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IIK HEB GOED en misschien wel minder goed nieuws voor u.

Om met het goede nieuws te beginnen: het boek blijft

bestaan. Daar staat tegenover dat onze traditionele open-

bare bibliotheek gaat verdwijnen. De vraag is alleen of dat

anno 2040 echt slecht nieuws is’.

Deze boodschap verkondigde Rob Bruijnzeels op 23 novem-

ber 2000 tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van het

veertigjarig bestaan van de Provinciale Bibliotheek Centra-

le (PBC) voor Noord-Brabant. De jarige PBC koos ervoor

niet genoegzaam terug te kijken, maar vooruit te lopen op

de toekomst. Bruijnzeels zette daartoe het project ‘Biblio-

theken 2040’ op, waarin zeven toekomstvisies op de bibli-

otheek zijn ontwikkeld, die tijdens de bijeenkomst werden

onthuld.

Uitgangspunt van ‘Bibliotheken 2040’ is dus dat het boek

blijft bestaan. Bruijnzeels: ‘Simpelweg omdat wij dat zo

willen. Wij willen de toekomst niet over laten aan de door-

getrokken trends, de extrapolaties, of aan de ICT. Het aar-

dige is dat telkens weer blijkt dat wij ons anders gedragen

dan de futurologen van ons hadden verwacht. Onze maat-

schappij heeft zijn eigen dynamiek en zijn eigen wetma-

tigheden. Gelukkig maar. En dus zijn wij niet minder

gaan wandelen na de uitvinding van de trein, de fiets, de

auto of het straalvliegtuig. Ondanks al die uitvindingen,

waar wij dankbaar gebruik van maken, zijn wij blijven

wandelen. Omdat wij dat ook willen. Dus: zolang wij blij-

ven wandelen, blijft het boek bestaan.’

Dit geldt niet voor de traditionele bibliotheek. Die zal in

haar huidige gedaante verdwijnen. Wat blijft, zijn ‘plekken

in de samenleving waar die boeken kunnen verblijven.

Plekken van collectieve inspiratie, mooie plekken waar het

fijn is te vertoeven en waar wij die boeken kunnen ont-

moeten,’ aldus Bruijnzeels. Die ontmoetingsplaatsen van

straks zijn echter niet de bibliotheken zoals we die nu ken-

nen. Ook hier geldt: die bibliotheken verdwijnen ‘omdat

wij dat willen’. In de toekomst zullen we op een andere

manier onze vrije tijd doorbrengen, anders lezen en op

een andere manier informatie tot ons nemen. ‘Wat ons

betreft zullen er in 2040 geen traditionele bibliotheken

meer bestaan’, stelt Bruijnzeels.

Toekomstbibliotheken
Haalt de PBC, het feestvarken van de bijeenkomst, haar

tachtigste verjaardag? Ook de traditionele PBC zal in 2040

niet meer bestaan, zo gaf Theo de Koning, de nieuwe direc-

teur van de PBC Brabant, aan. Maar in ‘Bibliotheken 2040’

is niet gezocht naar een antwoord op deze vraag. De biblio-

theek van de toekomst, daar gaat het om. 

Leidraad bij het project waren de ‘wetten’ van stedebouw-

kundige Hans Broess, zoals Bruijnzeels ze noemde. Volgens

Broess kun je de toekomst niet vanuit het heden bedenken.

Het gaat om de fantasie, daarna volgt pas het ‘denken’ over

hoe die fantasie is te bereiken. In zijn ‘wetten’ wordt de toe-

komst dan ook benaderd als een uitdaging. Het gaat niet om

een onvermijdelijke extrapolatie van verleden en heden,

maar om de kans de toekomst zelf vorm te geven via het

beantwoorden van de vraag: wat wil je van de toekomst

maken? En het antwoord daarop luidde vooralsnog: lang

leve het boek, exit traditionele openbare bibliotheek.

Zeven toekomstbibliotheken vertegenwoordigen die visie.

