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rElEVANTIE VAN BIBlIOTHEEKGEBOUW
Bibliotheken zijn niet meer wat ze waren. Mensen komen er niet 
meer per se om informatie te zoeken. Studenten en onderzoe-
kers raadplegen bijv. steeds meer digitale informatie thuis of 
op hun werkplek en moeten niet meer naar de bibliotheek om 
informatie te vinden. De vraag kan gesteld worden in hoeverre 
een bibliotheekgebouw nog nodig is en of de bibliotheek nog 
een rol te spelen heeft in de 21e eeuw.
 
“Het is de manier waarop gebruik wordt gemaakt van een biblio-
theekgebouw die de bibliotheek nog relevant maakt”, zegt Jean-
François Füeg. “Vroeger bouwden we bibliotheken als een soort 
prachtige kruidenierswinkel waarbij de gedachte was dat we wel 
mensen zouden aantrekken als we veel boeken konden aanbie-
den. De klanten zouden vanzelf toestromen, we hoefden de deu-
ren maar wijd open te gooien. Als we nu nog zo zouden functi-
oneren dan zou een bibliotheek niet meer nodig zijn want zo’n 
soort ‘kruidenierswinkelbibliotheek’ trekt de mensen niet meer 
aan. Ze kunnen hun producten immers thuis geleverd krijgen. 
Bibliotheken zijn echter veranderd, ze blijven niet meer vastzit-
ten in hun gebouw maar werken op een veel breder gebied en 
analyseren de noden van hun publiek. Ze bekijken zelfs de noden 
van een publiek dat de bibliotheek op een manier gebruikt die 
we ons vroeger nooit hadden kunnen voorstellen. Denk aan 
mensen die geen boeken uitlenen en die de boeken zelfs niet 
bekijken. Ze komen tijdens de middag met hun eigen laptop, 
boeken en magazines in de bibliotheek zitten. Mensen komen 
iets anders zoeken in een bibliotheek dan boeken die ze kun-
nen uitlenen.” 

De bibliotheek verandert en dat beaamt ook Chantal Stănescu: 
“Er is inderdaad een wijziging in de visie die we hadden op een 
openbare bibliotheek. Nu moeten het open plekken zijn waar 
het ontvangen van ‘de publieken’ op de voorgrond treedt en 
waar de collectie een minder grote plaats inneemt.” Bibliotheken 
spreken niet meer van het publiek maar van ‘de publieken’ 
omdat het publiek telkens onderverdeeld kan worden in een 
deelpubliek. Zo hebben alle bibliotheken naast een volwasse-
nenpubliek, ook de jeugd, de ouderen e.a. Maar binnen al die 
groepen zijn er nog verschillen. Hoewel het publiek per catego-
rie homogeen lijkt — ze zijn allemaal volwassen, ze zijn allemaal 
jong of oud — blijkt het toch heel verschillend te zijn. Zo heeft 
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een volwassen Brusselaar niet dezelfde noden als een volwas-
sen nieuwkomer of immigrant. 

“Door ernaar te streven om aan de noden van iedereen te vol-
doen, zijn het de projecten die in en door de bib gerealiseerd 
worden die de bibliotheek nuttig maken”, legt Füeg uit. “Als je 
aan alfabetisering denkt dan merk je dat 35 procent van onze 
bibliotheken daar actief aan meewerken. Projecten voor alfabe-
tisering worden gerealiseerd in bibliotheken, met bibliothecaris-
sen en samen met verenigingen die naar de bib komen. Zoiets 
hadden we ons vroeger nooit kunnen inbeelden.” Bibliotheken 
worden plekken waarin een scala aan activiteiten plaatsvinden, 
en waarin gebruikers op verschillende manieren gebruik maken 
van de bib. Zo’n verandering vraagt om aanpassingen van zowel 
het gebouw als het personeel. 

