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“ Als wij geen belang 
meer gaan hechten 
aan literatuur, 
het bewaren 
van dat literaire 
geheugen en dat 
ter beschikking  
stellen, wie  
zou het dan  
wel doen? ”
Krist Biebauw
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Het wachten zit erop, de nieuwe Gentse hoofdbibliotheek De Krook opende vrijdag 10 maart 
eindelijk haar deuren. Nog voor het zover was, had META begin februari een gesprek met Krist 
Biebauw, directeur over de nieuwe bibliotheek, die toen nog een werf was.

Hoe lang zijn jullie al bezig met het openingsweekend? 
Er is toch wel een jaar gewerkt aan het openingsweekend. We 
zijn er sinds september intensief mee bezig. Het openingsweek-
end wordt georganiseerd door een werkgroep waarin alle part-
ners vertegenwoordigd zijn. Teamwork dus. Belangrijk is dat we 
alle aspecten aan bod laten komen van de toekomstige werking 
of tenminste een introductie doen van de verschillende spelers/
partners.

Vertragingen in het bouwproces zijn een klassieker. In 2013 was 
de opening nog voorzien voor 2015, wat liep er mis? 
De werken werden helaas enkele maanden stilgelegd naar aaan-
leiding van een juridische procedure. Als je zo’n complexe werf 
stillegt, duurt het wel even vooraleer je alle werken terug op 
elkaar afgestemd hebt. Je verliest dus veel meer tijd dan de 
effectieve periode dat er niet gewerkt kon worden.

Verschillende bibliotheken profileren zich tegenwoordig aan 
de hand van een concept zoals belevingsbibliotheek of ver-
blijfsbibliotheek. Gent zet hier minder op in, maar wat mag 
de Gentenaar van zijn nieuwe stadsbibliotheek verwachten? 
Ik heb nooit echt in strakke concepten geloofd. Het maakt je 
minder beweeglijk. Concepten zijn vaak trendgevoelig, terwijl 
een openbare bibliotheek, wars van die trends, vooral voeling 
moet proberen houden met de onderstroom van veranderingen 
in de maatschappij.

Als Gentse openbare bibliotheek zijn de Gentenaars ons referen-
tiepunt. Wij moeten vandaag bezig zijn met wat die Gentenaars 
in het heden nodig hebben en morgen met wat die Gentenaars 
morgen nodig hebben. Onze leden zijn vandaag trouwens wel 
een pak veeleisender geworden in hun verwachtingen. Mensen 
zijn door de hedendaagse dienstverlening van commerciële spe-
lers méér gewoon. De simpele mogelijkheid om boeken van 
planken te halen en mee naar huis te nemen, volstaat niet meer. 
Ze verwachten ook een meer persoonlijke toets.

We hadden vandaag nog een vergadering over hoe we zullen 
omgaan met tentoonstellingen. Al is dat woord eigenlijk te groot 
voor de ruimte die we in bibliotheek de Krook hebben, het roept 
museale verwachtingen op. We willen in onze werking ook van-
uit het gebouw vertrekken en steeds werken met respect voor 
dat gebouw. Door de mogelijkheden te exploreren kunnen we 
van daaruit ook verder groeien. Dus ik wil de bibliotheek niet 
op voorhand vastpinnen op een concept maar net kijken wat 
er allemaal kan ontstaan. Op het ontwerp zag bijvoorbeeld niet 
iedereen de mogelijkheden in de zogenaamde belevingstrap 
maar als je hier zit, zie je de dingen als het ware zo ontstaan. Er 

kunnen activiteiten ontwikkeld worden op maat van deze plek. 
En er zijn nog ruimtes in het gebouw waarvan ik vermoed dat ze 
artistieke interventies zullen voeden. Zo’n dingen laten groeien 
vanuit mensen die ideeën aandragen is ook enorm leuk. Dan kan 
niet alleen het gebouw maar ook onze werking mee evolueren 
met de ideeën die binnen de bibliotheek ontstaan. Als je als 
bibliotheek je relevantie wilt behouden, kun je ook niet anders 
dan daarin mee bewegen. Maar het blijft een evenwichtsoefe-
ning, want je mag je eigen profiel ook niet uit het oog verliezen. 