Ronald de Nijs

Bibliotheken 2040

Lang leve het boek, 
exit traditionele openbare bibliotheek

Hoe ziet de openbare bibliotheek van de toekomst eruit? Meestal worden op deze vraag

trends, cijfers en statistieken losgelaten. Bij het project ‘Bibliotheken 2040’ koos men voor

een verfrissende insteek, namelijk de fantasie. Ronald de Nijs maakte een rondgang langs 

de zeven verrassende visionaire visies.
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Ze dicteren niet hoe het moet, het gaat om de fantasie, de

inspiratie om de bibliotheek van de toekomst ruim baan te

geven. Dit keer komen er eens geen trendwatchers of cij-

fers en statistieken aan te pas. De verbeelding is aan de

macht. Dat riekt naar zweverige plannen, maar de feestelij-

ke bijeenkomst van de PBC liet het tegendeel zien: zeven

toekomstbibliotheken die daadwerkelijk gerealiseerd zijn.

Hotel Alfabet
De toekomstbibliotheken kenmerken zich door verrassen-

de samenwerkingsvormen. Zo realiseerden striptekenaar

Joost Swarte, Hotel Van der Valk en de Openbare Biblio-

theek in Vught gezamenlijk Hotel Alfabet. Joost Swarte

beschouwt de klassieke openbare bibliotheek als een dyna-

misch gebouw, waar het een komen en gaan is van... boe-

ken. Voor een aantal weken opende in het Van der Valkho-

tel een bibliotheek haar deuren voor 24 uur per dag en

zeven dagen per week. Aan het eind van de hotellounge

bevond zich een open haard waarbij comfortabele stoelen

stonden. De boeken werden hier niet uitgeleend, maar

konden ter plekke worden gelezen. Inmiddels is deze

bibliotheek weer afgebroken.

Partizanenbibliotheek
In de Partizanenbibliotheek gaat het erom na te gaan hoe

het lezen, de leesbeleving in een kinderfantasie is. Het

lezen moet geheim zijn, en daardoor weer spannend wor-

den. Acht kinderen werkten – in samenwerking met ZO &

ZO, musea voor & van kinderen en de Openbare Biblio-

theek Moerdijk – gedurende vier dagen aan een geheime

bibliotheek, die na voltooiing aan volwassenen getoond

werd. Uitgangspunt is dat in een tijd waarin je alles mag

lezen en er geen boeken meer verboden zijn, de uitdaging

bestaat uit het verborgene. Zoals de partizanen hun

wapens verstopten in de natuur, zo verborgen de kinderen

boeken in geheime depots, die tezamen de Partizanenbi-

bliotheek vormden. In die dagen speelden zij scènes uit

een ‘geheim boek’ na en deden een uitvinding ten behoeve

van de bibliotheek. De kinderen maakten ook een maquet-

te van hun bibliotheek, waarin bijvoorbeeld een rivier werd

verbeeld als een boekenstroom, een meer als een boeken-

meer en een schuurtje werd omgedoopt tot boekendepot. 

De gedachte achter de Partizanenbibliotheek – samenwer-

ken met kinderen en een heel andere vorm van leesbevor-

dering – krijgt een vervolg. Nagedacht wordt over andere

inrichtingsconcepten voor kinderbibliotheken. Want dui-

delijk is geworden dat die er veel spannender uit kunnen

zien dan nu veelal het geval is.

Survivalbibliotheek
Het idee van de verborgen bibliotheek werd voor volwasse-

nen toegepast in de Survivalbibliotheek. In samenwerking

met de Openbare Bibliotheek Oisterwijk en de Vereniging

Natuurmonumenten werden in Oisterwijk boekenkistjes

opgehangen met literatuurfragmenten van Brabantse

schrijvers. De kistjes waren alleen via een puzzeltocht te

vinden. Elke keer als een boekenkistje gevonden werd, kon

men het boek lezen en met een eigen unieke stempel

bestempelen. Het is de bedoeling om ook elders in het

land in samenwerking met de Vereniging Natuurmonu-

menten dergelijke Survivalbibliotheken te starten.

Hormonenbibliotheek
Jongeren die de kinderafdeling ontgroeid zijn, maar nog

niet toe aan de volwassenenbibliotheek, kregen hun eigen

bibliotheek. Deze jongerenbibliotheek van de toekomst,

die tot 9 januari in de OB Oss te zien is, werd gerealiseerd

door de particuliere hbo-opleiding Arts & Crafts College. 

