
De bibliotheek verbinDt 
door verhalen
Martine Vandermaes, openbare bibliotheek Kris Lambert Oostende en Rosemie Callewaert, iStoire Services

De Openbare Bibliotheek van Oostende zette begin 2015 in op het verbinden van schrijvers 
en lezers. Onder de titel Drijfhout werd Oostende in verband gebracht met ontdekkingen, ont-
moetingen, toevallig en onderweg, met fantaseren over het onbekende, over het aangespoelde. 
De bibliotheek van Oostende nodigde samen met de cultuurdienst en iStoires auteurs uit om 
een literair verhaal te schrijven over vinden en wat vinden met een mens kan doen.

De verhalen werden 
gepubliceerd op www.
drijfhout.be. Elk online 
verhaal was een uitno-
diging om een bijpas-
sende foto in te sturen. 
Charlotte Mutsaers gaf 
het startschot met 
een verhaal dat zicht 
afspeelt op de vijfde 
etage in een residen-
tie op de Oostendse 
Zeedijk. Haar ver-
haal Vijf hoog in 
Résidence Marly 
werd in een mooie 
uitgave met een 
reproductie van 
werk van James 
Ensor in print 
u i t  g e b ra c h t . 
Het verhaal van 
Mutsaers werd 
een hebbeding 
voor heel wat 
Oostendenaren 

die na aankondiging van de verdeelloca-
ties in de stad kwamen aanschuiven om 
een exemplaar te bemachtigen.

OpROep naaR VeRhaLen
Het verhaal van Charlotte Mutsaers kreeg 
een wikkel met een oproep naar meer ver-
halen en een verwijzing naar de deelna-
mevoorwaarden op drijfhout.be. Iedereen 
kon een verhaal insturen dat zich afspeelt 
in Oostende. Er waren nog een aantal 
andere voorwaarden die ervoor moes-
ten zorgen dat de verzameling ook inte-
ressant zou worden voor de lezer. Wie 
erin slaagde om op tijd een verhaal in te 
sturen dat voldeed aan de voorwaarden 
werd geselecteerd voor publicatie op de 
verhalenwebsite. Deze selectie doorstaan 
en de online zichtbaarheid verdienen was, 
zo bleek, een beloning die op prijs gesteld 
werd. 60 dagen na de oproep hadden 52 
auteurs elk een verhaal ingestuurd waar-
van er 42 gepubliceerd werden.

OpROep naaR beeLden
Elk gepubliceerd verhaal was een oproep 
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Oostende leeft in tal van verha-

len, auteurs beschrijven de stra-

ten, de haven, het strand en 

de zee, de inwoners en de 

bezoekers. Vakantiedagen 

vol zon of doordeweekse grijze 

winterdagen duiken op in een wereld 

waar fantasie en werkelijkheid in elkaar 

verglijden. Oostende duikt op in het 

werk beroemde bezoekers van toen: 

Huxley, Simenon, Graham Greene, D.H. 

Lawrence, Lord Byron, Verhaeren, … Met 

Drijfhout geven we inwoners en bezoe-

kers van nu een plek om hun unieke 

‘Oostende-verhaal’ te delen. Via deze 

verhalen wordt Oostende zichtbaar bij 

een breed en gevarieerd lezerspubliek.

“Pourquoi le simple fait d’arriver à 

Ostende était-il devenu un plaisir, un 

soulagement?”

G. Simenon

De foto’s hierboven zijn slechts een fractie van de 
ingestuurde foto’s. Meer foto’s op drijfhout.be/fotos.

om beelden in te sturen. Fotografen, of gelijk wie met een 
camera of smartphone op stap in Oostende, konden een foto 
insturen die paste bij één of meerdere verhalen. Het best pas-
sende beeld werd geselecteerd als ‘verhaalcover’. De foto werd 
via Instagram met de hashtag #drijfhout + nummer aan het 
juiste verhaal gekoppeld. Hoewel de inspanning om een foto 
in te sturen kleiner lijkt dan het schrijven van een verhaal was 
het bij Drijfhout minder evident om veel fotografen te berei-
ken. Uiteindelijk hebben 36 mensen beelden ingestuurd. Deze 
groep zorgde samen wel voor 180 foto’s waardoor elk verhaal 
een eigen cover kreeg.

