
Airport Library spreidt de vleugels

Dick van Tol, senior adviseur/projectleider bij ProBiblio

In juli 2010 opende op Amsterdam Airport Schiphol een bibliotheek, een initiatief van de 
Nederlandse openbare bibliotheken. Afgelopen september sloot Airport Library vanwege een 
herinrichting van het betreffende deel van de luchthaven. Vooruitlopend op de mogelijke door-
start van een nieuwe bibliotheek op een andere plek wordt in dit artikel teruggekeken op de 
afgelopen vier jaar.

HET BEgIN
Bij verschillende Nederlandse bibliotheek-
organisaties liepen er al mensen met het 
idee rond, maar eind 2006 besloten twee 
medewerkers van de VOB — de branche-
vereniging — en ProBiblio, serviceorgani-
satie voor bibliotheken in de provincies 
Noord- en Zuid-Holland, dat er maar eens 
serieus werk van gemaakt moest worden: 
een bibliotheek op Schiphol. De simpele 
gedachte was om iets te betekenen voor 
de miljoenen Nederlanders die op vlieg-
vakantie gaan en — plat gezegd — lees-
voer willen meenemen. Concreet gevolg 
van het initiatief van de twee medewer-
kers was dat schrijver dezes als project-
leider werd aangemerkt en niet gehin-
derd door enige kennis van de organisatie 
bij de nationale luchthaven een mailtje 
stuurde naar het algemene e-mailadres 
van Schiphol Group. Daarin werd in heel 
algemene zin gevraagd of er belangstel-
ling en mogelijkheden waren voor een 

bibliotheekvoorziening op Schiphol. Zo 
klein en enigszins klungelig kan een groot 
project beginnen.

De mail werd al heel snel beantwoord 
met de mededeling dat er op dat moment 
geen plek was, maar mét de uitnodiging 
om met een plan te komen voorzien 
van het aantal benodigde ruimte. Op 
Schiphol worden tienduizenden vierkante 
meters verhuurd aan met name winkels 
en horeca. Hierop is met vertegenwoor-
digers van zes bibliotheekorganisaties, 
op basis van gewonnen informatie over 
Schiphol, een concept voor een lucht-
havenbibliotheek uitgewerkt. De groep 
heeft zich daarbij laten adviseren door 
het toenmalige Hoofd tentoonstellingen 
van het Rijksmuseum. Hij was projectlei-
der van de dependance die dit museum 
in 2005 op Schiphol opende en waarvan 
de bibliotheek graag buurvrouw wilde 
worden.

CONCEPT
Amsterdam Airport Schiphol profileerde 
zich rond 2006 niet als zomaar een lucht-
haven, maar als een AirportCity met alle 
voorzieningen van een moderne grote 
stad. Onze mening: daar hoort ook een 
bibliotheek bij. Met die boodschap is 
Schiphol benaderd, in de eerste mail en 
op andere belangrijke momenten in de 
beginfase. Het idee van een bibliotheek 
op Schiphol, tot binnenkort de drukste 
plek van Nederland (Amsterdam Centraal 
Station neemt het stokje over), paste bin-
nen het in die tijd ontwikkelde uitgangs-
punt dat bibliotheken zich meer moeten 
laten zien op plaatsen waar al veel men-
sen komen en waar zij op die plek voor 
die mensen van waarde kunnen zijn. Ook 
de Strandbibliotheek (vanaf 2005) en 
de Bibliotheek ‘op het station’ (opening 
pilotvestiging Haarlem in 2011, voorberei-
dingen vanaf 2006) zijn op basis van dat 
uitgangspunt ontwikkeld. 
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“MOOIE VERHALEN KWAMEN ONDER MEER VAN EEN 
FAMILIE DIE MAAR LIEFST 23 UUR IN DE BIBLIOTHEEK 
DOORBRACHT ZONDER ZICH TE VERVELEN.”

Al direct is het idee van het uitlenen van 
boeken aan Nederlandse vakantiegan-
gers losgelaten ten faveure van een ver-
blijfsbibliotheek die met name buiten-
landse overstappers een ontspannende 
en inspirerende plek biedt om hun vaak 
lange wachttijd door te brengen. 

