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Ruwe data topic 1: ‘In the picture’  
Communityleden uploaden een foto dat hun beeld van de openbare bibliotheek weergeeft.  
 

• ik heb een afbeelding van een lange rij boeken omdat ik in bibliotheken vaak een 
overwhelmed gevoel heb met die grote hoeveelheid boeken achter elkaar in gangen vol 
kasten. ook een afbeelding van iemand die streng kijkt want vaak moet je stil zijn in 
bibliotheken 
 

• Hoi …, 
 
Jouw ervaring en gevoel brengen mij terug in de tijd toen ik nog als klein meisje naar de bieb 
hier in de buurt ging. 
 
Klein, oud, muffig, ongemakkelijk stil, strenge vrouwen en sfeerloos. 
 
Zo ervaar ik de bieb op Amsterdam-Centraal helemaal niet. 
 
Verder omschrijf je een overwhelmed gevoel. Ervaar je dat in iedere bieb waar je wel eens 
bent geweest? 
 
Liefs, 
…  

• Bij mij komen de volgende gedachten en gevoelens op: verbindende plek, geordend, strak, een 
plek vol kennis, centraal, verdiepingen, ruimte en water. 
Ik voel er rust en toch ook veel energie bruisen. Door alle mensen, met al hun verhalen en de 
kennis die op deze plek ligt opgeslagen. Het uitzicht is fijn. 
  

• Bij de bibliotheek denk ik vooral aan ouderen, een onoverzichtelijke ruimte met boeken waarin 
ik de logica niet kan ontdekken en aan een plek die niet gezellig is, weinig uitstraling heeft...  
 
Verder voel ik me er niet thuis als ik er aan denk, ik voel me niet aangetrokken de bieb op te 
zoeken of te verkennen. Dus ik zou kunnen zeggen dat ik me er niet welkom voel, alsof ik daar 
niet hoor te zijn. 
 
Ik heb voor deze afbeelding gekozen omdat dit het beeld is wat ik heb: onoverzichtelijk en 
ongezellig. 
 
Maar toen kwam ik deze afbeelding tegen en toen dacht ik: ¨Hier zou ik mezelf wel een boek 
zien lezen, rondneuzen in de bieb¨ 
 
Ik zou graag een moderne bieb zien, met gezellige zitplekken. Misschien ook interactieve 
kaartjes waar de boeken staan? Als student hier gratis gebruik van kunnen maken zou ideaal 
zijn, ik heb geen abonnement omdat het geld kost en studeren al duur zat is... 
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Ik ben benieuwd hoe de anderen dit zien! 

 
• ik ben vroeger vaak naar de bibliotheek geweest als kind, dus dit is vooral eigen ervaring. het 

was gewoon heel stil en dingen vinden vond ik lastig want er stond zo ontzettend veel 
 

• ik ben in amersfoort in 3 biebs geweest maar ook in de nieuwere bibliotheken tussen nu en 5 
jaar geleden heb ik nog steeds dat overwhelmede gevoel. vooral in het eemhuis in amersfoort 
heb ik dat heel erg 

 

• Ik heb gekozen voor een grauwe, saaie kamer. Als ik aan een bieb denk, geeft het voor mij 
altijd een somber en statisch gevoel. Tevens laat dit zien dat je er nooit erg gezellig kunt praten 
of iets dergelijks en dat het voornamelijk een stille/kille ruimte is waar de gasten niet op 
nummer 1 staan zegmaar. Ik weet niet welke boeken ik leuk vind, en dat er omdat er dus zo 
veel keuze is, ben ik overwhelmed bij al het aanbod dat ik ook geen idee heb waar ik kan 
kijken. 

 

• Kan mij in jouw wens voor een moderne bieb heel erg vinden. Als je je echt bewust bent van 
het feit dat er op een fysieke plek zoveel informatie tot je beschikking is over zoveel 
onderwerpen en zo toegankelijk, dan is dat zo iets bijzonders. En iets wat ik graag koester. Het 
geeft een heel ander gevoel dan thuis achter internet. Veel bibliotheken doen helaas nog 
weinig met hun uitstraling/uiterlijk. Dit zorgt ervoor dat je snel je boeken komt lenen, maar 
niet dat het een plek is waar je graag blijft en waar je anderen mensen ontmoet. Een gemiste 
kans! 

 

• hier herken ik me heel erg in dat lokaaltje met ongeordendheid.  
 
misschien zou het ook relaxt zijn dat je makkelijker bepaalde boeken kan vinden want dat heb 
ik atlijd lastig gevonden 

 

• Ik kan me precies vinden in jouw reactie! Het is altijd ongezellig en daardoor niet aantrekkelijk. 
Ik vind het ook zeker leuker als het moderner en gratis zou zijn voor studenten (ik ben ook een 
student)! 

 

• Bij de bibliotheek denk ik aan veel boeken, van informatief tot recreatief. Een mooie 
uitstraling, met een gezellig koffiehuisje waar je een drankje met een hapje kan nuttigen. 
 
Ik voel genegenheid naar bibliotheken, omdat boeken mijn passie zijn. Ook is het een rustige 
plaats om te werken of om tot jezelf te komen. Vooral met het uitzicht over de haven van Den 
Helder. Hieronder een foto van de kinderafdeling van de bibliotheek in Den Helder (daar woon 
ik) wat natuurlijk uitnodigend is om met de kinderen een voorleesboek uit te komen zoeken. 

 

• Ik heb juist een hele positief bericht over de uitstraling van de bieb. Maar als ik de foto zie die 
je hebt bijgevoegd snap ik je compleet. Dat ziet er inderdaad niet uitnodigend uit. Wat zit er 
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nog veel verschil in de uitstraling van de bibliotheken in Nederland. Aan je bericht te lezen is er 
in jou bibliotheek ook geen koffiehuisje gevestigd om drankje/hapje te doen? 