Zal de Krook als bibliotheek van de toekomst voorzien zijn van 
de allerlaatste digitale trends?
We hebben in dit gebouw geïnvesteerd om toekomstperspec-
tieven mogelijk te blijven maken. Dat betekent dat er veel is 
wat je niet ziet. We hebben veel weggewerkt, onwaarschijnlijk 
veel kilometers bekabeling bijvoorbeeld. Zo kunnen we onze 
dienstverlening in alle ruimtes verder blijven ontwikkelen. Want 
de vraag blijft of de fysieke collectie ooit onder druk komt te 
staan, vooral bij de muziek- en filmafdeling. Op dit moment 
lenen wij nog meer dan 200.000 cd’s per jaar uit. Dat schaf je 
niet zomaar af. Maar mocht de relevantie van die collectie toch 
verdwijnen, dan is in die ruimte alle nodige bekabeling aanwezig 
om daar een nieuwe voorziening neer te zetten. Het gebouw 
werd ook grotendeels in 3D in getekend, zodat elke verandering 
in de indeling eerst in die 3D-omgeving uitgetest kan worden. 

De bibliotheek is ook voorzien van beacons en sensoren waar-
door bijvoorbeeld indoor navigatie mogelijk wordt. Ook imec 
en UGent kunnen hier gebruik van maken voor onderzoek. Je 
kunt bijvoorbeeld met die sensoren bestuderen hoe mensen zich 
voortbewegen in deze ruimte en hoe ze reageren op bepaalde 
opstellingen. Met respect voor de privacy natuurlijk! Een groot 
deel van die voorzieningen hebben we ook open gemaakt, niet 
alleen onze data maar ook de hardware van de beacons zelf. 
Hierdoor kunnen ook ontwikkelaars gebruik maken van die voor-
zieningen om eigen applicaties op te schrijven of te testen. Maar 
het klinkt misschien allemaal evidenter dan het eigenlijk is. Het 
was toenmalig Minister Anciaux die de Krook destijds als dé 
bibliotheek voor de toekomst neerzette. Zo’n uitspraak is eigen-
lijk een vergiftigd geschenk. Want je moet het dan maar zien 
waar te maken. Voor mij betekent dit dat we vandaag voldoende 
capaciteiten inbouwen voor de toekomst, ook al gebruik je alle 
capaciteit op dit moment niet volledig. De investering voor de 
beacons zullen we bijvoorbeeld zelf nog niet opgebruiken. Het 
ontbreekt ons voorlopig nog aan een goed gebruiksmodel om 
er volledig klaar voor te zijn. We weten nog niet hoe de men-
senstromen hier in huis zullen lopen en hoe we interactie op een 
inhoudelijke relevante manier kunnen opbouwen. We zouden 

> Zie ook p. 24
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bijvoorbeeld al navigatie voor scholen kunnen voorzien: leerlin-
gen kunnen dan met de smartphone of tablet hun weg vinden in 
de bibliotheek om opdrachten op te lossen. Maar hoe ver willen 
we daarin gaan? Is die nood er ook daadwerkelijk bij scholen? 
En is het dan net dat wat we per se willen beantwoorden? Want 
misschien zijn er andere noden die voor scholen relevanter zijn.