Een dergelijke voorziening sloot niet 
alleen beter aan bij de manier waarop 
bibliotheken zich toen ook al ontwikkel-
den, maar ook bij de situatie op Schiphol 
en de verwachtte behoefte bij de reizi-
gers. Schiphol is één van de belangrijkste 
overstapplaatsen voor intercontinentale 
vluchten, met 22 miljoen transferreizigers 
per jaar: 42 procent van het totaal aantal 
jaarlijkse reizigers dat via de luchthaven 
vliegt. 

Als algemene doelstellingen van Airport 
Library zijn gesteld:

• onder de aandacht brengen van de 
Nederlandse cultuur

• bieden van waardevolle invulling van 
wachttijd

• positief beïnvloeden van het imago van 
de Nederlandse openbare bibliotheken.

DIENSTVERlENINg
De dienstverlening van Airport Library 
(90m²) bestond uit de volgende onder-
delen:

• vertaalde Nederlandse fictie in 30 talen
• fotoboeken, filmpjes en wisselende 

fotopresentaties en kleine objectex-
posities die een beeld geven van de 
Nederlandse cultuur 

• muziek van Nederlandse musici
• lees- en werkplekken
• permanente openstelling.

De filmpjes en de muziek werden via iPads 
aangeboden. Bij de opening van de biblio-
theek waren de negen iPads in Airport 
Library de eerste exemplaren in een open-
bare ruimte in Nederland. Tienduizenden 
bezoekers hebben daardoor in deze biblio-
theek voor het eerst met de tablet kennis 
kunnen maken. Gedurende twee jaar zijn 
er met aanvullende sponsoring van natio-
naal bibliotheekservicebedrijf NBD Biblion 
ook activiteiten georganiseerd rond de 
jaarlijks terugkerende landelijke leesbe-
vorderingsacties.

Airport Library was geheel gebaseerd 
op zelfbediening. Elke werkdag werd 
de bibliotheek bezocht door één van de 
‘airport librarians’, op één na gepensio-
neerde bibliothecarissen die tegen een 
vrijwilligers- en reiskostenvergoeding de 
bibliotheek op orde houden en bezoekers 
helpen. Een aanvullende dienstverlening 
wordt geleverd via het Twitter-account 
@airprtlibrarian. Bibliothecaris en kunst-
kenner Jeanine Deckers verspreidt voor 
een internationale groep volgers interes-
sante nieuwsfeiten over de Nederlandse 
cultuur. Ook reageert zij op alle tweets 
over Airport Library, meestal van bezoe-
kers. 

De details van het concept zijn samen met 
Schiphol uitgewerkt. Airport Library heeft 
het geluk gehad dat Schiphol plannen 
had voor modernisering van de Holland 
Boulevard. Dit gebied heeft als functie 
om de wachttijd voor overstappende rei-
zigers te veraangenamen. Schiphol had 
al de wens om op de nieuwe Holland 
Boulevard “iets met lezen te doen”. Het 
plan voor een bibliotheek paste daar bij. 
Zoals ook het onderwerp van de biblio-
theek, de Nederlandse cultuur, aansloot 
bij het Holland-thema van het verblijfs-
gebied.

OPENINg
Een lange bouwstop op Schiphol van-
wege de economische crisis en een 
tamelijk lang traject om de financiering 
rond te krijgen, zorgden ervoor dat pas 
op 10 maart 2010 aan alle voorwaarden 
werd voldaan om daadwerkelijk te star-
ten. Begin juli ging Airport Library open 
voor publiek. In slechts 19 weken is de 
bibliotheek op basis van niet meer dan 
een omschrijving van het concept en 
enkele afbeeldingen van hoe de biblio-
theek er volgens ons uit zou kunnen zien, 
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hoe de airport library nederlandse cultuur proMoot

De gedachte achter de Airport Library in zijn huidige vorm is altijd geweest om reizigers kennis 

te laten maken met Nederland. Om die miljoenen passagiers die op Schiphol moeten wachten 

op hun volgende vlucht een vleugje Nederlandse cultuur te laten snuiven. Om ze te laten zien 

dat AMS meer is dan alleen een afkorting voor een vliegveld maar dat bij dat vliegveld een 

heel land hoort met zijn eigen cultuur en een eigen geschiedenis. 