In de universiteiten is een gelijkaardige evolutie aan de gang 
beamen zowel Patrick Vanouplines als Christian Brouwer. “Wij 
zeggen wel niet dat “er meer publieken zijn”, wij zeggen “er is 
niet één toepassing maar er zijn toepassingen”, die ook nog het 
hele jaar door veranderen”, legt Vanouplines uit. “Het belangrijk-
ste aspect van de universiteitsbibliotheek is nu inderdaad dat 
ze meerdere functies vervult”, vult Brouwer aan. “Op het eerste 
gezicht lijkt het alsof we een homogener publiek hebben dan 
de openbare bibliotheken, namelijk studenten en onderzoekers. 
Maar dat publiek heeft toch andere noden, afhankelijk van het 
soort werk dat uitgevoerd moet worden of van de studierich-
ting die gevolgd wordt. Zo hebben humane wetenschappers in 
bepaalde richtingen wel nood aan boeken, maar richtingen als 
economie veel minder.” Omdat studenten zeer verschillende 
eisen stellen in de loop van het jaar moet er plaats worden 
gemaakt voor de andere gebruiken en moet de bibliotheek flexi-
bel zijn om zich in de loop van het jaar te kunnen aanpassen 
waar nodig. Zowel aan de VuB als aan de uLB werd er beslo-
ten om de klassieke inrichting van de seminarielokalen om te 
zetten naar groepswerklokalen. Door de specifieke collecties 
die standaard in de seminarielokalen stonden uit die lokalen te 
halen en te integreren in de collectie van de leeszaal, kwam er 
aan de VuB plaats vrij voor groepswerk. De uLB groepeerde 
de verschillende seminarielokalen om in de vrijgekomen ruimtes 
groepswerkruimten in te richten.

“We hoeven echt niet de vraag te stellen of we bibliotheken 
nodig hebben. Tijdens bepaalde periodes, zoals de blok, zit de 
bibliotheek gewoon stampvol — en dat is in elke bibliotheek zo”, 
poneert Brouwer resoluut. 

MEEr rUIMTE ‘VINDEN’
Stampvolle bibliotheken in Brussel — de grootste studentenstad 
van België — blijkt niet enkel een fenomeen te zijn binnen de uni-
versiteitsbibliotheken. Ook de openbare bibliotheken zien een 
toestroom van studenten naar hun gebouwen. Kunnen biblio-
theken dit eigenlijk aan?

“Wij hebben het probleem vastgesteld, gemerkt dat we plaats-
gebrek hebben en beseft dat er zalen nodig zijn waar studenten 
naartoe kunnen komen om er in stilte of in groep te werken”, 
begint Stănescu, “Maar we hebben niet het vermogen — of nog 
niet — om zoveel studenten te ontvangen als we zouden wil-
len. We staan onder grote druk omdat er veel studenten (zoals 
hogeschoolstudenten) zijn die geen plek vinden in universiteits-
bibliotheken.” Deze studenten vinden geen plek meer in de uni-
versiteitsbibliotheken tijdens het massablokken omdat die tij-
dens de blok enkel plek verlenen aan hun eigen studenten. “De 
bibliotheek van de Humane Wetenschappen aan de uLB heeft 

plaats voor 2250 studenten, maar tijdens de blok kunnen we 
enkel onze eigen studenten en die van de VuB binnenlaten. Zo 
groot is de vraag”, legt Brouwer uit.

De uitdaging waar de bibliotheken voor staan, is om meer ruimte 
te vinden om al hun gebruikers te kunnen ontvangen. Maar hoe 
maak je ruimte, wanneer je geen nieuw gebouw kunt bouwen?
“Veel bibliotheken reorganiseren nu om meer ruimte te cre-
eren. Als ondersteunende coördinatoren hebben wij bij de 
bibliotheken aangedrongen om te snoeien in hun collectie. 
Bibliothecarissen zijn dol op hun boeken en het is niet altijd 
gemakkelijk om het ‘snoeiconcept’ uitgelegd te krijgen. We heb-
ben daarom een centraal magazijn opgericht en handleidingen 
opgesteldom bibliothecarissen te helpen met het uitdunnen van 
hun collectie. Want zeg nu zelf, boeken over de pareltjes van de 
DDR horen niet meer tussen de rekken”, zegt Füeg. 

