
 

 

 
 

 Het moeizame leven in de bibliotheek, twee dagen voor de 

jaarvergadering.  
Mees Meeussen, 4 juni 2017  

 

Het was afgesproken met Ton Jansen dat ik op de jaarvergadering na hem een 

korte situatieschets over de bibliotheek zou geven. Dat kon wegens tijdgebrek 

niet plaatsvinden. Dan nu maar op onze website. Het is een klein toneelstukje 

over het leven in de bibliotheek, twee dagen voor de jaarvergadering. Ik ben 

daar de meest frequente bezoeker sinds 1995 en ben wel een dag per week in de 

bibliotheek aanwezig. Ik ben dus terdege ervaringsdeskundig. De praktische 

problemen echter zijn voor de meeste leden geheel onbekend. Derhalve dus deze 

schriftelijke presentatie.  

 

Maar eerst iets vooraf.  

 

Om een goed beeld te kunnen krijgen van de onmogelijke situatie waarin de 

bibliothecaris(sen) moesten/moeten werken, hier een kleine opsomming van de 

bestaande problemen en nieuwe bijkomende problemen. Deze lopen nu sinds 

2017 door elkaar, zodat er een uitgesmeerd probleemveld ontstaan is.  

Er zijn vier zaken die nu door elkaar heen lopen. Dat zijn twee directieven uit 

Zeist, en twee zaken die waarschijnlijk tijdelijk zijn.  

A) de bibliotheek moet aan de tijd gebracht worden;  

B) de bibliotheek wordt /werd betrokken in het “Riouwstraat Project”;  

C) het falen van het digitale communicatiesysteem (telefoon, computers, server 

en intercom );  

D) de “tijdelijke vermindering” van de bibliotheek uren.  

A) De bibliotheek moet aan de tijd gebracht worden, dat moet volgens het 

bestuur zich uiten in:  

*minder papier;  

*meer “digitaal” materiaal;  

*laagdrempeligheid door meer informatiecentrum te zijn.  

*budgetbekorting op de aanschaf van nieuwe boeken;  

*Alleen nog maar Nederlands en Engels materiaal mag aangeschaft worden.  

B) De bibliotheek werd betrokken in de verbouwing van het pand Riouwstraat.  

* de gepresenteerde bouwtekeningen lieten geen nieuwe bibliotheek, maar een  

   leeszaal zien, bijna zonder boeken;  

* een alternatieve indeling, creëert echter een massa ruimte, die het jarenlange  

   ruimteprobleem kan oplossen (zie tekening);  

* er komt echter geen verbouwing dus het ruimte probleem blijft  bestaan;  



* er moet beneden in de lounge een informatiecentrum komen, waarvoor de     

bibliotheek boeken moet leveren; 

* hoe dat moet worden gerealiseerd, betaald, welke personen de informatiebalie  

   gaan bemannen is nog geheel onbekend.  

C) Het falen van het digitale communicatiesysteem:  

Het elektrische systeem is al meer dan een jaar, soms geheel of gedeeltelijk 

buiten werking, dat hield/ houdt in, dat:  

* er al langer dan een half jaar een telefoonstoring is bij de uitleenbalie, de KPN  

   kon de storing niet vinden.  

* de enige telefoon die werkt in de werkkamer van de bibliothecaris is;  

* er een intercom- en belstoring optrad waardoor het praktisch onmogelijk was  

   de bibliotheek in te komen;  

* de computer aan de balie langere tijd buiten werking was, uitleningen moesten  

   met de hand worden geregistreerd;  

* de catalogus online niet werkt;  

Bovendien is: 

* de server is een half jaar geleden doorgebrand.  

* de gemaakte website voor de bibliotheek blijkt onbruikbaar en moet opnieuw 

gemaakt worden.  

D) drastische inkorting van de bibliotheekuren  

Was de bibliotheek in de negentiger jaren 6 dagen per week geopend, nu is deze 

slechts twee middagen van 12 tot 6 open.  

* het werk wordt/werd gedaan door de eerste bibliothecaris Annemieke Blöte en  

   Jeanette Boertien, tweede bibliothecaris  

* In totaal zijn er 28 betaalde uren, aangevuld door 6 uur door een vrijwilliger  

   op de woensdag 

* Jeanette Boertien gaat 15 juni met pensioen.   

* haar uren, 10 uur, worden echter pas in mei 2018 opgevuld,  

 

Zicht op verbetering in de toekomst is er alleen t.a.v. het elektrische systeem C), 

dat misschien na de verbouwing wel goed gaat functioneren. Maar zeker is dat 

niet.  