Vanaf het moment dat er zekerheid was over de komst van de Airport Library werd ik verant-

woordelijk voor de inhoudelijke kant van de bibliotheek: ik heb de collectie samengesteld (die 

behalve uit boeken ook bestaat uit iPads met filmpjes en muziek) en ik organiseerde de ten-

toonstellingen: digitale fototentoonstellingen en kleine tentoonstellingen in vitrines.

De collectie van de Airport Library is onderverdeeld in een aantal thema’s: architectuur, foto-

grafie, design, kunst, geschiedenis, literatuur, muziek en Amsterdam. Dat laatste is geen cul-

tureel thema, maar dat leek ons voor de herkenbaarheid van de bibliotheek wel zinvol. De 

andere thema’s zijn gekozen omdat het gebieden zijn waar Nederland op dit moment iets te 

betekenen heeft of in het verleden heeft betekend. Dat vergroot de kans dat reizigers iets 

herkennen. In de collectie zitten boeken over bijvoorbeeld Rembrandt, Van Gogh en Rietveld 

maar ook over Mecanoo, Marcel Wanders en Anton Corbijn. Het onderdeel ‘literatuur’ bestaat 

uit boeken van Nederlandse (en enkele Vlaamse) auteurs in vertaling. In samenwerking met 

het Nederlands Letterenfonds is er een collectie opgebouwd van vertalingen in meer dan 32 

verschillende talen. De meeste bezoekers hebben niet voldoende tijd om een heel boek uit te 

lezen (behalve bij stakingen of andere calamiteiten) maar de bedoeling van deze verzameling 

is om mensen op een idee te brengen en om te laten zien dat Nederlandse literatuur ook ver-

taald is. De rest van de collectie is in het Engels, omdat Engels de internationale luchtvaarttaal 

is. Er is ook een kleine collectie kinderboeken en strips, van Nederlandse auteurs en illustrato-

ren uiteraard. Voor het onderdeel muziek heeft de Centrale Discotheek in Rotterdam muziek 

verzameld rondom thema’s als “winnaar van de Edison Award” of “Nederlandse artiesten die 

op 1 hebben gestaan in de Amerikaanse Top 100”. Die muziek was via de iPads te beluisteren.

Niet alleen bij muziek, ook bij andere onderdelen van de collectie heb ik me laten advise-

ren. Ik ben behalve bibliothecaris ook kunsthistoricus maar mijn kennis van bijvoorbeeld 

Nederlandse fotografie is beperkt dus maakte ik graag gebruik van de ervaring van het 

Nederlands Fotomuseum. Ook bij de tentoonstellingen heb ik vertrouwd op de expertise van 

de deskundigen: ik benaderde zelf musea of instanties (bijvoorbeeld het Anne Frank Huis of 

het Stadsarchief Amsterdam) met een verzoek om samenwerking. Bij het inrichten van de 

tentoonstelling kregen de musea vervolgens de vrije hand: zij weten immers het beste hoe ze 

hun eigen collectie onder de aandacht willen brengen.

Bij het selecteren van de boeken voor de collectie heb ik geprobeerd me te verplaatsen in de 

bezoekers. Ik ging ervan uit dat het merendeel van de mensen per toeval bij onze bibliotheek 

terecht komen en ze niet per se geïnteresseerd zijn in Nederlandse cultuur. Ze moeten dus 

verleid worden om van de bibliotheek gebruik te maken. Dat betekent dat boeken er aantrek-

kelijk uit moeten zien: ze moeten een herkenbaar omslag hebben of anderszins intrigeren zodat 

mensen nieuwsgierig gemaakt worden. Overigens heeft de bibliotheek door de jaren heen een 

klein vast publiek gekregen: er zijn reizigers die regelmatig op Schiphol moeten overstappen 

en dan een paar uurtjes in de bibliotheek gaan zitten. Niet per se vanwege de collectie maar 

ook omdat ze er rustig kunnen werken: er staat een grote leestafel met stopcontacten voor 

laptop en telefoon en er is gratis wifi, zoals overal op het vliegveld.

