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Brocade blaast vijftien kaarsjes uit! Op vijftien jaar veranderde niet alleen Brocade, maar ook 
de sector zelf. META sprak met Jan Corthouts, Richard Philips en Trudi Noordermeer over de 
afgelopen vijftien jaar en de volgende vijftien.

Wat is Brocade?
Jan: Brocade is een Library Management System (LMS). In 1998 
zijn we met de ontwikkeling van Brocade gestart. En op 1 janu-
ari 2000 hebben we het in gebruik genomen binnen Anet, het 
netwerk van wetenschappelijke bibliotheken in Antwerpen en 
Limburg. Anet en Brocade zijn dus twee verschillende dingen. 
Anet is een bibliotheeknetwerk dat al veel langer bestaat dan 
Brocade. Brocade is het product waarmee we een service bie-
den aan bibliotheken, in eerste instantie die van Anet. Dat zijn 
wetenschappelijke bibliotheken, universiteiten, erfgoedinstellin-
gen en museumbibliotheken. Aanvankelijk waren er geen open-
bare bibliotheken bij. De doelstelling van Anet is om diensten te 
leveren ten behoeve van de automatisering van de aangesloten 
bibliotheken. Vroeger leverden we die diensten met een Vubis-
gebaseerd bibliotheeksysteem. In 2000 zijn we gemigreerd naar 
Brocade. 

Waarom hebben jullie een bibliotheeksysteem in eigen han-
den genomen? 
Jan: Daar is een heel lange discussie aan vooraf gegaan. Veel 
had te maken met de context waarbinnen we toen aan het werk 
waren. En het web stond nog in zijn kinderschoenen. In de peri-
ode 1993-’94 participeerde de bibliotheek van de Universiteit 
Antwerpen in een Europees project, HyperLib. De doelstelling 
van HyperLib was om te bekijken hoe we van hypertekststruc-
turen gebruik konden maken in de manier waarop we toen infor-
matie aanboden. Dit leverde onder andere een toepassing op 
waarmee we onze handleidingen, die nodig waren in de biblio-
theek, via HTML op het web konden publiceren. En ook een 
eerste interactieve webtoepassing: een zoekomgeving voor het 
archivalische en museale bezit van het Letterenhuis. Daardoor 
realiseerden we ons dat het web de weg was om onze diensten 
in de toekomst aan te bieden. 
Aan de hand van de toepassingen die we maakten, raakten 
we meer en meer vertrouwd met de onderliggende basistech-
nologieëen die je nodig had om zoiets te kunnen waarmaken. 
Dat is een heel leertraject geweest. Tegelijkertijd speelde er 
ook nog een ander belangrijk element mee: eind jaren negen-
tig zou onze overeenkomst voor het gebruik van de Vubis-
bibliotheeksoftware ten einde lopen. Met ons leertraject in het 
achterhoofd dachten we “Dit bibliotheeksysteem is aan ver-
nieuwing toe”. Er zijn toen gesprekken geweest met de leve-
rancier om er samen iets van te maken. Maar de invalshoek van 
de universiteitsbibliotheek is anders dan die van een commer-
cieel bedrijf, het ontwikkelt wat het verkocht kan krijgen. Die 

discussie hebben we verschillende keren gevoerd, maar we von-
den geen manier om die verschillende invalshoeken met elkaar 
te verzoenen. Vervolgens bediscussieerden we hoe we nu verder 
zouden gaan: kopen we een systeem in of ontwikkelen we zelf 
iets? Omdat we al een succesvol voortraject hadden, hebben 
we uiteindelijk de laatste optie gekozen. We hebben aan onze 
academische overheid twee jaar de tijd gevraagd om alles uit te 
werken én de vrijheid om dingen uit te proberen. Was dat toen 
een rationele en honderd procent goed overwogen beslissing? 
Nee. Er was kans op mislukken. Veel hangt ook af van collega’s 
en medewerkers. Als er mensen wegvallen, dan komt zo’n pro-
ject in gevaar.

richard: Je kan ook een heel andere insteek hebben waarmee 
je zo’n project aanvangt. Zo zou je het evengoed vanuit een 
negatief standpunt kunnen bekijken: hebben we eigenlijk een 
andere keuze? Het toenmalige leiderschap van de bibliotheken 
had daar wat problemen mee. Want bibliotheken hadden toen 
toch een weinig realistische houding.