Het komt er ook op neer om pro-actiever met de klassieke 
dienstverlening om te gaan. En als je een goede dienstverle-
ning wil realiseren dan moet je ook investeren in de tools om 
dat waar te kunnen maken. Zo hebben we nu een tool waar-
mee we de volledige collectie beheren en waardoor we snel 
het volledige netwerk kunnen overschouwen om te zien of de 
collectie zit op de plaats waar er ook vraag naar is. We kunnen 
dus perfect vaststellen waar vraag en aanbod scheef zitten en 
hoe we bepaalde collectieonderdelen best verplaatsen. Zo kun 
je écht werken met de collectie en evolueren naar een collectie 
die afgestemd is op de leners van de buurt. Daarnaast lance-
ren we ook leestips-op-maat.  Daarvoor wordt er een algoritme 
gebouwd dat zich baseert op leengedrag en persoonlijke voor-
keur. Concreet gebruiken we hiervoor de leengeschiedenis en 
de waarderingen die de lener aan titels geeft. Gebruikers kun-
nen, mits hun toestemming, binnenkort dus aanbevelingen op 
maat krijgen. Als bibliotheek is het onze taak om suggesties te 
formuleren voorbij de waan van de dag. En niet zoals Amazon 
en Spotify, de mensen aanbevelingen presenteren van dingen 
die ze eigenlijk al leuk vinden. Dat gaat in ons geval voorbij aan 
onze opdracht. We willen gebruikers prikkelen met een sug-
gestie die aannemelijk is maar af en toe ook net buiten hun 
smaakpatroon valt. De eerste tests zijn alleszins positief. We 
hopen alleen dat voldoende leners hun leengeschiedenis hier-
voor willen openstellen, geanonimiseerd weliswaar. Bij de ope-
ning gaan we van start met een bètaversie zodat onze gebrui-
kers het systeem nog kunnen verrijken met hun ervaringen. De 
aanbevelingen zullen ook geïntegreerd worden in een applica-
tie die ook andere essentiële functies bundelt, zoals reserveren 
en verlengen. Daarnaast hebben we ook een online platform 
gecreëerd met thematische dossiers die verdieping stimuleren. 
Die dossiers kunnen we dan online ter beschikking stellen maar 
ook ter plekke via de verschillende schermen die onder andere 
in de rekken geïntegreerd zijn. Gebruikers zullen dan op topics 
kunnen zoeken. Bijvoorbeeld over Wereldoorlog I, Johan Daisne 
of Philippe Herreweghe. Of over ‘burn-out’ want we merken 
dat daar veel vragen over zijn Op die manier maken we zo’n 
thema in de bibliotheek een stuk zichtbaarder en kunnen we 
hier ook activiteiten rond ontwikkelen. En daar zijn de part-
ners heel belangrijk. We hebben een spreeklokaal voorzien waar 
onder andere Studieadviespunt en de Wetswinkel een spreek-
uur zullen organiseren. Advies op maat wordt dan mogelijk. 
We hebben ook een samenwerkingsakkoord afgesloten met 
Vormingplus Gent-Eeklo. De activiteiten die zij in Gent orga-
niseren zullen grotendeels hier plaatsvinden, in samenwerking 
met Bibliotheek De Krook, waardoor we op jaarbasis 1.200 uur 
aan vormingsactiviteiten in dit gebouw kunnen aanbieden. En 
de tendensen die wij opmerken kunnen meegenomen worden in 

het activiteitenaanbod. De collectie blijft dus ons uitgangspunt, 
maar we kunnen onze gebruikers nu ook doorverwijzen naar 
een heel aantal professionele organisaties. Want als bibliotheek 
vangen wij wel wat maatschappelijke signalen op. Het uitleen-
gedrag toont wat veel Gentenaars bezig houdt, we kunnen hier 
tendensen in ontwaren en ermee aan de slag gaan. De aanwe-
zigheid van de Universiteit Gent creëert op dit vlak ook een heel 
aantal mogelijkheden. IPEM, de onderzoeksgroep musicologie 
van de UGent die in de Krook zijn vaste plaats zal hebben, heeft 
bijvoorbeeld een project over alzheimer, dementie en reminis-
centie via muziek. Hoe zou je zonder hun fysieke aanwezigheid 
in het gebouw gebruikers kunnen linken aan IPEM? En hoewel er 
maar een beperkt aantal universitaire onderzoeksgroepen daad-
werkelijk in de Krook zullen huizen, zijn die wel een belangrijke 
toegangspoort tot al die andere professoren. De Krook zal voor 
de UGent dan ook een etalage zijn. Niet alleen om hun kennis en 
resultaten te etaleren, maar ook om de vele onderzoeken in de 
universiteit buiten de academische muren zichtbaar te maken. 

