
Pokémon GO?
Patrick Vanhoucke, VgC

Wie zich de voorbije zomer 
niet in het spreekwoordelijke 
hol van Pluto bevond, kan 
het onmogelijk zijn ontgaan: 
Pokémon GO was the talk of 
the town. Het smartphone-
spel van Niantic dat gebruik 
maakt van augmented rea-
lity en gps werd al snel na de 
lancering in juli 2016 een van 
de meest gebruikte apps.

Het doel van het spel bestaat erin om 
virtuele Pokémon te zoeken, vangen en 
trainen in de echte wereld. Dat laat-
ste aspect zorgde meteen ook voor de 
nodige controverse. Want jagers op 
Dragonite, Snorlax, Lapras, Arcanine 
of Blastoise zorgden soms voor over-
last in de openbare ruimte. Zo werd in 
het Henegouwse Jurbise een avond-
klok ingesteld en in het Antwerpse dorp 
Lillo gold een verbod op het nachtelijk 
vangen van Pokémon. In Brussel werd 
het grasperk van het Warandepark aan 
het Koninklijk Paleis door de talloze 
Pokémonjagers vertrappeld.
 
Maar het spel heeft ook positieve 
effecten. Pokémon vangen doe je 
met Pokéballs, die je verzamelt in 
PokéStops. Je Pokémon trainen doe je 
in een Gym. PokéStops en Gyms zijn 
virtuele plaatsen met een pendant in de 
echte wereld. En laat het nu net een van 
de doelen van de makers van het spel 
zijn geweest om mensen in de echte 
wereld aan het bewegen en ontdekken 
van hun omgeving te krijgen. Pokéstops 
en Gyms zijn dan ook vaak opvallende 

of bekende plekken, monumenten, 
gebouwen, toeristische trekpleisters. 
Maar evengoed winkels en bibliotheken.
 
IN DE BIBlIOTHEEK
Pokémon en bibliotheken. Is het een 
‘GO’ of een ‘NO’? De nuchteren onder 
ons zullen misschien concluderen dat 
deze waan van de dag niet aan hen en 
hun gebruikers is besteed. De crea-
tieven daarentegen vinden elke reden 
goed om hun bibliotheek zichtbaar-
heid te geven bij hun doelgroepen. Een 
kleine (en zeker niet representatieve) 
rondvraag via Kenniskantoor in oktober 
2016 leek te leren dat er in de openbare 
bibliotheken in Vlaanderen en Brussel 
maar weinig animo voor Pokémon GO 
was. In Nederland leek de strekking te 
zijn dat het spel wel kansen biedt voor 
de bibliotheek, maar of er dan ook echt 
iets mee werd gedaan is minder dui-
delijk. Positief was alvast dat men in 
Nederland de discussie aanging en dat 
er ook aandacht was voor het privacy-
aspect van de app. Zo vonden een aan-
tal informatieprofessionals dat biblio-
theken gebruik moesten maken van de 
ophef rond de app om hun mediawijze 
rol te spelen.

De Noord-Duitse stad Nordenham 
riep haar bibliotheek uit tot een 
Pokémonvrije zone. Anders ging het 
eraan toe in de Verenigde Staten. Daar 
leek het wel of ongeveer elke biblio-
theek een PokéStop of Gym was. Een 
heuse Library Pokémon GO-groep op 
Facebook zorgde voor “support for 
libraries who are experimenting with 
Pokémon GO programming and out-
reach.” Opvallend was dat men er ook 
aandacht had voor offline-varianten van 
het spel, vanuit de vaststelling dat niet 
iedereen over een smartphone beschikt. 
Een mooi voorbeeld van inclusief beleid.

Zelf begon ik in mijn vrije tijd tijdens 
de zomer in Brussel een zoektocht in 
mijn professionele habitat: Pokémon, 
PokéStops en Gyms in of in de buurt 
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van de twintig Nederlandstalige 
Brusselse openbare bibliotheken. Mijn 
stappenteller en powerbanks draaiden 
overuren en ik ontdekte heel wat opval-
lende plekjes die zelfs na ruim vijftien 
jaar wonen en werken in Brussel altijd 
aan mijn aandacht waren ontsnapt. De 
speurtocht naar PokéStops en Gyms ín 
bibliotheken was eerder teleurstellend. 
Op de kaart die ik via Google My Maps 
samenstelde kon ik uiteindelijk slechts 
een 3-tal PokéStops en 1 Gym ín biblio-
theken aanduiden. PokéStops en Gyms 
in de buurt van Brusselse bibliotheken 
waren er dan weer in overvloed. In totaal 
bracht ik er zo’n 130 in kaart. Dus toch 
nog een kans om er als bibliotheek iets 
mee te doen? De paar bibliothecaris-
sen die ik sprak — mijn zoektochten 
speelden zich overwegend buiten de 
openingstijden van de bibliotheken af — 
waren niet overtuigend enthousiast. 
Onbekend is onbemind, was de teneur.

En jij? Is Pokémon voor jouw bibliotheek 
een ‘GO’ of een ‘NO’? Of is de hype 
alweer over? 

> http://bit.ly/PKgoBB20

Derde fase 
faculteitsbibliotheek Letteren 
en Wijsbegeerte UGent

Geklop met sloophamers. 
Lawaai  van dri l  boren. 
Snerpend geluid van slijp-
schijven. De faculteits-
bibliotheek Letteren en 
Wijsbegeerte UGent is op dit 
ogenblik geen oase van rust 
waar studentenijver goed 
gedijt. Maar treuren doen we 
niet, we nemen het er graag 
bij. De verbouwingen die 
volop aan de gang zijn die-
nen namelijk een goed doel: 
de uitbreiding van de facul-
teitsbibliotheek.

De rijke bibliotheekgeschiedenis van de Faculteit Letteren en 
Wijsbegeerte UGent vindt haar wortels in het seminarieonder-
wijs van de negentiende eeuw. Dit verklaart waarom de faculteit 
de eenentwintigste eeuw binnenkwam met maar liefst vijftig 
verschillende bibliotheekcollecties verspreid over niet minder 
dan 222 verschillende locaties. Het hoeft geen betoog dat deze 
versnippering een hedendaags bibliotheekbeleid niet ten goede 
kwam. 

In 2010 werd daarom een masterplan opgesteld dat tot doel had 
de volledige collectie onder één dak te brengen. Het voormalige 
Instituut der Wetenschappen (Plateau-Rozier) bleek hiervoor 
de ideale bestemming. In 2012 werd een eerste horde geno-
men en opende het gedeelte met de collecties Letterkunde 
(Vleugel Magnel). De tweede fase werd in 2016 afgerond; de 
collecties Geschiedenis, Wijsbegeerte en Kunstwetenschappen 
verhuisden naar Rozier (vleugel Loveling). De laatste collecties 
(Archeologie, Letterkunde en ‘Talen en Culturen’) worden in 
januari 2018 verwacht. 

Met 13 km legplanken in open kast, 7 km boeken in depot, ruim 
700.000 banden en net geen 1.000 werkplekken zal Gent een 
bibliothecaire parel rijker zijn. Én een mooi uithangbord voor 
de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.
  
Paul Buschmann, Ugent
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