In welke zin? 
richard: “The sky is the limit! We vragen en we zullen wel krij-
gen.” En vooral: iemand anders zal wel betalen. Zelf dacht ik dat 
het veel sneller tot een failliet van bibliotheken zou komen. Maar 
eigenlijk heeft het nog geduurd tot heden vooraleer het echt 
duidelijk werd dat bibliotheken het organisatorisch en financi-
eel knap lastig gingen krijgen. Als je bibliotheeksoftware wil 
maken dan moet je software maken die daar op voorbereid is, 
dat de kosten beheersbaar blijven. Ik sprak daarstraks nog met 
een collega van CiBLiS, die me vroeg of het web nu ideaal is 
voor data entry want dat is wat bibliothecarissen doen. Toen 
we begonnen in 1998 was dat zeker niet het geval.

Wat zou er gebeurd zijn als jullie er niet voor waren gegaan?
trudi: Dan waren we verder gegaan met de gekochte software. 
En dan heb je, wat mij betreft, veel minder mogelijkheden om 
zelf te ontwikkelen. Ik verwacht de komende tien jaar ook nog 
spectaculaire veranderingen. De ontwikkelaars en software in 
huis hebben is enorm fijn. Als we een digitaal platform willen 
om onze digitale activiteiten te ondersteunen dan wordt het 
in huis op maat gemaakt. Daarna wordt het beschikbaar voor 
het volledige netwerk. Maar de vraag of je software koopt of 
zelf ontwikkelt is iedere keer weer actueel: zijn wij in staat om 
adequaat te antwoorden op de eisen van onze gebruikers? We 
zijn een professioneel team maar klein. Toch is de flexibiliteit 
naar gebruikers bij grote internationale leveranciers veel min-
der. Je moet veel langer wachten en dan krijg je niet honderd 
procent wat je wil. V.l.n.r.: Richard Philips, Trudi Noordermeer  en Jan Corthouts.
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Jan: Je moet ook onze fysieke locatie bekijken, dat is in de 
bibliotheek. Wij vangen op wat mensen over bepaalde toepas-
singen zeggen. Als er iets niet goed werkt, krijgen we die bal 
onmiddellijk terug. Eat your own dog food. Ik prijs me geluk-
kig dat we geen deel uitmaken van een IT-dienst. Je moet niet 
alleen snel kunnen inspelen op je eigen lokale omgeving, maar 
ook op wat er internationaal leeft: Open Access, repository, 
research data management, ... Want die domeinen moet je er 
gaandeweg ook weer bij nemen om aangepaste oplossingen 
aan te bieden. Het omgaan met metadata en standaarden is 
toch wel sterk ingeburgerd in de bibliotheeksector. Maar toen 
we begonnen was er nog geen sprake van open source. HTML 
was zeer eenvoudig als je ziet wat er nu allemaal mogelijk is. 
Als we vandaag opnieuw moesten beginnen dan zouden we 
misschien vertrekken van een opensourcesysteem en dat naar 
onze hand zetten. Je hoeft vandaag niet enkel naar commerci-
ele oplossingen te kijken.

Er is inderdaad veel geëvolueerd. Hoe zag Brocade er hele-
maal in het begin uit?
Jan: Dat was een mager beestje (lacht). Het moment waarop we 
met de productie gestart zijn — januari 2000 — hadden we maar 
drie modules klaar: de catalografie, de acquisitie en de leen. En 
natuurlijk de helpdesk waardoor we de probleemmeldingen kon-
den filteren en opvolgen. Maar er was geen publiekscatalogus. 
De data die in Brocade zaten, brachten we nog naar buiten in 
een Vubis-omgeving. In 2000 was er ook nog geen sprake van 
eindgebruikersdiensten zoals Mijn Bibliotheek. Gaandeweg zijn 
die modules erbij gekomen. Maar de principes die golden voor 
Brocade anno 2000, die zijn er nu nog, het is nog altijd een 
webgebaseerde toepassing. De cloud is nu een hype maar in 
2000 waren wij al een cloudgebaseerde toepassing. Misschien 
maar een kleine wolk, maar toch. Het enige wat mensen in de 
bibliotheek nodig hadden, was een browser en een URL waar-
mee ze konden inloggen. Alles gebeurde op centrale appara-
tuur. Je kon er van eender welke werkplek in werken. Dat was 
ook een groot succes.