De Krook is een huis van partners die elkaar wel hebben weten 
te vinden. Een bibliotheek van de toekomst kan niet zonder? 
Inderdaad. Er zijn de structurele partners binnen het gebouw, 
maar ook de partners waarmee we structurele samenwerkings-
verbanden aangaan. Zo kunnen we voor bepaalde luiken, waar 
we onszelf minder bekwaam voelen, de geschikte partner aan-
trekken. Als bibliotheek hoeven we ook niet al die expertise in 
huis te hebben. Maar we moeten wel het platform zijn waar dat 
allemaal kan gebeuren. En dat maakt het voor ons uitdagend. 
Hoe kunnen we bijvoorbeeld onze educatieve werking rond films 
uitbreiden en verankeren? Daarvoor gaan we samenwerken met 
Film Fest Gent. En hoe passen we virtual reality, waar imec mee 
bezig is, daarin? En hoe kunnen we al die verschillende stromen 
van mensen en activiteiten binnen de bibliotheek managen? Ook 
dat wordt een uitdaging. Het gebouw heeft wel een gedempte 
akoestiek, waardoor we wel wat kunnen hebben. Maar de Krook 
moet bruisen en tegelijkertijd ook tegemoetkomen aan gebrui-
kers die op zoek zijn naar een meer meditatieve plek. Ik heb het 
gevoel dat dat evenwicht ons wel zal lukken! 

Dat is ook het verwachtingspatroon van de andere partners in 
huis, zij vinden het interessant om deze locatie met een biblio-
theek te delen omdat er dan zoveel publiek passeert. Zij zijn op 
zoek naar mogelijkheden om met zo’n publiek in interactie te 
gaan. Dat kan ook bescheiden zijn, bijvoorbeeld om te toetsen 
of een idee goed is of niet. Maar we blijven een bibliotheek, een 
bibliotheek die rond haar collectie werkt. En een bibliotheek die 
haar bewaarfunctie ook hoog in het vaandel draagt. De bereik-
baarheid van boeken blijft voor mij een essentieel gegeven, dat 
blijft de taak van een openbare bibliotheek van onze grootte. Als 
wij geen belang meer gaan hechten aan literatuur, het bewaren 
van dat literaire geheugen en dat ter beschikking stellen — ook 
al is dat soms voor een beperkt publiek — wie zou het dan wel 
doen? Voor een moeilijk genre als poëzie zijn er jaarlijks +6.000 
uitleningen uit open kast. Ik vind dat zeker niet verwaarloosbaar 
klein. Daar is een publiek voor. Ook in de zomerperiode is de 
grote klassieke literatuur allemaal uitgeleend. Inclusief de exem-
plaren die in ons magazijn staan. In een stad is daar dus nood 
aan. We zijn niet van plan om dat on hold te plaatsen. 

Alle aandacht gaat nu naar de Krook, maar wat betekent de 
nieuwe hoofdbibliotheek eigenlijk voor de filialen? 
Dat is eigenlijk de beste verwoording. Nu, het is ook niet zo dat 
er niet geïnvesteerd wordt in de filialen en we zijn zeker niet 
van plan om het filialenbeleid af te bouwen. In Drongen opende 
het nieuwe filiaal nog in november 2015. We willen ons digitale 
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traject ook doortrekken naar de filialen. Om te beginnen met 
overal wifi te voorzien. De ontwikkelingen die hier ontstaan kun-
nen daardoor ook in filialen geïntegreerd worden. En door te 
investeren in bijvoorbeeld schermen, kan de educatieve dienst-
verlening van de filialen naar de scholen ook verbeterd worden. 

De app, het attenderen, het afstemmen van de collectie op de 
gebruikers, enz. is ook allemaal voor het volledige netwerk. Bij 
alles wat we hier doen proberen we ook zoveel mogelijk te ver-
trekken vanuit ons netwerk. Als we in de hoofdbibliotheek een 
festival op poten zetten rond virtual reality kun je in de filialen 
workshops rond s volgen. 