“Bibliotheken reorganiseren nu helemaal anders dan vroeger. 
Ongeveer tien jaar geleden werd er nog gezegd: ‘Kijk we hebben 
al die rekken nog eens dichter opeen gezet om nog meer boe-
ken binnen te halen.’ Zoiets wordt nu niet meer gedaan. Soms 
willen de bibliothecarissen graag snoeien om meer ruimte te 
hebben, maar zit het probleem bij de gemeente”, legt Füeg uit. 
“Een burgemeester denkt misschien dat de bib minder goed is 
omdat ze minder toont. Maar door uit te leggen dat die boe-
ken niet weggegooid worden maar naar het magazijn gaan, 
voelt niemand zich benadeeld.” Op de universiteiten zijn het de 
professoren die het moeilijk hebben met het uitdunnen van de 
collectie. “In de fantasie van een prof is een goede bibliotheek 
een heiligdom waarin alle boeken die hij ooit nodig zal hebben 
ter beschikking staan”, lacht Brouwer, “Maar vreemd genoeg 
zijn het toch de professoren die veel meer gebruik maken van 
digitale informatie dan de studenten.” Het klassieke beeld dat 
mensen hebben van bibliotheken moet dus veranderen, maar 
dat vraagt telkens ook om goede communicatie, zowel bij de 
openbare als bij de universiteitsbibliotheken.

De VuB en de uLB plannen gezamenlijk een Learning and 
Innovation Centre voor wetenschappen en ingenieursweten-
schappen. “Doordat ‘Campus Oefenplein’ en ‘Campus de la 
Plaine’ zo dicht bij elkaar liggen is dat ideaal voor een gezamen-
lijke bibliotheek of learning centre dat met 9000 m² zo’n 1000 
studenten gelijktijdig zal kunnen ontvangen”, legt Vanouplines 
uit. “Met een Learning and Innovation Centre willen we de stu-
denten en de onderzoekers de kans geven om alles in de biblio-
theek te vinden dat ze nodig hebben om er te kunnen werken”, 
voegt Brouwer eraan toe. “Een van onze inspiratiebronnen was 
de universiteitsbibliotheek van Maastricht. Daar leren de stu-
denten vooral door praktijkwerken te maken en dus hebben de 
studenten uiteraard veel ruimte nodig om aan die projecten te 
kunnen werken. Ze hebben daar een fantastische verscheiden-
heid aan ruimtes want het idee is dat de student al zijn opdrach-
ten op de universiteit kan maken zonder nog thuis te moeten 
doorwerken.” 

Ruimtes beschikbaar stellen aan de bezoekers zodat ze kunnen 
studeren, werken of zelfs ‘chillen’ met vrienden. Wordt de biblio-
theek dan gewoon een gebouw voor vergaderingen en om er 
te werken? “Bibliotheken zijn veel meer dan ruimtes”, reageert 
Stănescu. “Denk aan alle activiteiten die in en door de biblio-
theek georganiseerd worden. Gemeenten geven trouwens veel 
opdrachten aan de bibliotheken omdat ze erachter zijn gekomen 
hoe belangrijk een bib is. Het is ons gelukt om de gemeenten 
te laten inzien dat het belangrijker is om een goede activiteiten 
te voorzien in de bibliotheek dan een grote collectie boeken 
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te hebben die niemand inkijkt. Die activiteiten trekken immers 
een heel breed publiek aan dat tien jaar geleden niet naar de 
bib zou zijn gekomen. Wanneer ze eenmaal de stap naar de bib 
hebben gezet, ontdekt dat publiek een hele wereld van cultuur.” 

