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WAP als grap en sekte 
zonder aanhang

Hans Veen

Bibliotheken van diefstal en piraterij beschuldigen. 

Je moet maar durven. Juridisch en feitelijk klopt er geen

bal van de aantijgingen van het virtuele genootschap WAP.

Facts and feelings wijzen een geheel andere kant op. 

Kortom: ordinair sektarisch gescheld. 

Het zou eigenlijk kunnen blijven bij het juridisch fileren

van de aantijgingen; het is immers een verhaal over

geschonden rechten en broodroof. Het oprichten van LAW

(Libraries Against Writers-against-piracy) is overbodig. 

Toch nog maar een paar geheel overbodige korte opmer-

kingen over de materie, gebaseerd op mijn ervaringen in

de bibliotheeksector. Over schrijvers, uitgevers, boekhan-

dels, kinderen, literair erfgoed en lezen. 

Over schrijvers. Laat ik nu nooit de indruk hebben ge-

kregen dat schrijvers zich met tegenzin lieten uitnodigen

om op te treden bij een literair evenement in een openbare

bibliotheek. Integendeel. Maarten ’t Hart, bijvoorbeeld,

koestert de openbare bibliotheek (Leiden) en maakt er

graag en veel gebruik van. Jan Wolkers laat zich in een

reclamecampagne vrolijk fotograferen met in de ene hand

de bibliotheekkaart van Texel en in de andere de museum-

jaarkaart. 

Veel schrijvers beschouwen het opnemen van hun werk in

de bibliotheek als een blijk van maatschappelijke en lite-

raire erkenning. En terecht. Veel verkoop en veel lenen

gaan vaak hand in hand. Voor bepaald werk is de biblio-

theek als afnemer zelfs een belangrijke klant; zonder bi-

bliotheken zou het niet bij het publiek terechtkomen.

Schrijvers en bibliothecarissen houden van elkaar. 

Dat kopen en lenen complementair bijdragen aan de

bevordering van het lezen en boekpromotie mag blijken

aan de, soms innige, relatie tussen bibliotheken en de

plaatselijke boekhandel. Literaire evenementen worden

Forum

De bibliotheek als Napster? 
Oude wijn in nieuwezakken!

In de discussies over Napster (e.a.) wordt steeds
het voordeel naar voren gebracht dat de artiesten
en platenmaatschappijen eigenlijk bij deze dienst-
verlening hebben. Immers, goede en goedkope(re)
toegankelijkheid tot de muziek vergroot de bekend-
heid van de artiesten en verhoogt uiteindelijk de 

behoefte om meer van hun werk te kopen. Platen-
bons blij, artiest blij, platenzaak blij, consument 
blij. Kortom, met deze wereldvisie voor ogen zou
iedereen blij moeten zijn. Was dat ook niet een van
de redenen voor Bertelsmann (een concern dat
zowel in de muziekbranche als in de uitgeefwereld 
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niet zelden gezamenlijk georganiseerd en gefinancierd.

Dat zou niet gebeuren als het uitlenen van boeken door

bibliotheken evident was aan te merken als broodroof.

Boekhandelaren en bibliothecarissen zijn kameraden. 

In datzelfde besef leven uitgevers. Bovendien wordt in de

bibliotheeksector een behoorlijke inkoopomzet gemaakt.

We lenen niet alleen uit, we kopen het eerst in grote aan-

tallen in. Sinds de nieuwe regeling voor leenrecht kan 

worden gesteld dat er voor auteurs en uitgevers een zeer

redelijke wettelijke compensatie is geregeld. 

Dan kinderen en lezen. Openbare bibliotheken en basis-

scholen werken intensief samen. Vrijwel alle basisschool-

leerlingen maken gebruik van de bibliotheek. Lezen als

vaardigheid en aangename vrijetijdsbesteding staat hoog

op het programma. Lezen bevordert de persoonlijke ont-

wikkeling, prikkelt de fantasie, verruimt je blikveld, ver-

groot begrip en inzicht in mensen en dingen om je heen.

Al lezend kun je op avontuur. Lees De laatste graanrace
van Eric Newby en je bent zelf aan boord van de laatste

windjammer in 1939. Zoiets beleven moet vroeg groeien

in de opvoeding. Veel boeken lenen ondersteunt dat. 

Voor kinderen uit allochtone gezinnen geldt dit zelfs in

het kwadraat. 

En, last but not least. Waar haal je de boeken vandaan die

deel uitmaken van ons literair erfgoed, maar die niet meer

verkrijgbaar zijn in de handel?

Precies, bij de bibliotheek. 

Wat handig toch dat biblio-

theken hiervoor een systeem

van uitwisseling, leenverkeer

en afspraken hebben ontwik-

keld dat het mogelijk maakt 

dat ene boek te laten overko-

men uit een bibliotheek aan de

andere kant van Nederland. 

Of zelfs uit een ander land. 

Hans Veen is directeur van de
Openbare Bibliotheek Eindhoven.

actief is) om Napster graag aan boord te willen hebben?
Bij een vergelijking tussen Napster en de bibliotheek
mag deze ‘everybody happy’-invalshoek natuurlijk
niet ontbreken. We hebben het stokje in de reeks
‘Bibliotheek als de nieuwe Napster?’ doorgegeven
aan Hans Veen, directeur Openbare Bibliotheek 

Eindhoven. Hij belicht nog maar eens de symbiose 
tussen bibliotheek, auteur, lezer en boekhandel. 
En brengt ons bijna op de gedachte voor een nieuwe
pressiegroep, the LAW (Libraries Against Writers-
against-piracy)…

Marijke Verstappen