In deze zogeheten Hormonenbibliotheek bevinden zich

geen boeken, maar wel kunnen bezoekers er meegenomen

boeken lezen. Het emotionele belevingsaspect speelt hier

een belangrijke rol; de bibliotheek heeft dan ook een con-

ceptueel karakter. De samenstellers gaan ervan uit dat de

puber in 2040 geen andere is dan de huidige jongere. En

dat puberen een zoektocht is naar je eigen ik.

Je komt de bibliotheek binnen via een catwalk, zodat je

meteen door iedereen wordt gezien. Verderop zijn er aller-

lei belevingshoeken, zoals een ‘angry’-hoek, een roze

wereld die de kinderwereld vertegenwoordigt, een ‘lum-

melplein’ waar je wat kan hangen, een wand met bloemen

voor als je heel erg verliefd bent, en een hoek bekleed met

rood lakleer, een verwijzing naar seksualiteit. 

Tijdens de presentatie van ‘Bibliotheken 2040’ toonde een

filmpje de Hormonenbibliotheek in bedrijf. Je zag een

paar jongens op de rode lakleren bank zitten. Ze stoeiden

branieachtig met elkaar. Toen de camera hen snapte, bra-

ken ze hun gevecht meteen af. De meisjes die er even later

zaten, giechelden en keken nieuwsgierig om zich heen. Je

zag andere jonge bezoekers van de Hormonenbibliotheek

met boeken in de hand rondlopen, als was het een ontdek-

kingstocht.

Bibliotheek d’amis
Het lezen staat centraal in de Bibliotheek d’amis. Een aantal

bekende en minder bekende Brabanders werd gevraagd een

middag of avond hun bibliotheek, variërend van een heuse

grote huisbibliotheek tot een enkel boekenkastje, beschik-

baar te stellen voor een gesprek over boeken. De gastheer of

-vrouw nodigde daartoe een aantal gesprekspartners annex

bezoekers uit. Het thema was de toekomst van de biblio-

theek en welke boeken daarin niet mogen ontbreken.

Elke gezelschap mocht twee boeken uitkiezen. De praktijk

pakte anders uit. De gasten wilden zich niet aan het maxi-

mum aantal boeken houden; een bibliotheek behoortBeelden van de Brabantbibliotheek, naar een ontwerp van Winy Maas.

Joost Swarte ontwierp voor Hotel Alfabet een boekenkast, die op 
kleine schaal in productie zal worden genomen.
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immers een breed aanbod te hebben! De uitgekozen boe-

ken zijn vervolgens aangeschaft en aangeboden aan Theo

de Koning, de directeur van de PBC voor Noord-Brabant.

Hij kreeg de taak mee zich over de collectie voor de toe-

komst te ontfermen. De Bibliotheek d’amis krijgt namelijk

een vervolg. Gezien het succes zal het netwerk van thuisbi-

bliotheken verder uitgebreid worden. Over een aantal

decennia moet zo een ‘bibliotheek van onvergankelijke

boeken’ ontstaan.

Virtuele toekomstbibliotheek
Ook bij de virtuele bibliotheek, ontworpen door Marcel

Wouters Ontwerpers, ging het niet om een echte biblio-

theek, maar om een concept. Als we over digitale biblio-

theken spreken, denken we veelal aan de techniek en de

functionaliteit. Toch is de digitale bibliotheek meer dan

alleen een zoekmachine die informatie levert. Een citaat

van de schrijver Italo Calvino over herinneringen staat

centraal in het filmpje waarin die virtuele bibliotheek

wordt verbeeld. Je ziet steeds beelden van centra, zoals de

plattegrond van Parijs, de structuur van de hersenen en de

wereldbol. Maar als kijker kreeg je toch de indruk dat de

idee achter deze bibliotheek niet geheel uit de verf kwam. 