trudi: In de toekomst willen we het geheugen van de universi-
teit worden. Het betreft vier typen gegevens. Ten eerste komt 
alles wat we publiceren aan de universiteit zoals masterthesis-
sen, doctoraatsthesissen, artikels en boeken in de catalogus of 
het institutional repository. Ten tweede betreft het de archivalia 
van de administratieve diensten van de universiteit. We willen 
daarom ook een universiteitsarchief organiseren. En dan is er 
het kunstpatrimonium. De metadata van deze kunstobjecten 
komen op termijn in Brocade. Afbeeldingen worden dan toe-
gevoegd. En tot slot is er het academisch erfgoed. Wij streven 
op termijn naar opname van alle metadata in Brocade en een 
geïntegreerde archiefwerking. Dit kan omdat er in Brocade een 
archiefmodule is ontwikkeld, waar de archivalia en de objecten 
van de universiteit in opgenomen kunnen worden.

Jan: Dat is onze grote kracht, de combinatie Brocade-Anet. Je 
hebt Brocade als platform waarmee je diensten aanbiedt en 
Anet is het netwerk waarbinnen heel wat expertise gedeeld 
kan worden. De modules waarover Trudi sprak zijn gemaakt op 
vraag van de stad Antwerpen ten behoeve van het Letterenhuis. 
Maar die kunnen evengoed gebruikt worden door andere part-
ners zoals de universiteit zelf. 

Brocade bedient verschillende doelgroepen, hoe is dat 
gegroeid?
Jan: In het begin waren er die drie basismodules, later is daar 
de publiekscatalogus bij gekomen. En gaandeweg, parallel aan 

het transitieproces van de bibliotheken, kwamen daar modules 
bij vanuit de noodzaak rond Electronic Resource Management. 
De collega’s hadden een manier nodig om dit te beheren. Wij, 
het automatiseringsteam, zijn geen specialisten in die materie. 
Gelukkig was er Els (Schaerlaekens) die op een gegeven moment 
heeft toegezegd om dat complexe probleem te bekijken, litera-
tuur door te nemen, bestaande systemen te vergelijken, ... Met 
haar analyse heeft ze ons kunnen laten zien wat zij nodig had. 
Zulke mensen heb je nodig, die weten waarover ze praten. Als 
bibliotheek is het makkelijker om gewoon een afgewerkte ERM-
module te vragen. Maar wij hebben iemand nodig die de vereis-
ten waaraan het systeem moet voldoen definieert. Hoe moeten 
de data binnen dat ERM-systeem gelinkt zijn met de abonne-
menten, catalogus en contracten? Wij kunnen onmogelijk zelf 
experten zijn in al die domeinen. Maar gelukkig bevinden die 
experten zich wel binnen ons netwerk. Zij geven ons input waar-
mee wij aan de slag gaan. Ook Brocade is altijd aangestuurd 
geweest door wat de gebruikers nodig hadden. Informeel of 
formeel door middel van een lastenboek. 
De toepassingen rond de academische bibliografie en institutio-
nal repository zijn een volgende belangrijke toevoeging geweest. 
Dat komt momenteel als universiteit ook in een stroomversnel-
ling terecht, universiteiten engageren zich om een Open Access 
beleid te organiseren. Een derde belangrijke verrijking van onze 
software is er vooral gekomen naar aanleiding van een lasten-
boek van de stad Antwerpen. Dat was de ontwikkeling van 
die archiefmodules. Bibliotheken en archieven worden vaak in 
één adem genoemd maar als je bijvoorbeeld gaat kijken naar 
metadata en naar de manier waarop die dingen gebruikt en 
ontsloten worden, zijn dat toch verschillende werelden. Maar nu 
kunnen we heel wat metadata onderling uitwisselen.