We hebben maar beperkt zicht op hoe mensen reageren op onze bibliotheek: de Airport 

Library is 24 uur per dag toegankelijk en er is gemiddeld anderhalf uur per dag een bibliothe-

caris aanwezig. Uit de reacties die de bibliothecarissen krijgen en uit ons gastenboek blijkt dat 

bezoekers de bibliotheek zeer waarderen: eindelijk een niet-commerciële plek waar je rustig 

kunt zitten te midden van alle drukte. Mensen zijn verrast een bibliotheek aan te treffen en 

staan open voor wat daar te vinden is. We zien bezoekers diep verzonken in een boek over 

Nederlandse kunst of urenlang luisterend naar Nederlandse muziek. Mensen gaan als ze thuis 

zijn op zoek naar de boeken die ze op Schiphol gezien hebben en ik weet van zeker één uitgever 

die door onze collectie op het idee gebracht werd om een Nederlands boek te vertalen. Dus 

met die mensen hebben we ons doel bereikt: het promoten van Nederlandse kunst en cultuur.

jeanine Deckers, airportlibrarian

“MENSEN GAAN 
ALS ZE THUIS ZIJN 
OP ZOEK NAAR DE 
BOEKEN DIE ZE OP 
SCHIPHOL GEZIEN 
HEBBEN EN IK WEET 
VAN ZEKER ééN 
UITGEVER DIE DOOR 
ONZE COLLECTIE OP 
HET IDEE GEBRACHT 
WERD OM EEN 
NEDERLANDS BOEK 
TE VERTALEN.”
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door partners van Schiphol ontworpen en 
gebouwd en door ProBiblio en haar part-
ners inhoudelijk en technisch opgetuigd. 
De officiële opening is verricht door prin-
ses Laurentien, die zeer actief is op het 
gebied van de bestrijding van laaggelet-
terdheid, en kreeg zeer veel landelijke 
publiciteit op televisie en radio en in de 
dagbladen. 

ORgANISATIE
Opdrachtgever van Airport Library was 
ProBiblio. Zij fungeerde zowel als (con-
tract)partner van Schiphol als van alle 
andere partijen die organisatorisch, inhou-
delijk of financieel hebben bijgedragen. 
ProBiblio werd op de grote lijnen aan-
gestuurd door een stuurgroep waarin de 
directeuren van de openbare bibliotheken 
van Amsterdam en Haarlemmermeer en 
een MT-lid van ProBiblio zitting hadden.

Voor de collectie en de activiteiten is met 
dertig Nederlandse culturele instellingen 
samengewerkt. Ten aanzien van de collec-
tie adviseerden zij wat er aangeschaft zou 
moeten worden en/of leverden de media 
zelf. Belangrijkste partners waren het 
Nederlands Letterenfonds, dat alle ver-
taalde Nederlandse fictie leverde alsmede 
materiaal voor enkele literatuurexposi-
ties, en Muziekweb dat alle muziek heeft 
verzorgd. Het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen was vier 
jaar lang de hoofdfinancier. Daarnaast 
is meebetaald door ProBiblio, Schiphol, 
Openbare Bibliotheek Amsterdam en nog 
enkele partijen met kleinere bijdragen. 
ProBiblio verzorgde de exploitatie van 
Airport Library. Dat was praktisch, omdat 
zij dicht bij de luchthaven gevestigd is.

RESUlTATEN
De hierboven genoemde algemene doel-
stellingen van Airport Library zijn kwan-
titatief vertaald naar:

• minimaal 200.000 bezoekers in de 
derde periode van 12 maanden 

• minimaal 200 media-uitingen in de eer-
ste drie jaar.

Als we daar naar kijken, kan worden 
vastgesteld dat deze beoogde resulta-
ten ruimschoots zijn gehaald. Al in het 
eerste jaar werden 300.000 bezoekers 

geteld, in het derde 
jaar 325.000. Het 
aantal media-uitin-
gen is op bijna 
1000 uitgekomen, 
het eerste half-
jaar waren het er 
al 600. Tot de ver-
beelding spraken 
onder meer een 
artikel in The New 
York Times (met de 
fraaie titel An unli-
kely sanctuary of 
books), een repor-
tage op locatie op 
de Amerikaanse 
nationale publieke 
radiozender en een 
item op het Wit-
Russisch televisie-
journaal. Daarnaast 
zijn het hoofdzake-
lijk media op het 
gebied van reizen 
die aandacht aan 
de bibliotheek heb-
ben besteed.