 

Met deze wetenschap is de hieronder beschreven kleine situatieschets wellicht 

beter te begrijpen.  

 

De gebeurtenissen zijn zo weer gegeven zoals ze zich ook hebben voorgedaan.  

Een beetje inzicht in het huidige moeizame bibliotheekleven in de Riouwstraat  

 



Dialoog, over wat zich in de landelijke bibliotheek Riouwstraat 1,week 22, 

donderdag 1 juni, 15.00 uur afspeelde, zoals dat eigenlijk de laatste maanden 

gaat.  

 

Personen  
Annemieke Blöte, de bibliothecaris,  

Een klant  

Een andere klant  

Monteur 1  

Monteur 2  

Ik  

 

Ik zit alleen aan de leestafel en lees. Annemieke is in haar werkkamer. Er komt 

een klant binnen.  

Klant: Meneer, weet u waar ik de Novalis vertalingen kan vinden?  

Ik: Jawel mevrouw, maar ik ben hier ook maar een klant. Ik roep de  

bibliothecaris wel even.  

Klant: Oh ja, dank u wel.  

Ik loop naar de werkkamer van Annemieke.  

Ik: Annemieke, je hebt een klant.  

Annemieke: Dank je wel, ik kom eraan.  

Ze loopt naar de klant.  

Klant: kunt u mij zeggen waar de Novalis vertalingen staan?  

Annemieke: Jawel.  

Samen zoekt ze met de klant in het schap en ze spreiden samen de gevonden 

vertalingen op de grond uit ter vergelijking.  

Annemieke: Neemt u mij niet kwalijk mevrouw, even stil zijn. Ik geloof dat ik 

de telefoon in mijn werkkamer hoor. Ja dat is de telefoon. Sorry mevrouw, maar 

ik moet hem even opnemen, ik ben alleen hier.  

Ze loopt weg. De klant verdiept zich nu alleen in de vertalingen. Na 7 minuten 

komt ze terug. De klant is enigszins geïrriteerd.  

Annemieke: Sorry mevrouw, maar we hebben al meer dan een half jaar een  

telefoonstoring. De telefoon hier bij de balie is defect. Als ik in deze  

ruimte ben, moet ik goed luisteren of de telefoon in mijn werkkamer  

gaat, want ik ben hier nu alleen. Mijn collega is al een tijd ziek en  

de telefoon in mijn werkkamer is de enige die werkt.  

De klant begrijpt de situatie nu. De irritatie maakt plaats voor begrip.  

Klant: Oh, wat vreselijk. En daar kan niets aan gedaan worden?  

Annemieke: Tot nu toe niet.  

Er komt een andere klant binnen.  

Eerste klant: Nou, ik zoek zelf wel verder welke Novalis vertaling ik wil lenen.  

Annemieke: Goed.  

Annemieke loopt naar de uitleenbalie en gaat er achter zitten.  



Annemieke: Meneer, kan ik u helpen?  

De ander klant begint een ingewikkeld verhaal over zijn onderzoek en vraagt 

specialistische recente Duitse publicaties.  

Annemieke zoekt in het systeem.  

Annemieke: Die publicaties hebben we helaas niet.  

De andere klant: Maar dat zijn toch belangrijke werken?  

Annemieke: Ja dat kan wel zijn, maar wij mogen bijna geen Duitse boeken meer 

aanschaffen. Het spijt me.  

De andere klant kijkt een beetje moeilijk.  

De andere klant: Hè, wat is dat nou?  

De andere klant is ook geïrriteerd.  

Annemieke; Het spijt me, maar ik voer alleen maar uit wat mij gezegd wordt. Ik 

kan er niets aan doen.  

De andere klant: Nou, ik vind zoiets onbegrijpelijk.  

Annemieke: Ja ik ook. Maar als u het er niet mee eens bent, schrijft u dan een 

briefje aan het bestuur in Zeist.  

De andere klant kijkt weer moeilijk.  

Andere klant: Wat een bezopen situatie.  

Annemieke: Ja maar het is niet anders.  

De andere klant: Nou ja. Deze boeken wil ik wel lenen.  

Annemieke: dat is goed. U kunt ze voor 5 maanden lenen.  

De andere klant: Zolang?  

Annemieke: ja want we gaan 4 maanden dicht.  

De andere klant: Dat begrijp ik niet.  

Annemieke: Begin juli wordt de begane grond verbouwd, dan is de bibliotheek  

gesloten.  

Annemieke verzorgt de uitlening.  

De andere klant verdwijnt duidelijk ontevreden.  

De andere klant: Nou tot ziens.  

Annemieke: Dag meneer, spijt me dat ik u niet kon helpen.  