WORKShOp VOOR SChRijVeRS
Een maand voor het afsluiten van de inzameling konden schrij-
vers, die al een verhaal hadden ingestuurd, deelnemen aan een 
workshop verhalen schrijven. Het gaf hen de kans om hun werk 
door Marita de Sterck te laten evalueren en op die manier van 
een professioneel auteur tips te krijgen om beter te leren schrij-
ven. Het verhaal waar tijdens de workshop samen met Marita 
aan gewerkt was, werd nadien als definitieve versie op drijfhout.
be gepubliceerd.

WeReLdbOeKendag
Drijfhout was bewust niet opgezet als een wedstrijd en toch 
werden de beloningen als prijzen ervaren: geselecteerd en 
gepubliceerd worden, een workshop volgen en (letterlijk) in 
de bloemetjes gezet worden op een feestelijke avond met de 
Drijfhoutverhalen in de hoofdrol op Wereldboekendag 2015. Er 
waren geen verliezers, iedereen voelde zich een winnaar. 

Op 23 april waren 100 mensen samengekomen in de bibliotheek 
om te genieten van muziek, beelden en verhalen. Er was veel 
sfeer, fierheid en blijdschap. Er werden schatten ontdekt in de 
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vorm van verborgen talenten. De verhalen 
nodigden uit tot nog meer vertellen op 
de receptie achteraf. Tijdens de avond en 
in de verhalen zelf werden meer dan 180 
plaatsen in Oostende bij naam genoemd. 
Plaatsen met een heden en een verleden, 
plaatsen waar iedereen een verhaal over 
heeft.

Er werd veel en er wordt nog gepraat 
over Drijfhout. Dat is mede dankzij de 
lezers die de website bezoeken en ver-
halen online lezen en deze verder delen 
op sociale media. Een jaar na de lancering 
van de website zijn er 85.000 verhalenpa-
gina’s weergegeven. Per bezoekerssessie 
werden er gemiddeld 4 verhalenpagina’s 
‘bekeken’. Hiertegenover staan 15.000 
bezoekers waarvan 33 procent terugke-
rende bezoekers. 

Hoeveel keer een verhaal effectief vol-
ledig gelezen is zullen we, net zoals bij 
het uitlenen van boeken, nooit te weten 
komen. De gemiddelde bezoekersduur 
van de pagina’s doet wel vermoeden 
dat er veel gelezen wordt op de website. 
Eén ding is wel heel duidelijk: vanaf het 
moment dat er geen offline activiteiten 
rond de verhalen georganiseerd worden, 
vallen de bezoekerscijfers van de website 
zwaar terug. Online activiteiten hebben 
om succesvol te zijn ook voldoende off-
line aandacht nodig. 

WaaROM heefT de bibLiOTheeK 
ingezeT Op dRijfhOuT?
CULTUUrSTaD
Heel veel mooie verhalen beginnen met 
‘er was eens’. In 2010 mocht Oostende 
als eerste centrumstad voor een jaar lang 
de titel van Cultuurstad van Vlaanderen 
dragen. Voor Oostende was deze primeur 
de uitgelezen kans om zich blijvend op 
de culturele kaart te zetten, de cultuur-
participatie te bevorderen en vooral te 
bevestigen. 

De stad heeft er toen bewust voor geko-
zen om alle Oostendenaars en bezoekers 
uit te nodigen om deel te nemen maar 
ook om te creëren. Met de vele voorstel-
lingen en specifieke participatieprojec-
ten inclusief de actieve inbreng van de 

vele verenigingen, kunstenaars maar ook 
inwoners wou het bestuur de Stad aan 
Zee nog meer verbinden met haar 69.000 
inwoners.