Van de meer dan 
een miljoen bezoe-
kers in de afgelo-
pen vier jaar heb-
ben we kunnen 
zien en tellen wat 
ze in de bibliotheek 
hebben gedaan. 
Natuur l i jk  was 
het gebruik van 
een deel van die 
bezoekers beperkt: ze keken even welke 
Nederlandse literatuur er in hun eigen 
taal te vinden is of ze zapten wat heen en 
weer op de iPads. Maar opvallend is toch 
hoeveel bezoekers ruim de tijd namen om 
van de Nederlandse cultuur te proeven of 
er zelfs op te studeren. 

Het zijn vooral de paar duizend bijdragen 
aan het digitale logboek en de reacties 
die de bezoekers aan de airport librarians 
geven die een beeld geven van wat een 
bibliotheek op een luchthaven kan bete-
kenen. Mooie verhalen kwamen onder 
meer van een familie die maar liefst 23 
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uur in de bibliotheek doorbracht zonder 
zich te vervelen en — weliswaar buiten 
de doelgroep — van de luchthavenbevei-
liger van Poolse afkomst die vele middag-
pauzes in de bibliotheek spendeerde om 
de boeken van Harry Mulisch in zijn moe-
dertaal te lezen. Niet zelden laten bezoe-
kers in het logboek weten met welk spe-
cifiek aspect van de Nederlandse cultuur 
zij hebben kennis gemaakt. Dat zijn vaak 
mooie, persoonlijke ervaringen. 

Ook aardig: de vele tweets — vaak met 
foto — van verraste bezoekers of voorbij-
gangers. Airport Library wordt dagelijks 
enkele tientallen keren gefotografeerd.

PRIjZEN EN NAVOlgINg
Het heeft ons verheugd dat Airport 
Library door de reisjournalisten van 

een aantal gerenommeerde Engelse en 
Amerikaanse media werd uitgeroepen tot 
de beste nieuwe voorziening op een lucht-
haven wereldwijd 2010-2011. En in vrijwel 
alle sinds de opening van Airport Library 
opgestelde juryrapporten waarin Schiphol 
wordt beoordeeld — in de zeer compe-
titieve wereld van luchthavens zijn dit er 
meerdere per jaar — wordt de bibliotheek 
genoemd als een kenmerk waarmee deze 
luchthaven zich positief onderscheidt. 

Intussen zijn er ook op een stuk of tien 
andere luchthavens in de wereld biblio-
theken of bibliotheekachtige voorzie-
ningen geopend. De invulling daarvan 
verschilt sterk: van een bookswap waar 
bezoekers eigen boeken kunnen achter-
laten en andere boeken kunnen meene-
men en een voorziening waar e-books 

geleend kunnen worden tot een biblio-
theek met een Chinese en Engelstalige 
collectie waarvan het digitaal beschik-
bare deel wordt gebruikt als showcase 
voor de verschillende apparaten die het 
land fabriceert en exporteert. 

Bibliothecarissen vragen ons regelma-
tig hoeveel boeken er nou gestolen zijn. 
Airport Library is een open ruimte op een 
anonieme plek als een luchthaven die vier 
jaar aan één stuk door open is geweest. 
Het antwoord op die vraag geeft vertrou-
wen in de mensheid: het aantal verdwe-
nen boeken bedraagt enkele tientallen. En 
er is maar één iPad gesneuveld. De kosten 
daarvan wegen op geen enkele manier op 
tegen de voordelen van een zo toeganke-
lijke ruimte zonder (de kosten van) bevei-
ligingspoortjes.
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Er zijn natuurlijk ook zaken beneden 
verwachting gebleven. Zo hebben de 
iPads zeker de eerste jaren vanwege het 
zeer intensief gebruikte wifinetwerk van 
Schiphol niet 100 procent van de tijd naar 
behoren gefunctioneerd. Ook duurde 
het wel even voordat we de iPads vol-
ledig hadden afgesloten voor ongewenst 
gebruik. En met een aantal gewenste 
partners is de samenwerking niet van de 
grond gekomen. 