Dus het lukt jullie om te voldoen aan de eisen van verschil-
lende deelsectoren?
Jan: Het is niet altijd even gemakkelijk want het zijn verschillende 
discussies, andere invalshoeken. Maar we waken er ook over dat 
een bibliotheek of archief geen richting uitgaat die het achteraf 
onmogelijk zou maken om nog dingen samen te realiseren. 

richard: Wat wij proberen is zo ver mogelijk te kijken. We pro-
beren in eerste instantie een goede voedingsbodem op poten 
te zetten, waar we dan achteraf modules op kunnen plaatsen. 
Dat is onze taak. De vakmensen waarvan sprake is, komen met 
hun eigen ideeën en noden af. Het wordt die mensen ook toege-
staan. Want als Els opdie ERM-ontwikkeling werkte, kon zij haar 
gewone werk niet doen. Het is voor alle bibliotheken belangrijk 
dat er echt vakmensen werken.

trudi: Absoluut!

Jan: Vakmensen die ook begaan zijn met hun baan.

richard: Want het is comfortabel om gewoon het werk van elke 
dag te doen. Maar als je je nek uitsteekt ...

trudi: Het is ook een beetje een balans zoeken tussen de wensen 
van een grote universiteitsbibliotheek en de anderen.

Jan: Als we een module ontwikkelen, zorgen we ervoor dat de 
beslissing over de manier waarop de module ontplooid moet 
worden zo laat mogelijk genomen wordt. Dat betekent dat al 
onze toepassingen gestuurd worden door heel wat parameters 
die interactief kunnen worden ingesteld en die maken dat een 
module zo werkt of net iets anders. Anders kan je die diversiteit 
aan behoeften niet echt vatten.
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trudi: Dus aan de hand van die parameters kan je je eigen omge-
ving zoveel mogelijk zelf instellen.

Jan: Bij sommige modules kan dat extreem ver gaan. Als er een 
bibliotheek naar me toekomt met duizend prenten die ze wil 
beschrijven dan is de vraag: “Wat heb je precies nodig?” Het 
instellen van de parameters doen we zelf, je kan dat niet over-
laten aan de bibliotheek in kwestie. Zij moeten zeggen hoe ze 
de module willen, wij maken de vertaalslag. Parameters instellen, 
testen, terugkoppelen, daar ben je heel lang en intensief mee 
bezig. Maar dat maakt dat je met die module niet alleen pren-
ten kan beschrijven maar ook foto’s of handschriften. Zoiets is 
natuurlijk niet de dag nadien in orde. Ik heb liever dat iemand 
aanklopt met een analyse voor een module en de waarschu-
wing dat er achteraf eventueel het een en ander bijgesteld moet 
worden afhankelijk van het gebruik, dan iemand die zegt: “Doe 
maar”. Want die laatste komt gegarandeerd later tot het besef 
dat iets niet voldoende is. We krijgen vaak ‘het verwijt’ dat we 
de dingen traag opleveren. Maar als je dat goed wil doen dan 
vraagt dat veel tijd.

richard: Als je software maakt om een specifiek probleem op 
te lossen, gaat dat makkelijk. Maar iets gloednieuws ontwerpen 
vraagt een ander niveau van werken. Want je weet niet wat je 
gaat tegenkomen. Dat is wat wij proberen te doen. Als ik zie 
wat mijn collega’s kunnen doen met de software die wij ooit 
gemaakt hebben, dan sta ik versteld.