De stad staat voor een open visie op cul-
tuurparticipatie en voor een divers aan-
bod in acties, er is ruimte voor diverse ver-
schijningsvormen en uitingen. Oostende 
wou toen, en wil nu nog steeds drem-
pels wegwerken die cultuurparticipa-
tie bemoeilijken. Verbindend werken en 
actief op zoek gaan naar crossovers dra-
gen bij tot een verhoging van publieks-
participatie.

OOSTEnDS PaVILJOEn
In 2014 organiseerde de Cultuurdienst 
van de Stad de expo ‘Oostends Paviljoen 
2014’ in de Venetiaanse Gaanderijen, met 
Johan Westenburg als curator. Oostendse 
beeldende kunstenaars kregen een plat-
form aangeboden en konden hun werk 
gedurende 5 weken delen met het brede 
publiek. De stad wou met deze ten-
toonstelling een overzicht geven van de 
diversiteit van de kunstgemeenschap in 
Oostende. De Oostendse auteurs lieten 
van zich horen na dit project, ook zij wil-
den de kans krijgen en grijpen. De direc-
teur Cultuur van de Stad stelde de vraag 
aan de bib en dit vormde de start van 
Drijfhout.

CrEaTIE – OnDErSTEUnInG – 
SPrEIDInG
De concrete opdracht van de stad om 
Drijfhout op te starten biedt ruimte aan 
auteurs om verhalen te presenteren. De 
verhalenschrijvers worden bovendien 
ondersteund in hun traject door diverse 
deskundigen die inzetten op coaching tij-
dens de workshop, professionele versprei-
ding, zichtbaarheid van het project. Het 
brengt een nieuwe dynamiek teweeg. Dit 
betekent dat we ruimte creëren voor  uit-
eenlopende cultuurconsumenten en pro-
ducenten. Drijfhout integreert werk van 
bekende en beginnende auteurs, hierdoor 
wordt een breder publiek aangesproken. 
En doordat elke actor een eigen netwerk 
en publiek heeft versterkt dit het draag-
vlak en de spreiding. Drijfhout ambieert 
om zo veel mogelijk mensen met zo veel 

mogelijk verhalen in aanraking te bren-
gen. Via deze verhalen wordt Oostende 
zichtbaar bij een breed en gevarieerd 
lezerspubliek.

WaaROM iSTOiReS
Met het project wou Oostende sterk 
inzetten op schrijven, lezen en participatie 
in een digitale context. Op basis van vol-
gende desiderata gingen we op zoek naar 
de geknipte partner om dit te realiseren:
•	 lokale	auteurs,	literatuur	en	verhalen	tot	

bij het grote publiek brengen
•	 Oostende	zowel	literair	als	verhalend	in	

de kijker plaatsen
•	 1	verzorgde	printuitgave	realiseren	die	

als Pr-geschenk kan verdeeld worden
•	 digitaal	lezen	onder	de	aandacht	bren-

gen tijdens de digitale week
•	 zorgen	voor	een	digitaal	platform	waar	

de geselecteerde verhalen gepubli-
ceerd en gedeeld worden, gekoppeld 
aan de catalogus van de bib

•	 een	toonmoment	met	auteurs	en	het	
brede publiek als afsluiter

Op basis van deze checklist kwamen we 
snel terecht bij iStoires. Ze beschikken 
over een sterke format en praktijkontwik-
keling rond digitaal lezen en publiceren, 
met concepten waarin literatuur in com-
binatie met beleving aanwezig zijn. Dit 
alles kwam tegemoet aan onze wensen 
om een sterk digitaal participatief project 
uit te bouwen.