TOEKOMST
Schiphol heeft al begin 2013 laten weten 
dat Airport Library in 2014 plaats zou 
moeten maken vanwege een herinrichting 
van de Holland Boulevard. Aanleiding is 
de centralisatie van de bagagecontrole 
die nu nog aan de gates plaatsvindt. 
Schiphol maakte ook direct duidelijk 
graag een nieuwe bibliotheek te wil-
len openen, elders in hetzelfde verblijfs-
gebied. Aangeboden werd een ruimte van 
ca. 300m². Deze ruimte wordt ingevuld 
als zitgebied, waaraan verspreid in de 
ruimte de bibliotheekfunctie kan worden 
vormgegeven. 

Vanaf begin 2013 is ProBiblio op zoek 
gegaan naar een landelijke opdrachtgever 
binnen de Nederlandse bibliotheeksector. 
De bibliotheek op Schiphol is immers een 
landelijke voorziening en ProBiblio is een 
serviceorganisatie voor slechts een deel 
van de Nederlandse bibliotheken. Er is 
een nieuwe opdrachtgever gevonden 
die nu in gesprek is met Schiphol en het 
Ministerie van OCW om tot een nieuwe 
bibliotheek te komen. Deze organisatie 
treedt binnenkort zelf naar buiten wan-
neer er duidelijkheid is. De geplande ope-
ning van de nieuwe Airport Library is eind
2015.

lEf
Een opvallende les die is geleerd met 
Airport Library en ook de Bibliotheek 
‘op het station’ is dat bibliotheken hoge 
waardering kunnen oogsten bij samen-
werkingspartners die niet als eerste voor 
de hand liggen. Zowel bij Schiphol als 
bij de Nederlandse Spoorwegen viel het 
kwartje niet meteen. De betrokkenen had-
den in veel gevallen geen (goed) beeld 
van de bibliotheek in het algemeen en van 

wat een bibliotheek zou kunnen beteke-
nen voor de eigen klanten en voor het 
eigen imago. Vooral met enthousiasme 
en doorzettingsvermogen is het gelukt 
de andere partijen te overtuigen. Zij heb-
ben ingezien dat hun commercialisering 
grenzen kent en dat ook het bieden van 
maatschappelijke waarde belangrijk is. Zij 
herkenden de waarde van de bibliotheek 
als niet-commerciële, betekenisvolle, rus-
tige oase in een zeer drukke, vluchtige en 
op profijt gerichte omgeving. 

Vervolgens zijn Schiphol en NS volledig 
omgeslagen en willen zij intussen zelfs 
meer en sneller dan de bibliotheeksector 
kan opbrengen. U las al dat Schiphol al 
vanaf begin 2013 over een nieuwe biblio-
theek wil praten. En NS heeft de wens dat 
er een keten van minimaal tien stations-
bibliotheken wordt gerealiseerd en stelt 
daarvoor mooie locaties beschikbaar. 

Het is leerzaam om te ervaren dat biblio-
theek en — in dit geval — vervoersbedrij-
ven gezamenlijke belangen hebben en 
elkaar kunnen versterken. En het blijkt 
dat je met enig op terecht zelfvertrou-
wen gebaseerd lef grote partijen tot inte-
ressante vormen van samenwerking kunt 
bewegen. Bibliotheken creëren daarmee 
mogelijkheden om op aansprekende 
plaatsen en met een gerichte invulling 
voor een groot en deels nieuw publiek 
van waarde te zijn. 

“WHAT A 
GREAT 
INVITING, 
COMFORTABLE 
SPACE! MY 
6HR LAYOVER 
WENT BY LIKE 
A BREEZE 
THANKS TO 
THE LIBRARY. 
ALL AIRPORTS 
SHOULD 
BE LIKE 
THIS — WELL 
DESIGNED 
AND WITH 
MUCH TO 
KEEP YOU 
INTERESTED. 
THANKS!”

Bron: digitale gas-
tenboek van Airport 
Library
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