We zijn ook in samenwerking met Digitaal Talent een bak-
fiets aan het ontwikkelen die eigenlijk een klein makerslab 
moet worden dat we naar de verschillende filialen kunnen rij-
den. Het makerslab in huis is van imec, maar we kunnen er ook 
gebruik van maken. Het idee is dat alles wat in het hoofdge-
bouw gebeurt, moet doorgetrokken worden in het volledige 
netwerk. Wel rekening houdend met het feit dat je een ander 
publiek hebt in de filialen: heel veel gezinnen, maar vaak ook 
een ouder publiek. Dus je zit daar ook met een andere benade-
ring. Veel van die filialen doen het trouwens verhoudingsgewijs 
heel goed, terwijl de uitleencijfers in de hoofdbibliotheek ietwat 
dalen. Dat komt ook omdat de filialen een dienstverlening zijn 
die zeer nabij is en die ook goed geïntegreerd is in de buurt. Qua 
klantvriendelijkheid scoren ze ook beter dan een groot gebouw 
waar er telkens iemand anders achter de balie zit. Die sociale 
functie is belangrijk, eens een babbeltje kunnen doen. Zo’n sfeer 
kun je in een gebouw met honderden mensen niet oproepen. 
Onze filiaalbibliotheken zijn ook relatief kleine structuren, zeker 
als je vergelijkt met de districtsbibliotheken in Antwerpen, en 
zijn in sommige buurten zelfs de laatste overheidsvoorziening 
die zo nabij is. Ook dat is ontzettend belangrijk. En dat is het 
laatste dat we willen opgeven. Ook bij het bestuur is het geloof 
in de eigen filialen nog zeer sterk aanwezig.

De laatste jaren is er verhoudingsgewijs meer geïnvesteerd in 
de collectie van de filialen dan in die van de hoofdbibliotheek. 
Toen de hoofdbibliotheek in 1992 verhuisde van het toenmalige 
gebouw op de Kouter naar het Zuid was haar collectie eigenlijk 
veel te klein voor dat nieuwe gebouw. Dus men heeft de collec-
ties van de hoofdbibliotheek jaren aan een stuk op peil gebracht. 
En toen is er minder aandacht naar de filialen gegaan. Als je 
naar de huidige noden kijkt, was het moment gekomen om die 
beslissing bij te sturen. 

In 2013 (META 2013/5) zei je dat binnen de cultuursector de 
grootste veranderingen binnen de bibliotheeksector liggen. 
Sindsdien zijn er nog wel enkele veranderingen bijgekomen, 
gemeenten zijn bijvoorbeeld niet langer verplicht om een 
openbare bibliotheek te hebben. Heeft dit de plannen voor de 
nieuwe hoofdbibliotheek beïnvloed? 
Het bestuurlijk landschap is inderdaad gewijzigd. Maar dat is 
ook maar de consequentie van een beslissing die de vorige 
legislatuur al genomen was. Wat daar de impact van zal zijn op 
de bibliotheeksector is moeilijk in te schatten. Waarschijnlijk 
zal dat zich al in de volgende gemeentelijke legislatuur of die-
gene daarna laten merken. We zitten ook met een organisatie-
model dat zijn beperkingen heeft. Het was destijds een goed 
idee om alle besturen te verplichten een openbare bibliotheek 
op te richten, maar daardoor heb je nu wel een gemeentelijke 
dienstverlening gecreëerd die worstelt met haar kleinschalig-
heid. Je hebt daardoor inderdaad een dienstverlening die zeer 
dicht bij haar burgers staat, maar die wel niet altijd de capaciteit 

heeft om mee te evolueren met de hedendaagse uitdagingen. 
Die kleinschaligheid is een rem. Ik ben geen voorstander van 
automatische grootschaligheid, maar men zal wel moeten gaan 
nadenken of er bepaalde zaken op een ander niveau getild moe-
ten worden. Welke bibliotheekvoorziening moet je hebben op 
welke plaats? En hoe kan een gemeente dat organiseren? Daar 
zal wel een impuls voor nodig zijn. Want het zal nooit uit zich-
zelf ontstaan. En als die impuls er niet komt, dan vrees ik dat 
er hier en daar toch wel enkele bibliotheken op de tocht zul-
len komen te staan. Omwille van financiële redenen of gewoon 
omdat ze hun relevantie verloren zijn. Het gebruik daalt bij-
voorbeeld omdat wij niet meer in staat zijn om de vragen van 
mensen te beantwoorden, simpelweg omdat de vragen anders 
zijn dan dat ze vroeger waren. 