WaT heefT de bibLiOTheeK uiT 
dRijfhOuT geLeeRd?
Tussen de dag van de eerste inza-
meloproep en de afsluitavond op 
Wereldboekendag is er geen enkel 
moment geweest waarop Drijfhout niet 
onder de aandacht van het publiek 
gebracht werd. Deze aandacht blijven 
houden, lukt alleen als er voldoende 
gevarieerd wordt. De spanningsboog die 
is opgebouwd tussen de verschillende 
oproepen om verhalen en beelden in te 
sturen, de momenten waarop de print-
uitgave met het verhaal van Charlotte 
Mutsaers verdeeld werd in de stad, de 
inschrijvingen voor de workshop, de aan-
kondigingen van nieuwe verhalen op de 
website en de oproep om in te schrijven 

“ DrIJFHOUT WaS BEWUST nIET OPGEZET aLS EEn WEDSTrIJD 
En TOCH WErDEn DE BELOnInGEn aLS PrIJZEn ErVarEn.
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voor de afsluitavond bleken de juiste for-
mule. Deze aanpak vereist wel de nodige 
focus en vraagt veel werktijd achter de 
schermen om alles in goede banen te lei-
den, om op tijd te zien wanneer de aan-
dacht vermindert en onmiddellijk te rea-
geren op elke vraag van lezers, schrijvers 
en fotografen. Een participatief project 
betekent niet dat je kunt achteruit leu-
nen omdat de deelnemers het werk doen. 
als mensen participeren en een stukje van 
hun beste zelf ‘weggeven’ dan verwach-
ten zij hiervoor de verdiende aandacht. 

Het moeilijkste in participatieprojecten 
is de onvoorspelbaarheid. Enerzijds heb 
je een draaiboek nodig om de spanning 
te kunnen opbouwen, anderzijds is het 
nodig om op elk moment bij te sturen op 
basis van wat er wel of niet gebeurt. De 
hoeveelheid werk kan op voorhand niet 
ingeschat worden. De kans bestaat, en dat 
was ook zo voor Drijfhout, dat er ondanks 
het enthousiasme van de organisatoren 
en de gemaakte investeringen geen ver-
halen ingestuurd worden. Daarom is het 

nodig om op voorhand te beslissen over 
een plan B en om op elk moment snel te 
kunnen schakelen.

WaT heefT Van dRijfhOuT een 
SuCCeSVeRhaaL geMaaKT?
Er is geen ultiem recept om participatieve 
trajecten te doen slagen. De context, de 
timing en de inzet van alle betrokkenen 
kunnen niet zomaar gekopieerd worden 
naar een andere omgeving. Er zijn wel 
een aantal ingrediënten die er volgens 
ons samen met het enthousiasme van de 
auteur voor gezorgd hebben dat Drijfhout 
een succes werd:
•	 De	keuze	om	in	te	zetten	op	verhalen.	

Vertellen zit diepgeworteld in ieder-
een van ons, maar weinigen durven 
daarmee naar een publiek te stappen 
of zijn zelf niet in de mogelijkheid om 
een publiek te bereiken. Projecten zoals 
Drijfhout geven mensen de kans om te 
tonen wat ze kunnen. 

•	 Sommigen	hebben	ondanks	hun	talen-
ten (nog) niet de kans gekregen om 
gepubliceerd te worden en zagen in 

Drijfhout een kans om verbonden te 
worden met bekende namen zoals 
Charlotte Mutsaers, Willy Schuyesmans, 
abdelkader Benali die verhalen schre-
ven voor Drijfhout, Fien Sabbe die de 
verhalenavond op Wereldboekendag 
modereerde en Ianka Fleerackers die 
Drijfhout mee bedacht, organiseerde 
en verhalen selecteerde. Deze mensen 
zorgden mee voor de nodige promotie.

•	 De	stad	Oostende	die	met	de	cultuur-
dienst volop mee inzette op Drijfhout 
waardoor het straatbeeld en de bus-
hokjes gevuld werden met grote 
Drijfhout-posters waardoor je de ver-
halenoproep bijna niet kon missen. 
Dit was de juiste versterking van de 
boodschap die zich voor de rest vol-
ledig online afspeelde. Hierop inzetten 
is nodig want niet iedereen is online of 
via sociale media te bereiken.