Doelgroepen die vroeger niet naar de bibliotheek konden 
komen, kunnen dit nu wel omdat de ruimtes naar hun noden 
worden aangepast. Zo kunnen moeders met baby’s en peu-
ters terecht in de babyhoek waar alles ingericht is om het ze 
gemakkelijk te maken: plaats voor de buggy’s, luiertafels, enz. 
Naast babyboekjes zijn er ook boeken over kinderpsychologie, 
opvoeding e.d. die de jonge ouders kunnen interesseren. De 
bibliotheken worden gesegmenteerd in zones die polyvalent zijn 
om op verschillende momenten een ander publiek te ontvan-
gen. Ook organiseren en coördineren bibliotheken steeds meer 
activiteiten. Zo werd er in Namen een bibliotheek opgericht die 
enkel en alleen stripverhalen bevat: de BD-thèque. Naast strip-
verhalen lezen en uitlenen kunnen kinderen ook deelnemen aan 
workshops waarin ze onder begeleiding van tekenaars hun eigen 
strip kunnen maken. 

Ook Vanouplines beaamt dat bibliotheken veel meer zijn 
dan ‘plekaanbieders’. “Op de medische campus Farmacie 
en Geneeskunde in Jette zijn we tot het ‘Geïntegreerd 
BegeleidingsLandschap Jette’ (GBLJ) gekomen. Daarin hebben 
we de medische bibliotheek, het zelfstudiecentrum van vroe-
ger en het Skillslab samengebracht. In dit landschap hebben 
we verschillende ruimtes om in te spelen op de verschillende 
gebruiken. Zo vinden studenten geneeskunde allerlei materiaal 
dat vroeger in het Skillslab zat, zoals modellen van dijbenen, 
schedels, e.d. die ze kunnen vastnemen en bekijken. Daarnaast 
is er ook nog een heel klein beetje literatuur op papier beschik-
baar, wel veel minder dan vroeger zodat er nu meer ruimte is 
voor computers en voor groepswerkruimtes.” 

De nieuwe aanpak van de bibliotheken waar gefocust wordt op 
de gebruiker en niet op de collectie maakt de bibliotheken nu 
toegankelijker voor mensen met een fysieke of mentale handicap. 
“Al meer dan 20 jaar ondersteunen de openbare bibliotheken de 

vereniging voor slechthorende kinderen APEDAF (Association 
des Parents d’Enfants Déficients Auditifs Francophones). Brussel 
en Waals-Brabant zijn daar toppers in, en voorzien een heel pro-
gramma voor kinderen met gehoorproblemen. Het interessantste 
zijn de programma’s waarin gewone kinderen samenkomen met 
kinderen met gehoorproblemen tijdens o.m. leessessies waarin 
voorgelezen wordt op twee manieren: verbaal en met tekens. 
Zulke programma’s verbinden kinderen die elkaar anders niet 
zouden kennen.” vertelt Füeg enthousiast. Bibliotheken blijven 
constant zoeken naar manieren om het publiek met een handicap 
te verwelkomen. “In 2015 organiseerde de centrale bibliotheek de 
studiedag ‘tous à la bibliothèque, vraiment tous’ om na te denken 
over het publiek dat moeilijker de weg naar de bib vindt. Naast 
slechthorenden is er immers nog een heel scala aan mensen 
voor wie de bib niet altijd toegankelijk is. Denk we aan mensen 
met dyslexie, oudere personen die slecht zien, zonder officieel 
erkend te zijn als slechtziende, zwangere mama’s met kleine 
kindjes, tijdelijk gehandicapten zoals mensen met een gebroken 
been, rolstoelgebruikers en noem maar op”, legt Stănescu uit. 

Füeg knikt instemmend en pikt daar op in: “Vroeger was het 
‘heel simpel’ wanneer het centrum voor mensen met het syn-
droom van Down naar de bibliotheek kwam. Ze arriveerden in 
een strakke rij met een begeleider voor en achter. Ze namen 
een paar boeken en marcheerden weer buiten. Op een bepaald 
ogenblik beseften de bibliothecarissen dat deze bezoekers zich 
niet op hun gemak voelden in de bib, ze begrepen niet goed 
hoe de bibliotheek werkte. Zo ontstond het project waarin de 
bibliothecarissen samen met de personen met een handicap en 
hun begeleiders rond de tafel gingen zitten. Het resultaat was 
een gids met pictogrammen die duidelijk maakt hoe de bib in 
elkaar zat en wat je waar kon vinden. Deze gids werd zo’n suc-
ces dat de bibliotheek die ook aanbood aan de andere bezoe-
kers. Men had nog nooit zo’n goede gids in handen en niemand 
wist dat die gids oorspronkelijk voor en door personen met 
een handicap gemaakt was”, lacht Füeg. “Maar het mooiste is 
dat de personen met een handicap vroeger in groep moesten 
komen terwijl ze nu, dankzij deze handleiding, helemaal alleen 
naar de bib komen.” 