Voor Gent maak ik me minder zorgen over die bestuurlijke ver-
andering. De uitdagingen die wij hebben, bevinden zich vooral 
op demografisch vlak door de bevolkingstoename. Dat is gelijk-
aardig aan Antwerpen en Brussel. In Gent zijn er op vijftien jaar 
tijd 40.000 inwoners bij gekomen. Dat is gigantisch. Een gemid-
delde Vlaamse gemeente telt 20 à 25.000 inwoners. 40.000 
inwoners extra, dat kunnen bestaande voorzieningen bijna niet 
opvangen. Die druk is te groot. Bovendien gaat het dan ook 
nog eens over een immens diverse groep mensen. Gent kende 
al wel een zekere diversiteit vanuit arbeidsmigratie, maar dit 
gaat veel verder. De diversiteit is groter en gaat grotendeels 
ook over jonge mensen met kinderen. De vergrijzing is in abso-
lute cijfers nog steeds een uitdaging in Gent, maar in relatieve 
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cijfers is ze verdwenen. Momenteel is de vergroening de groot-
ste uitdaging. Vijf jaar geleden sprak 35 procent van de kin-
deren in het lager onderwijs thuis geen Nederlands, vandaag 
zitten we op 50 procent. Als zich dat in dezelfde mate door-
trekt, dan weet je waar je aan toe bent. Als bibliotheek met 
een hoofdzakelijk Nederlandstalige collectie zit je dan gega-
randeerd met een aantal uitdagingen. Vaak komen die mensen 
ook uit een andere culturele traditie waar openbare bibliotheken 
niet echt hun plaats hebben. Uiteraard zit die uitdaging voor 
grote steden anders dan voor kleinere gemeenten, waar het in 
sommige gevallen toch wel op overleven zal aankomen. En ik 
kan me goed voorstellen dat er besturen zullen zijn die op een 
gegeven moment de keuze moeten maken. Dan kan de reke-
ning voor de bibliotheek negatief uitvallen. Maar op dit moment 
is het draagvlak voor de bibliotheek wel zeer groot. Neem nu 
onze boekenketting. Een groot succes waar we eigenlijk niet zo 
heel veel voor moesten doen: een oproep in onze nieuwsbrief, 
een klein berichtje in het stadsmagazine en een persconferen-
tie. Maar nog voor de persbelangstelling er was kregen we om 
het half uur bericht van mensen die wilden meedoen. Al die 
scholen die aanwezig waren, we hebben ze zelf niet gevraagd. 
Dat toont wel een enorm draagvlak. En ik geloof ook dat dit in 
kleine gemeenten net hetzelfde is. Zolang het gevoel leeft dat 
een bibliotheek broodnodig is, zal men de stekker niet zo snel 
uittrekken. Maar het kan snel verkeren. Achter het succes van 
vandaag kunnen misschien problemen liggen die wij vandaag 
niet zien en die plots aan de oppervlakte komen. En dan kan 
het eerste dominosteentje vallen. De eerste gemeente die die 
beslissing durft te nemen zal sowieso kop van jut zijn. Ik hoop 
alleszins dat het niet voor 2019 zal zijn.