•	 De	workshop	waarin	schrijvers	de	kans	
kregen om persoonlijke feedback te 
krijgen over hun schrijftalent bleek 
een uniek moment waarover alle deel-
nemers erg enthousiast waren en een 
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EEN BRON VAN KENNIS
Axiell ALM is de leidende leverancier van collectie management 
systemen, online publicatie en mobiele oplossingen. Adlib bib-
lio-theek is een professioneel softwarepakket voor informatie-
management, kennismanagement en catalogusbeheer en wordt 
gebruikt in bibliotheken, mediatheken, documentatiecentra, 
(hoger)onderwijs, gezondheidszorg, juridische instellingen en bed-
rijven.
 
Adlib Bibliotheek voldoet aan alle gangbare standaarden. 
Een krachtige thesaurus, koppeling met digitale media en andere 
externe bestanden en thesauri behoren tot de standaardfunctio-
naliteit. Adlib Bibliotheek kan naadloos geïntegreerd worden met 
onze Archief en Museum modules, tot één compleet ‘cross domain’ 
systeem. Uiteraard kunt u Adlib Bibliotheek ook uitbreiden met uit-
leen-, tijdschrift-, bestel- & SDI modules en online services.

AXIELL ALM Netherlands BV t +31 (0)346 58 68 00
Postbus 1436, 3600 BK Maarssen ALM.sales@axiell.com 
Nederland www.axiell-alm.com

Meer dan 2600 klanten 
gebruiken onze software 
wereldwijd, van acade-
mische collecties tot 
openbare bibliotheken



bagage meekregen die hun verdere 
schrijven mee richting zal geven.

•	 Het	opzetten	van	een	online	platform	
waar voldoende flexibiliteit moge-
lijk is, waar op elk moment kan bijge-
stuurd worden, waar de bezoekerscij-
fers gemonitord worden en waar de 
vormgeving maximaal de leeservaring 
ondersteunt. 

•	 Het	uitgangspunt	om	de	drempel	voor	
iedereen zo laag mogelijk te houden. 
auteurs en fotografen konden zelf kie-
zen hoe ze het liefst hun verhalen en 
beelden doorgaven. Lezers vonden 
online zeer eenvoudig de weg naar de 
verhalen. Er moet niet aangemeld wor-
den en het is niet nodig om een speci-
fieke app te installeren om de verhalen 
te kunnen lezen.

•	 Het	op	de	hoogte	houden	van	kranten,	
regionale televisie en perscontacten op 
elk moment vanaf de ideeënfase tot en 
met de afsluiting op Wereldboekendag.

bibliotheek en de organisatoren hebben 
nooit zichzelf maar altijd de auteurs en de 
verhalen centraal gesteld in de communi-
catie. Het digitale was daarbij het middel 
maar nooit een doel.

Schrijvers, lezers, fotografen, de biblio-
theek, de stad, locaties, muzikanten, 
online, offline, professionelen en amateurs 
werden allemaal met elkaar verbonden in 
het Drijfhoutverhaal. Bibliotheken zijn niet 
langer plaatsen waar alleen maar infor-
matie uitgewisseld wordt maar organisa-
ties die het verbinden binnen en buiten de 
fysieke bibliotheekruimte centraal stellen. 
De collectie is geen doel op zich maar een 
middel om mensen, kennis en belevingen 
samen te brengen. als het publiek hieraan 
zelf kan bijdragen door hun eigen werk 
toe te voegen aan de bibliotheekcollec-
tie dan maakt dit de verbindingen alleen 
maar sterker.

Ook door het samenwerken heeft de 
bibliotheek van Oostende gezocht naar 
verbindingen die versterken. De samen-
werking tussen de bibliotheek, de cul-
tuurdienst en iStoires bracht 3 partijen 
samen met elk eigen expertises, een eigen 
publiek en eigen accenten. Deze kruisbe-
stuiving zorgde voor resultaten die je als 
bibliotheek alleen moeilijk kunt neerzet-
ten.

