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De Vlaamse bibliotheken waren ook aanwezig op de afgelo-
pen Boekenbeurs. Niet als standhouder, maar als gids. Dertig 
jeugdbibliothecarissen uit heel Vlaanderen, leenden zichzelf uit 
aan de jeugdige boekenbeursbezoeker. Ze peilden naar hun 
leesinteresse en leeservaring en gingen dan samen op zoek 
naar dat ene boek dat bij hen past. Advies op maat, los van 
elke commerciële of ideologische druk. 

Dertig jeugdbibliothecarissen die zich-

zelf uitlenen op de Boekenbeurs, hoe 

kom je op dat idee?

Ik liep vorig jaar over de beurs en het 

viel me op dat de bibliotheken er hele-

maal afwezig waren. Nochtans zijn ze de 

grootste speler in boekenland. We heb-

ben de grootste boekencollectie. We heb-

ben het grootst aantal ‘klanten’. En toch 

ontbreken we op het grootste boeken-

feest. Tegelijkertijd zag ik veel ouders en 

grootouders sinterklaasinkopen doen. Ze 

lopen wat onwennig tussen de boeken-

standen, willen graag iets moois kopen, 

nemen hier en daar een erg mooi pren-

tenboek of verhalenboek vast, twijfelen 

even, maar weten niet meteen goed wat 

ze ervan moeten vinden … en leggen het 

vervolgens weer terug om op de stand 

van Studio 100 dan maar de zoveelste 

bestseller te kopen. Ik moest me erg 

inhouden om niet naar die mensen toe te 

stappen en hen te tonen hoe mooi som-

mige boeken kunnen zijn.

“WE HEBBEN HET 
GROOTST AANTAL 
‘KLANTEN’. EN TOCH 
ONTBREKEN WE 
OP HET GROOTSTE 
BOEKENFEEST.”

Dat de bibs op de beurs ontbraken, heeft 

misschien zijn reden?

Natuurlijk. Het kost ontzettend veel om 

met een stand op de Boekenbeurs te 

staan. En als je alleen flyers uitdeelt om 

te vertellen hoe geweldig de bib wel is, 

lopen de mensen aan je stand voorbij. 

Als je niet echt iets te verkopen hebt, ga 

je op in de anonimiteit. Maar wij hébben 

verdorie iets te verkopen, bedacht ik: 

onze kennis van het boekenlandschap! 

We brengen elke dag mensen tot bij het 

juiste boek aan onze bibbalie. Dat wordt 

stilaan een unicum. Vroeger kon je in 

kleine gespecialiseerde kinderboeken-

winkeltjes nog echt terecht voor advies. 

Een bevlogen winkelier wist precies met 

welk boek je je kind blij kon maken. Maar 

die kleine boekhandeltjes verdwijnen 

door de concurrentie van grote ketens. 

En daar is kennis vaak minder aanwe-

zig. Mensen moeten zich ervan bewust 

zijn dat wij die leemte kunnen opvullen. 

Met dat idee trok ik naar LOCUS en daar 

werd het idee verder vormgegeven: leen 

eens een jeugdbibliothecaris. ‘Lenen’ en 

‘bibliotheken’ horen bij elkaar. Die slogan 

zat dus goed. We wilden onszelf uitlenen 

om aan mensen advies te geven bij hun 

aankoop van kinderboeken: deskundig en 

onafhankelijk.

Was het gemakkelijk om voldoende 

jeugdbibliothecarissen te vinden?

We hadden snel uitgemaakt dat we zou-

den focussen op één namidddag. Kort, 

maar krachtig en duidelijk met onze 

boodschap uitpakken. Daarvoor zocht 

LOCUS 30 jeugdbibliothecarissen. En 

die hadden we wonderwel snel gevonden. 

Hun enthousiasme was groot. We heb-

ben vooraf samengezeten om ons voor 

te bereiden op de meest uiteenlopende 

vragen van beursbezoekers.

En was de actie een succes?

De dag ligt nog maar pas achter ons 

en LOCUS moet nog grondig evalueren, 

maar ik heb alleszins een goed gevoel. 

We hebben met z’n allen 255 adviezen 

uitgedeeld. Als je rekent aan een kwartier 

per advies, dan hebben we het niet slecht 

gedaan. Die adviezen waren trouwens erg 

gevarieerd. Ouders die de mooiste voor-

leesboeken wilden kennen. Tieners die 

meer boeken zochten in het genre van 

hun favoriete auteur. Maar ook die oma en 

opa die op zoek waren naar boeken om 

hun kleinkinderen Engels te leren wan-

neer die naar de VS zouden verhuizen. Ik 

heb ze trouwens, behalve naar de taal-

oefenboekjes van Deltas, ook even naar 

de stand van De Eenhoorn gestuurd. Heel 

wat mooie Nederlandstalige prentenboe-

ken zijn ook in het buitenland uitgegeven. 

Door kinderen zowel de Nederlandse als 

de Engelse versie te geven, maken ze op 

een leuke manier kennis met de nieuwe 

taal. Én ze nemen een stukje van hun 

eigen cultuur mee.

Komt er in 2014 een vervolg?

Dat zal na de evaluatie worden beslist. 

We kunnen trouwens meerdere kanten 

op. Een volgende keer focussen op een 

andere doelgroep bijvoorbeeld. Maar mij 

mogen ze alleszins opnieuw vragen. 

F
o
to
: J
e
ro
m
e
 D
e
b
o
ev
e
ri
e
.

 26 | META 2013 | 9

ETALAGE