In datzelfde interview van 2013 sprak je ook over de vernieu-
wing van interne werkprocessen. Zijn ze nu afgestemd op het 
nieuwe gebouw?
We zijn in eerste instantie begonnen met een denkoefening: wat 
is ons DNA, wat zijn als bibliotheek onze waarden, waarvoor 
doen we dit allemaal? We zijn niet vertrokken vanuit ons aan-
bod maar vanuit de vraag waarom mensen naar ons toe komen. 
We willen ook in de toekomst niet langer vertrekken vanuit dat 
aankoopmodel, wel vanuit de vragen die we krijgen en hoe we 
met mensen omgaan. Dat was ook de basis om volledig nieuwe 
teams samen te stellen en de werkprocessen te hertekenen. 
Iedere werknemer heeft ook kunnen zeggen of hij/zij iets totaal 
anders wilde doen of dezelfde taken wilde behouden. Maar er 
zijn nog altijd medewerkers die worstelen om in dat nieuwe 
model een plaats te vinden. Ik maak me daar ook geen illusies 
over, want we hebben die werkprocessen uitgetekend op een 
kaart die onvolledig was. Eens we hier aan de slag zijn zullen 
we een aantal zaken terug moeten aanpassen. Het is een lang 
en intensief traject geweest, ook in overleg met de vakbonden 
om een aantal dingen goed op elkaar af te stemmen. Maar we 
zijn tot een goed akkoord gekomen. Die kaap is alvast genomen!

Sommige mensen zitten al twintig jaar met dezelfde collega’s in 
dezelfde ruimte. En plots worden al die teams opengebroken. 

Er komen anderen bij, soms ook nieuwe leidinggevenden. Dat is 
zeer ingrijpend. Nu iedereen het nieuwe gebouw leert kennen, 
is er wel een zekere rust gevonden. Daarvoor was er angst. Een 
plan of een driedimensionale tekening is toch niet hetzelfde als 
er al eens kunnen rondlopen en de ruimtes zien met het nieuwe 
meubilair. Nu is er vooral enthousiasme: nog zoveel dagen! Er 
staat op de website ook zo’n irritant tellertje, dat niet alleen 
aftelt in dagen maar ook in minuten en seconden (lacht).

Ik zou net denken dat jij het vaakst naar dat tellertje kijkt. 
Ja, ik kijk er wel ontzettend hard naar uit. Ik denk dat ik gemid-
deld twee dagen per week bezig ben met het gebouw op te 
volgen. Maar ondertussen ben ik wel verantwoordelijk voor een 
dienst van 125 mensen op vijftien verschillende locaties die ope-
rationeel blijven. Iedereen verwacht ook dat ik meedenk en zeg 
hoe ik alles wil.

En het zal nog een hectische periode worden met kinderziektes 
die de kop op zullen steken. Maar ondertussen hebben we ook 
de periode op het Zuid wel mooi kunnen afsluiten met een boek.

Tweehonderd jaar geschiedenis te boek! De laatste dag dat de 
hoofdbibliotheek open was, hebben we ook gevierd met een 
wafelenbak, een afscheid Marc Sleen indachtig. En de week 
nadien hebben we medewerkers en bezoekers in een deels al 
ingepakte bibliotheek markante verhalen laten vertellen over de 
jaren op het Zuid, de Kouter of zelfs nog de Ottogracht. Dat is 
respect tonen voor het eigen verleden dat je als organisatie ook 
meedraagt. Je gooit dat niet weg. En ook respect voor al die 
medewerkers en bezoekers. Want dat is ook hun geschiedenis. 

We voelden ook wel dat er veel medewerkers op verhalen zaten 
en dat die emoties ook bovenkwamen door de nakende verhuis. 
Daar kun je simpelweg niet aan voorbij gaan. Ook al was daar 
ogenschijnlijk geen tijd voor, we hebben daar tijd voor gemaakt, 
heel bewust. En we zijn daar heel blij om. Door dat allemaal 
neer te schrijven en te bundelen in een boek verpak je dat als 
het ware in cadeaupapier met een grote strik rond. Je maakt 
het tastbaar, mensen hebben nu iets om te tonen waar ze al die 
jaren deel van hebben uitgemaakt.

Wat gebeurt er nu met het gebouw op het Zuid?
Dat wordt het administratief centrum voor de stadsdiensten. Het 
wordt gerenoveerd maar met alle respect ook voor de architec-
tuur van het gebouw. Het is zo’n charmant en markant gebouw 
ook, zeer kenmerkend voor de jaren ‘50. 

> Dirk Musschoot, Van Ottogracht tot Krook. Het verhaal van de Gentse stads

bibliotheek (1804-2017)
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