Volgens mij is de essentie van de belevenisecono-

mie het meer uitnutten van de inspanningen, de producten

en goederen die je levert.’

‘De essentie van een bibliotheek is: hier word je een beter mens’
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Openbare bibliotheek Nieuwerkerk aan de IJssel
(links) en Openbare bibliotheek Huizen (onder)