Sinds wanneer werken jullie samen met CIPAL?
Jan: We hebben dat contract ondertekend in 2000. Zij had-
den een bibliotheektoepassing die aan vernieuwing toe was. 
En ze stonden voor dezelfde keuze: kopen of ontwikkelen. 
Uiteindelijk heeft CIPAL met de Universiteit Antwerpen een 
contract afgesloten voor Brocade. Het heeft dan nog even 
geduurd vooraleer CIPAL ermee aan de slag kon. Maar op een 
gegeven moment is daar het verhaal van de openbare biblio-
theek van Antwerpen bij gekomen. Dat waren allemaal ver-
schillende bibliotheeksystemen waar men er eigenlijk één wou. 
Voor ons betekende dat we niet alleen verantwoordelijk waren 
voor Brocade Anet, maar ook voor Brocade voor de open-
bare bibliotheek Antwerpen. Vanuit die sector krijg je wel heel 
andere vragen. Om met een klein team al die vragen te hono-
reren, dat is niet simpel.

Volgen jullie de openbare bibliotheek nog op?
Jan: We hebben dat heel goed opgevolgd tot in 2011 toen de 
openbare bibliotheek Antwerpen migreerde naar het Provinciaal 

Bibliotheeksysteem, wat door CIPAL gehost wordt met Brocade. 
Sindsdien ligt de focus voor ANET op openbare bibliotheken 
veel verder weg natuurlijk. De Antwerpse openbare bibliothe-
ken waren voor de Brocade community eveneens een statement 
om te tonen dat Brocade ook geschikt was voor die sector. Het 
succes van de openbare bibliotheek Antwerpen is daardoor 
ook afgestraald op het PBS. Maar sinds 2011 zijn we daar veel 
minder bij betrokken. Op een gegeven moment kom je onder 
druk te staan van CIPAL. Niet alleen omwille van de openbare 
bibliotheken in Vlaanderen, maar ook vanwege het contract in 
Zuid-Afrika. Een immens groot netwerk van 1.100 bibliotheken 
in zeven van de negen provincies daar. Eigenlijk zeven keer een 
PBS maar dan op provinciaal niveau van Zuid-Afrika, dus veel 
uitgestrekter. Maar dan krijg je daar weer heel andere vragen. 
Op een gegeven ogenblik hebben we gezegd dat het voor ons 
onbeheersbaar werd. De oplossing voor dat probleem is gevon-
den in een spin-off, CiBLiS, die zich nu vooral toelegt op open-
bare bibliotheken in Vlaanderen, Zuid-Afrika en Nederland. Het 
is een goede beslissing geweest om binnen die groep van CiBLiS 
ook ontwikkelaars mee aan te werven. Zo moeten de gebrui-
kersvragen niet meer helemaal naar ons komen.

trudi: Het is wel nog een nauwe samenwerking en een intensief 
traject van kennisoverdracht. Iedere vrijdag zitten de CiBLiS 
ontwikkelaars hier. Het is uiteindelijk de bedoeling dat ze op 
zelfstandige basis nieuwe modules kunnen ontwikkelen en 
bestaande modules aanpassen. 

richard: Het grote voordeel is dat we de focus op de openbare 
bibliotheken kunnen behouden zonder zelf verantwoordelijk te 
moeten zijn voor ontwikkeling en ondersteuning. 

Wat zijn jullie ambities nog?
trudi: We bevragen onszelf altijd kritisch.