“ BIBLIOTHECARISSEN ZIJN DOL OP HuN  
BOEKEN EN HET IS NIET ALTIJD  
GEMAKKELIJK OM HET ‘SNOEICONCEPT’ 
uITGELEGD TE KRIJGEN.
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Bibliotheken moeten aan details denken die voor ons zo vanzelf-
sprekend zijn dat we niet meer beseffen dat personen met een 
handicap daar moeite mee kunnen hebben. Zo denken biblio-
theken er nu ook aan om de rekken ver genoeg uit elkaar te 
zetten zodat mensen in rolstoelen er door kunnen, maar ook 
midden in de gang kunnen omkeren zonder eerst de hele gang 
te moeten afgaan. Maar dit is niet genoeg, want als de rekken 
te hoog zijn kunnen die bezoekers niet aan de boeken die op 
de hoogste rekken staan. 

DE BIB AlS MEDIATOr
Bibliotheken krijgen er een nieuwe opdracht bij: het wordt 
de plek bij uitstek om te creëren. “In zijn boek Expect more 
benadrukt David Lankes deze nieuwe taak van de bibliotheek. 
Volgens Lankes mag de bibliotheekgebruiker meer verwachten 
van een bibliotheek. Dit betekent het nog net iets verder zet-
ten van wat we tot nu toe in bibliotheken gedaan hebben: we 
moeten meer de nadruk leggen op creëren en co-creëren. Dit 
kan in elke soort bibliotheek gedaan worden, zowel universi-
tair, wetenschappelijk, als openbaar. De gebruiker gaat dus niet 
enkel informatie zoeken, vinden en in de bib verwerken, maar 
ook informatie produceren en creëren, samen met anderen. Een 
van de middelen daartoe zijn de ‘makerspaces’, en zelfs repair 
cafés. Vanuit alle bibliotheken moeten we daar de nodige aan-
dacht aan besteden en het verder uitwerken”, vindt Vanouplines. 
Stănescu is het daar volmondig mee eens: “Onze bibliotheken 
gaan inderdaad steeds meer de richting uit die Lankes beschrijft. 
We zijn zowel een digitale, culturele als sociale mediator gewor-
den. De rol van de bibliothecaris is niet meer om een boek naar 
de gebruiker te brengen, maar de gebruiker te ondersteunen in 
een creatief proces. Waar creëren de gebruikers? In de zones 
waar vaak ook makerspaces in geïntegreerd worden. We onder-
steunen nu meer gemeenschappen in hun creativiteit en minder 
de individuele lezer. Als mediator van cultuur stappen wij ook 
uit het gebouw door bijv. in parken te gaan lezen. Ook hier heb-
ben we een evolutie doorgemaakt. Vroeger brachten we boe-
ken naar de parken en was de boodschap: “lees een boek en je 
vindt wel de weg naar de bibliotheek”. Nu is het anders en zijn 
we op weg om een ‘zwervende bibliotheek’ op te richten. Een 
bibliotheek die alle diensten bevat die een gewone bibliotheek al 
heeft, maar die zich in bepaalde gebieden opstelt. Pas op, dit is 
totaal iets anders dan een bibliobus. Een zwervende bibliotheek 
integreert zich in een gemeenschap die al bestaat, maar waar 
geen bibliotheek is en die bijv. elke woensdag open is. Dankzij 
de ID-boxen van bibliotheken zonder grenzen is zoiets nu reali-
seerbaar. De bibliotheekkits zijn een geweldige uitvinding want 

ze zijn van alles voorzien.” Door meer mediator te worden, 
verandert ook het beroep van bibliothecaris. Beroep en 

gebouw evolueren samen. “In Luik”, vertelt Füeg,” is er 
in elke zaal van de bibliotheek een ‘mediator-bibliothe-
caris’ die meer doet dan inlichtingen verstrekken. Hij is 
er ook om bepaalde activiteiten te coördineren.”