Ben je nog niet overtuigd? Ga dan zeker 
eens kijken op drijfhout.be en dompel je 
onder in de sfeer van een mooie stad. 

Een fragment uit Zeegeruis van Ria Brugge.

De promotie via online kana-
len met een groot en relevant 
publieksbereik zoals de al 
bestaande Faceboekgroepen 
Oostendse Verhalen, iStoires, 
de nieuwsbrief van de biblio-
theek en de bibliotheek op 
Facebook.
De schrijvers die trots zijn op 
hun publicatie en daardoor 
mee het Drijfhoutverhaal pro-
moten onder hun vrienden, 
familie en kennissen.
De spanningsboog waarmee 
Drijfhout zowel online als off-

line voortdurend onder de aandacht 
van een divers publiek werd gebracht.

MeeR dan een ‘digiTaaL 
pROjeCT’
Drijfhout is bewust nooit gepromoot als 
een digitaal project ook al was het online 
lezen en wat dit teweegbrengt bij een 
bibliotheekpubliek een achterliggende 
vraag voor iStoires en de bibliotheek. Het 
bibliotheekpubliek staat bekend als een 
traditioneel lezerspubliek met een grote 
liefde voor het papieren boek. Vanaf het 
moment dat je die lezer betrekt bij het 
meeschrijven aan de collectie merk je 
dat digitale middelen ook voor hen een 
logische weg geworden zijn. Het web is 
een ideaal medium om een ruim lezers-
publiek te bereiken. Er zijn veel papieren 
boeken in bibliotheekcollecties die er 
niet in slagen om zoveel lezers te berei-
ken als de verhalen op drijfhout.be. Het 
digitale aspect van Drijfhout en ook de 

•	

•	

•	

“ DrIJFHOUT IS BEWUST nOOIT GEPrOMOOT aLS EEn  
DIGITaaL PrOJECT OOk aL WaS HET OnLInE LEZEn En WaT  
DIT TEWEEGBrEnGT BIJ EEn BIBLIOTHEEkPUBLIEk EEn  
aCHTErLIGGEnDE VraaG VOOr ISTOIrES En DE BIBLIOTHEEk.

Het was knus en warm in de auto, maar buiten probeerden 

sneeuwvlokken de voorruit dicht te metselen. De ruiten-

wissers draaiden overuren. ‘Wat een goed idee’, zei Adrie, mijn 

man, cynisch. Hij zat met zijn neus tegen de voorruit om de weg 

te kunnen zien. ‘Jij wilde toch ook graag gaan’, zei ik terwijl ik 

hem over zijn schouder wreef. ‘Ja, dat wel, maar dit is eigenlijk 

te gek voor woorden. We moeten ook nog terug. Wanneer de 

sneeuw zo blijft vallen, dan moeten ze ons straks uitgraven’. Ik 

had me een maand zitten verheugen om naar Oostende te gaan. 

Charlotte Mutsaers hield er een lezing. Daar wilde ik graag naar 

toe en… ik wilde ook nog eens naar Oostende om herinnerin-

gen op te halen uit mijn jeugd. Ik wilde door de straten dolen, ik 

wilde de zee zien, de bolderkarren en de koetsjes. Eigenlijk wilde 

ik even terug in de tijd. In Oostende had ik voor de eerste keer 

de zee gezien. Daar zag ik de aangespoelde schelpen en zeewier 

en ik hoorde er vooral het geluid van de zee. Maar het was win-

terser dan ooit. Dat was niet bepaald de ideale stranddag. Mijn 

hart smolt wanneer ik hem zo gekweld zag rijden. Hij had hier 

helemaal geen zin in, maar reed toch verder. Ik zette de radio 

zachtjes aan en gaf hem een broodje met wat koffie.
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