Inmiddels heeft de eerste klant een keuze gemaakt.  

Klant: Deze drie zou ik graag willen lenen.  

Annemieke: Dat kan. U kunt ze tot november lenen, vanwege de verbouwing.  

De klant heeft er kennelijk van gehoord.  

Klant: Oh ja, dat is waar ook.  

Annemieke verzorgt de uitlening en geeft de boeken.  

Klant: Dank u wel hoor. Wat een toestand is dat eigenlijk voor u.  

Annemieke: Ja dat klopt, maar we doen ons best om vol te houden.  

Klant: Nou, succes dan maar.  

Annemieke: Ja, Dank u wel.  

De klant en Annemieke verdwijnen uit de bibliotheekruimte. De klant gaat de 

gang in, Annemieke gaat naar haar werkkamer. Ik ben weer alleen. De Intercom 

gaat. Altijd als die gaat, schrik ik van het harde geluid. Annemieke kan kennelijk 



van haar werkkamer uit de intercom niet horen. Dat is nieuw voor mij. Enfin. Ik 

neem op.  

Een zachte stem van “De Zalen” beneden: Ik wil alleen maar even testen of de  

intercom werkt.  

Ik: Ja dat hoor je nu toch?  

De zachte stem van “De Zalen”: Ja, Ja, maar Ik geloof dat er een monteur naar  

boven komt.  

Ik: Oh. Nou, die zie ik dan wel.  

Ik hang de hoorn van de intercom op de haak. Er verschijnen inderdaad na een 

tijd twee monteurs en lopen door de bibliotheek.  

Monteur 1: Weet u waar de intercom hangt?  

Ik: Jawel, kijkt u daar eens.  

Ik wijs.  

Monteur 1: Oh, ja natuurlijk, hoe kon ik die missen.  

Neemt de hoorn van de intercom op en maakt de kast iets open en kijkt erin.  

Monteur 1: Moet je kijken, dat is toch gewoon dezelfde bedrading als beneden?  

Monteur 2: Even kijken. Ja, maar deze draden hier lopen misschien anders als  

beneden.  

Monteur1: Denk je? Nou dan moeten we dat beneden in die grote kast in de  

kelder gaan checken.  

Hij draait de kast weer dicht en hangt de hoorn weer op de haak. De monteurs 

verdwijnen. Ik wil ook verdwijnen. Loop naar de werkkamer van Annemieke.  

Ik: Ik ga er van door. Hoe lang nou nog tot je sluit?  

Annemieke: Nog vier weken en dan …is er eindelijk rust. Rust! 4 maanden rust!  

Ik: En dan?  

Annemieke: Ik weet het niet. Nu hoor ik weer dat er volgende week toch  

telefoonkabels gelegd worden.  

Ik :Oh?  

Annemieke: Nou ik volg het allemaal niet meer. Terwijl ik de laatste tijd alleen  

maar bezig ben met het regelen van technische zaken waar ik geen  

verstand van heb. Ik kom gewoon niet aan mijn eigenlijke werk toe.  

Alles loopt hier nu door elkaar en misschien wel in de soep. Soms  

kan Stephan Jordans helpen, soms niet. Maar……gelukkig, nog vier  

weken. Dan is er gelukkig rust.  

Ik: Echt waar?  

Annemieke: Gelukkig wel. Er is dan in ieder geval geen uitleen meer.  

Ik: Ja dat is zo. Niet in de laatste weken doorbranden hoor, net als toen de  

server.  

Annemieke: Nee, ik kijk wel uit. Dat zal mij niet gebeuren.  

Ik: Goed zo. Wanneer wordt het afscheid van Jeanette gevierd? 

Annemieke: volgende week donderdag 15 juni 

Ik: Goed dan ben ik er wel.  Hoe gaat dat nu met de boeken voor het 

infocentrum, moet jij die uitzoeken?  



Annemiek: Ik weet het niet. Heel veel boeken uit de collectie zijn nu langdurig 

uitgeleend.  

Ik: Ik vind dat er een aparte collectie voor dat infocentrum moet komen. Wie  

gaat dat runnen?  

Annemiek: Er is eigenlijk helemaal niets met zekerheid over bekend. Ik heb nog 

niets definitiefs gehoord. Ik hoop dat de jaarvergadering wat oplevert.  

Ik: Ja, ik ook.  

Ik pak een boekje uit een doos in de gang waarvan je de inhoud gratis mag 

meenemen.  

Annemieke: Neem je dat boekje nog mee?  

Ik: Ja. Ik vertel volgende week wel hoe het gegaan is zaterdag. Da-ag.  

Annemieke: Da-ag. 
 
 