Jan: Er zijn eigenlijk twee soorten van ambities voor Brocade: 
enerzijds heb je de ambities van CiBLiS, wat zij willen bereiken 
met Brocade. En anderzijds de ambities voor de ANET part-
ners. En dat is goed kunnen omgaan met digitaal materiaal. De 
volgende stap is bekijken welke diensten we aan onze weten-
schappers nog kunnen aanbieden om met datzelfde materiaal 
aan de slag te gaan. Want voor wetenschappers, zeker binnen 
digital humanities (DH), is het niet voldoende dat je ‘slechts’ 
een collectie oude drukken scant. Zij willen daarmee aan de 
slag en er een tekstanalyse op uitvoeren. We merken dat er 
vanuit de universiteit meer vragen aan de bibliotheek worden 
gesteld naar mate we meer digitaliseren: “Wat moeten we met 
de output van ons onderzoek doen, hoe kunnen we dat archi-
veren of ter beschikking stellen van anderen?” De samenwer-
king met DH zoals ik die momenteel voor ogen heb, is er een 
waar de bibliotheek input kan geven. DH gaat er vervolgens 
mee aan de slag. Uiteindelijk levert dat een output op die op 
de één of andere manier terug naar de bibliotheek moet komen. 
Zodat de bibliotheek het op zijn beurt weer aan de gemeen-
schap kan teruggeven. 
Ook open research data komen op ons af. Al loopt DH daar voor 
een stuk wel mee gelijk. Daar waar de universiteit hard heeft 
gewerkt aan de institutional repository, komt nu een tweede 
golf waarin gevraagd wordt om de data die hebben geleid tot 
een publicatie, ook te archiveren, te ontsluiten en ter beschik-
king te stellen aan anderen. Op conferenties zie je dit topic 
regelmatig verschijnen. Bibliotheken proberen zich te organi-
seren naar het beleid dat op Europees niveau bepaald wordt. 
Maar als je wilt kunnen volgen moet je natuurlijk over een infra-
structuur beschikken die dat mogelijk maakt.
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trudi: Het draait dan ook om digitale duurzaamheid. Want zoiets 
doe je niet enkel voor volgend jaar maar voor de komende vijf-
tig of langer. En hoe kan je die data ook integer en authentiek 
bewaren? Want als er één bit omvalt, zijn alle research data 
anders. In hoeverre zijn die data nog goed genoeg om het arti-
kel daarover te kunnen verantwoorden? Alles moet geverifi-
eerd kunnen worden. Begin er maar eens aan om alles vanuit 
specifieke software integer en over heel lange tijd te bewaren!

Tegen wanneer zouden jullie het geheugen van de universiteit 
willen zijn?
trudi: We hebben op de Universiteit Antwerpen, zoals daarnet 
gezegd, formeel geen universiteitsarchief. We hebben dus ook 
geen archivaris in vaste dienst. Daar lobbyen we al een hele tijd 
voor. Als er geen bezuiniging van vijf miljoen euro per jaar zat 
aan te komen, was het deze keer gelukt! Van zodra het financi-
eel beter gaat, staan we vooraan. Dan kunnen we het universi-
teitsarchief echt uitbouwen. De afgelopen drie jaar hebben we 
dankzij een professionele archivaris op projectbasis toch al een 
en ander kunnen realiseren.

richard: Er zijn ook nog heel wat andere dingen die op ons 
afkomen die minstens even disruptief zijn als het internet. Het 
concept ‘databank’ bijvoorbeeld, zal totaal veranderen. En ook 
maatschappelijk beweegt er zo veel. Voor Brocade is agility de 
voornaamste uitdaging. Op dit moment leveren we twee relea-
ses per jaar. Als het moment van oplevering van release daar is, 
volgt er een periode die weken, soms maanden duurt waarin de 
software zich ontplooit: opleidingen geven, workshops organi-
seren. Je gaat weinig bibliotheeksystemen vinden die dat twee 
keer per jaar klaarspelen. Maar we zouden op de ene of andere 
manier de agility moeten vinden om sneller op de vragen van 
onderzoekers of instellingen in te kunnen spelen. Tijd is hier mis-
schien minder het probleem, wel om het in een kortere periode 
even robuust te maken zoals het nu is. Het klinkt misschien wat 
conservatief maar ik vind het ontzettend belangrijk dat biblio-
theeksoftware ook degelijk is, dat het doet wat je verwacht dat 
het zal doen. Het is iets waar elke dienstverlener rekening mee 
moet houden op dit moment.

Jan: Er is heel wat in beweging. Kijk naar de openbare biblio-
theken, waar men naar een eengemaakt bibliotheeksysteem wil. 
Een typisch LMS is nog maar een klein onderdeel van die volle-
dige toepassing. Op Vlaams niveau is er nood aan goede API’s 
om alles aan elkaar te koppelen zodat je systeem open is naar 
andere systemen die informatie beheren en willen hergebruiken. 