De bibliothecaris als mediator die ook buiten de muren van 
de bibliotheek de gebruiker helpt is eveneens een fenomeen 
in de universiteitsbibliotheken. “Veel onderzoekers komen niet 
meer naar de bib omdat ze minder en minder boeken moeten 
raadplegen, alle informatie die ze nodig hebben vinden ze in een 
digitale versie. De bibliothecaris moet dan naar de onderzoek-
centra gaan om te zien wat de noden van deze gebruiker zijn.” 
Legt Brouwer uit. “Want we mogen niet vergeten dat de digi-
tale informatie beschikbaar is voor thuiswerkende gebruikers 
omdat de bibliotheek geabonneerd is op allerlei databanken, 
en die informatie beschikbaar stelt.” Aan de uLB is men begon-
nen met het concept van ‘Subject Librarian’, dat al jaren in de 
Angelsaksische landen bestaat. Deze ‘Librarian’ heeft als functie 
om de verbinding te maken tussen de bibliotheken en de gebrui-
kers van bepaalde richtingen. Zo is er een ‘subject librarian’ voor 
geschiedenis, en een voor psychologie of aardrijkskunde, enz. 
Deze bibliothecarissen zoeken contact op met onderzoekcen-
tra, houden zich op de hoogte van nieuwe publicaties e.d. om 
hun informatie up-to-date te houden. “Het is belangrijk om te 
weten dat een bibliotheek niet enkel meer een plek is waar de 
gebruiker dingen kan doen, maar ook een dienstverlening is 
die zelfs buiten het gebouw kan aangeboden worden” bena-
drukt Brouwer. Er bestaan zelfs in het buitenland Embedded 
Librarians die permanent op een bepaalde plek werken, zoals 
een ziekenhuis. Om contact te houden met onderzoekers, die 
steeds minder fysiek naar de bib komen, worden er ruimtes voor 
hen gecreëerd waar ze vergaderingen, seminaries en soms zelf 
enkel een lunch kunnen organiseren.

Om contact te houden met hun publieken kozen de Franstalige 
openbare bibliotheken voor ‘nabijheid’ door kleine bibliotheken 
te bouwen. “We verkiezen een kleine bibliotheek die een nauwe 
band heeft met haar publiek, boven een grote bibliotheek die 
zo’n familiale sfeer niet kan creëren”, legt Stănescu uit. “Door 
deze visie worden de bibliotheken een soort groot apparte-
ment waar de mensen zich op hun gemak voelen. Ik vraag me 
af of we nog hetzelfde publiek zouden hebben als we vijf kleine 
bibliotheken zouden sluiten om één grote te maken. We weten 
immers goed genoeg dat voor het publiek van de openbare 
bibliotheken het psychologisch gezien een immense, of zelfs 
onoverkoombare stap is om bijv. het kanaal over te steken om 
naar de andere kant te gaan.” Füeg voegt hier aan toe dat er 
voor de 273 Franstalige gemeenten 550 bibliotheken zijn. “En 
niet elke gemeente heeft haar bibliotheek!” Een cijfer dat dui-
delijk maakt dat er een grote wil is om dichtbij gelegen biblio-
theken te hebben. 

VAN PASSIEF NAAr ACTIEF
Ruimte creëren voor werkplekken, activiteiten, workshops, e.d. 
zijn allemaal veranderingen die ernaar streven om de gebruiker 
‘aan het werk te zetten’. “De lezer stapt over van een redelijk 
passief statuut naar een actief statuut. Daar waar hij vroeger 
naar de bib kwam om iets uit te lenen kan hij vandaag iets bou-
wen in de bibliotheek”, concludeert Füeg. “Dit collectief creëren 
van culturele werken samen met de bibliothecaris is volgens mij 
de toekomst van de bibliotheek.” 
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