Rob Bruijnzeels blijkt achteraf niet helemaal tevreden over

de manier waarop dit project gepresenteerd werd: ‘Het

filmpje zonder nadere toelichting loslaten op de zaal was

net een brug te ver.’ Er had een duidelijker uitleg bij

gemoeten. Besloten is om bij de nieuwjaarswens van de

PBC voor Noord-Brabant een cd met het filmpje toe te voe-

gen, inclusief een verklaring. Daarin valt te lezen dat niet

de technologie zelf voorop staat, maar dat er een wereld

gecreëerd wordt waarin een nieuwe inhoud gegeven wordt

aan de begrippen ‘ordening’, ‘chaos’ en ‘collectiviteit’. ‘De

virtuele bibliotheek organiseert in dit concept ons geheu-

gen, dat wordt voorgesteld als een fractalspiraal. Wanneer

wij een herinnering op willen roepen, draaien wij om een

geheugenplaats heen en worden geleid door associaties en

emoties. Samen geven wij de wereld een collectief geheu-

gen: wij zijn het beste archief van onze tijd,’ aldus de bege-

leidende tekst.

Brabantbibliotheek
Hoogtepunt van de middag was de presentatie van de Bra-

bantbibliotheek, waarin architect Winy Maas van bureau

MVRDV – bekend van het Nederlandse Paviljoen op de

Expo 2000 in Hannover – en de PBC voor Noord-Brabant

samen hebben gewerkt. Maas’ uitgangspunt is dat Neder-

land langzaam maar zeker een grote stad (‘Nederstad’)

wordt. In de provincie Noord-Brabant komt een nationaal

park Brabant, dat ongeveer eenderde van de provincie zal

beslaan. De rest van de provincie bestaat uit Brabantstad,

een ‘stad’ zonder centrum, maar opgebouwd uit kleinscha-

lige eenheden. Alle voorzieningen worden opnieuw ver-

deeld over deze eenheden. Een van die voorzieningen is de

Brabantbibliotheek, waar alle kennis van heel Brabant is

opgeslagen. 

Maas hield een vlammend betoog voor die Brabantbiblio-

theek: een nieuw concept, waarin het roer voor de biblio-

theken geheel om moet. Want wat heb je nu aan al die

openbare bibliotheken met hun ‘bescheiden, erg eenzijdi-

ge, vrij lokale, min of meer gelijke, en middelmatige col-

lecties?’ Bovendien is het bibliotheekwerk georganiseerd

op basis van de oude tegenstelling tussen stad en land, zo

gaf Maas aan. ‘De grotere steden (boven de dertigduizend

inwoners) met hun eigen “stand-alone” openbare biblio-

theken en daarnaast de Provinciale Bibliotheek Centrale

als centrale organisatie voor de kleinere bibliotheken. Deze

tegenstelling met zijn versnippering en gebrek aan syner-

gie is contra-productief.’ 

Bovendien ontstaat er door de verdere verstedelijking en

verdichting een grotere en meer gedifferentieerde vraag

naar informatie. Maar er is geen ‘compleetheid’ of ‘com-

pleetheid door specialisatie’, een noodzakelijke randvoor-

waarde voor een bibliotheek, aldus Maas. Voldoet een

bibliotheek niet aan die randvoorwaarde, dan is er ‘geen

diepgang mogelijk en vervalt de aantrekkingskracht met

andere bibliotheken en met andere media.’ De toenemen-

de globaliserende omgeving vereist bovendien een interna-

tionale collectievorming en ook de ontwikkelingen van de

nieuwe media dienen niet vergeten te worden. Het roer

moet dus om.

In dit digitale tijdperk kiest Maas echter voor een fysieke

collectie. Het is onder meer veiliger in verband met virus-

sen die digitale collecties kunnen vernietigen, het stimu-

leert de fysieke ervaring van het lezen en het maakt een

fysieke ontmoetingsplaats mogelijk. Dat laatste aspect is

van groot belang, aldus Maas. ‘De fysieke openbare biblio-

theek legt meer nadruk op lezen, ontmoeten en recreëren,

Ontwerpen van Joost Swarte speciaal ontworpen voor Hotel Alfabet,
waarbij gekozen werd voor reisboeken, stripverhalen, kookboeken en
de encyclopedie.

De Partizanenbibliotheek

De Hormonenbibliotheek
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en voorziet in de hierbij horende culturele functies (lezen,

studeren, ontmoeten en recreëren)’. En niet onbelangrijk:

de bibliotheek opereert ook in de vrijetijdsmarkt. Zij moet

concurreren met musea, ‘een dagje IKEA’, of de Efteling. 