In wetenschappelijke 
instellingen zie je dat 
goed met discovery 
services, dat is dan de 
zoekomgeving. 

Hoe zijn jullie eigen-
lijk op de naam 
gekomen?
richard: We hadden 

toen een samenwerkingsverband 
met de mensen van Vubis. Ik reed toen met Julien Van Borm, 
toenmalig hoofdbibliothecaris, naar Nederland. We hadden toen 
als naam Lingua. Daarin zaten ‘UA’ en ‘library information’ ver-
werkt. Daar was goed over nagedacht! (lacht)

Jan: We waren al zó trots dat we dat hadden gevonden! 

richard: Maar binnen de Universiteit was er wel een opleidings-
centrum voor vreemde talen, dat ook al Lingua heette. En zij 
bestonden al langer. Dus eigenlijk zaten we toen zonder naam. 
We stonden in de file en voor ons stond een vrachtwagen van 

“Brocade gistpillen”, ik zal het nooit vergeten. Ik zeg “Julien, we 
gaan Brocade nemen. Dat klinkt goed.” Dezelfde naam maar in 
verschillende sectoren is geen probleem! 

Jan: Die firma bestaat trouwens niet meer. Die zijn opgegaan 
in een ander bedrijf. 

richard: Ik vind Lingua eigenlijk nog altijd een mooie naam.

Hoeveel installaties zijn er eigenlijk van Brocade?
Jan: Dat is moeilijk te zeggen. We hebben er hier al één binnen 
Anet met twintig bibliotheken. Dan heb je het PBS, waar een 
vijftigtal openbare bibliotheken achter zitten. En via CiBLiS zijn 
er nog een aantal individuele installaties, vijf of zes Limburgse 
bibliotheken, overheidsinstellingen en dan nog de talrijke 
Brocade servers die de lokale openbare bibliotheken in Zuid-
Afrika bedienen.

richard: En niet te vergeten: ook in Nederland zijn er Brocade 
gebruikers. 

Jan: Inderdaad: Bibliocenter (netwerk van openbare bibliothe-
ken in de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert) 
maakte eerder dit jaar de overgang naar Brocade. En recent 
vatte CiBLiS de samenwerking aan met De Domijnen Sittard / 
Hogeschool Zuyd, een project waarin zowel een openbare als 
een academische bibliotheek samengaan. 

richard: Het bibliotheeklandschap verandert. En ik denk 
echt dat de bibliotheken daar krachtiger gaan uit komen. 
Gediversifieerd maar anders. Ik heb dat ondervonden op onze 
Impaladag. Bibliotheken zijn er zich nog niet helemaal van 
bewust maar moeten toch al rekening houden met de gevol-
gen daarvan.

Binnen vijftien jaar zal dit weer een interessant gesprek zijn.
Jan: Hoe je het ook draait of keert, je komt altijd bij mensen uit. 
De gemiddelde leeftijd van ons team wordt er ook niet jonger 
op. We moeten ervoor zorgen dat de opvolging verzekerd is. 
Het team is nu wel versterkt door jonge mensen. We hebben 
nu CiBLiS waar ook jonge ontwikkelaars zitten. Waar we bin-
nen dit en tien jaar zullen staan is moeilijk te zeggen. Het is na 
vijftien jaar een succesvol verhaal. Maar het is niet altijd even 
makkelijk gegaan. Er zijn periodes geweest dat het moeilijk was.

richard: Maar er is ook heel veel voldoening. Ook in periodes 
waarin het moeilijk was. In 2005 hadden we besloten om Impala 
over te hevelen naar een geavanceerde webomgeving zoals je 
die nu kent. We hadden daar een week voor uitgetrokken. In 
de kerstperiode toevallig wanneer hier de verwarming uitgezet 
wordt. Dat was een week afzien. Maar toen het eindelijk af was, 
op oudejaarsavond, gaf dat ongelofelijk veel voldoening. Dat 
creëert ook iets in een groep. Iets dat onverwoestbaar is.

Jan: Maar niet om elk jaar opnieuw te doen! 
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