De Brabantbibliotheek is het antwoord op deze ontwikke-

lingen. Zij is behalve een fysieke openbare bibliotheek ook

het facilitair bedrijf voor alle decentrale vestingen. Die ves-

tingen zijn al evenzeer verrassend. Het idee is om op

eigentijdse ontmoetingsplaatsen als lokale cafés, wacht-

ruimten bij artsen, stations, scholen, gemeentehuizen,

benzinestations kleine collecties te plaatsen. Hiermee kan

de vraag naar boeken gestimuleerd worden. Met behulp

van een terminal kunnen in de vestingen ook andere boe-

ken gezocht, gelezen, besteld of uitgeprint worden.

De Brabantbibliotheek heeft de vorm van een spiraal, een

gebouw dat zich circa tweehonderddertig meter de lucht in

boort. Een baken van cultuur en ontspanning in het Bra-

bantse landschap. Binnenin is een boekenwand, waarbij

de kasten haaks op de gevel zijn geplaatst, waarlangs een

wandelpad van zo’n zeventien kilometer ontstaat. De boe-

ken zijn volgens alfabetische ordening gerangschikt van 

A tot Z. Nieuwe titels komen onder de ‘N’, kookboeken

onder de ‘K’, 1920 bij de ‘T’ van tijd, enzovoort. Dit bete-

kent dat er per boek meerdere exemplaren aanwezig zijn.

De bezoeker kan hier systematisch zoeken, maar ook de

informatie als een zoektocht over zich heen laten komen.

Naast de boekenwand ontstaat rondom een gemeenschap-

pelijke ruimte, een collectieve, publieke ‘lounge’. Op het

laagste punt is er een bar en een open haard. Verder zijn

er bijvoorbeeld computerruimten, leeszalen en auditoria.

Bijzonder onderdeel in Maas’ ontwerp zijn de circa acht-

honderd glazen werkcellen. Deze kunnen zowel verticaal

als horizontaal en zowel aan de buiten- als de binnenkant

van het gebouw bewegen. Je kunt in zo’n cel studeren,

maar ook vergaderen en zelfs loungen.

Vanzelfsprekend is de Brabantbibliotheek gemakkelijk te

bereiken met de auto en het openbaar vervoer. Als vesti-

gingsplaats stelt Maas Vught voor. Maar zover is het nog

niet. Sterker nog: het is de vraag of de Brabantbibliotheek

er ooit zal komen. Dat zou alleen kunnen als er een fijn-

mazig netwerk van kleine bibliotheken bestaat. De biblio-

theek is in de eerste plaats ontworpen als een visionaire

bijdrage aan het project ‘Bibliotheken 2040’. Het zal Rob

Bruijnzeels echter niet verbazen als het ontwerp ooit wordt

uitgevoerd in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Want het

gebouw is bouwtechnisch te bijzonder om alleen als idee

te blijven voortbestaan.

Vervolg
In mei worden de zeven bibliotheken tezamen op één

locatie gepresenteerd en zal een boek over het project ver-

schijnen. Daarmee is het nog niet afgelopen, want het

NBLC heeft aangekondigd het project te zullen overne-

men. In diezelfde maand zal dan ook de aftrap plaatsvin-

den van een landelijk project, waarin de filosofie achter

‘Bibliotheken 2040’ – de toekomst van de bibliotheek –

centraal staat. Rob Bruijnzeels, initiator van ‘Bibliotheken

2040’, zal het project leiden. Daartoe verruilt hij zijn baan

bij de PBC voor Noord-Brabant begin 2001 voor een bij

het NBLC. Hij zal zich richten op onder meer het organi-

seren van workshops en het ontwikkelen van verrassende

samenwerkingsvormen tussen bibliotheken en andere

instellingen. In de loop van dit jaar zullen de plannen ont-

wikkeld en uitgewerkt worden. Het doel is om vanuit een

andere methodiek de toekomst te beschouwen, namelijk

met fantasie en verbeeldingskracht. En dat kan tot onver-

wachte, spannende en inspirerende bibliotheken van de

toekomst leiden.

Ronald de Nijs is eindredacteur van Informatie Professional.