 

• Als jij aan openbare bibliotheken denkt, wat komt er dan in je op? 
 
Ik moet gelijk denken aan de bibliotheek waar ik zelf als kind naar toe ging vroeger. Ik herinner 
me dat het er vrij kleurloos was, stoffig en saai. Toch kwam ik er graag. Je eigen boek(en) 
uitzoeken is natuurlijk super cool. Als tiener ben ik toen verhuisd en sindsdien kom ik nu bijna 
nooit meer in de bibliotheek.. Eigenlijk was ik de bibliotheek een beetje vergeten, ik denk dat 
het voor veel mensen voelt  alsof het niet meer van deze tijd is. Toen ik de vraag kreeg of ik 
mee wilde doen aan dit onderzoek was ik wel gelijk enthousiast. Want toen ging ik er weer 
over nadenken. En nu ik erover nadenk, denk ik dat mijn dochter van 2 jaar het echt geweldig 
zou vinden. Het lijkt me heel leuk om er met haar een keertje naar toe te gaan. Weer een 
nieuw moment saampjes en voor haar een avontuur.  
 
Ik denk ook gelijk aan de kinderen van de scholen waar ik werk (BSO) die de kinderen 
meenemen naar de biblitheek om een boek uit te zoeken. Die kinderen zijn er eigenlijk ook 
altijd enthousiast over. Daarnaast denk ik dat een bibliotheek een sociale functie heeft voor 
veel mensen. Waarschijnlijk biedt een bibliotheek ook veel meer mogelijkheden dan veel 
mensen denken/weten. De bibliotheek is voor mij wel een stukje fietsen maar mocht ik 
er eens langslopen zie ik voornamelijk ouderen mensen zitten. Van een collega weet ik dat ze 
er graag studeerd. Dus mijn conclusie is dat bibliotheken eigenlijk heel bindend en sociaal 
(kunnen) zijn. 
 
Leg uit waarom je deze afbeelding(en) hebt gekozen: 
 
Afbeelding 1: 
Dit is de afbeelding waarvan ik hoop dat veel bibliotheken er tegenwoordig uit zien op de 
kinderafdeling. Het is vrolijker, kleurrijker en prikkelender.  
 
Afbeelding 2: 
De bibliotheek zoals ik hem mij herinner en ik denk ook hoe veel mensen van mijn leeftijd een 
bibliotheek zien. Oud en stoffig, kleurloos enz. 
 
Afbeelding 3: 
Deze afbeelding herinnerd mij aan de tijd dat ik boeken mocht uitzoeken als kind zijnde. Dat 
was altijd super leuk om te doen. 

 

• Dit ziet er totaal anders uit dan mijn lokale bibliotheek! Zo ziet het er inderdaad meer 
aantrekkelijk uit. 

 

• Is dit een bestaande bibliotheek? Dit ziet er echt super leuk en sfeervol uit! Dit prikkelt 
meteen! 
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• Als er zo‘n bibliotheek bij mij in de buurt zat dan zou ik er ook wel naartoe willen! 

 

• Nee, mijn lokale bibliotheek is, ondanks dat het wel gerenoveerd is, nog steeds grijs en grauw. 
Er is wel een plek om koffie te drinken, maar die plek is totaal niet uitnodigend en ziet er meer 
uit alsof je op een kantoor zit. 

 
• De bibliotheek staat voor mij voor kennis en ontwikkeling. Maar ook een plek van 

samenhorigheid waar iedereen samen komt jong, oud, donker of licht iedereen is welkom. 
Kennis kent geen tijd of oordeel. De bieb is ook een speelse plek voor kinderen vol activiteiten 
en fantasie 

 
• Ik voel mij er rustig, doordat alles zo geordend is in de ruimte en doordat er duidelijkheid 

heerst over waar er wel en niet gesproken mag worden. Ik ga erg lekker en goed op 
‘duidelijkheid‘ en ‘stilte‘. Op plekken waar het vaak druk is (lees: bioscoop, festival, in 
winkelstraten etc.) voel ik mij vaak onrustig door alles wat ik hoor, oppik, voel bij anderen. 
Daarom vind ik het dan extra bijzonder om in de bieb bij Amsterdam Centraal toch die 
bruisende energie te voelen van alle mensen om mij heen, zonder dat ik de lasten van het 
samen-zijn ervaar. 

 

• Bij een openbare bibliotheek denk ik meteen aan een grote open ruimte die veel te donker is 
en waar je zo snel mogelijk weg wilt. Een ruimte waarin je alleen komt voor het opzoeken van 
een boek die je nodig hebt, of leuk leek omdat je dat op internet had gelezen, en daarna snel 
weer weg kunt. Een ruimte waarin je creativiteit niet wordt gestimuleerd. Daarnaast denk ik 
ook aan een ruimte met een paar grote tafels waar eigenlijk alleen oudere mensen gaan zitten 
die een praatje wil maken, en jij niet naast wilt gaat zitten omdat je écht wilt gaan lezen of 
studeren. En daarmee kom ik ook op het volgende punt, ik zie de bibliotheek als een plek om 
te studeren, maar wat vaak niet mogelijk is. Gezien er alleen grote lange tafels zijn waar je met 
vele anderen aan moet zitten. Of waarin je kinderen door de hele ruimte hoort gillen, omdat 
het één open ruimte is. 

 

• Als ik aan openbare bibliotheken denk, moet ik altijd gelijk denken aan de bibliotheek in 
Alphen aan den Rijn op de Ridderhof. Dat was dé bibliotheek waar ik wekelijks kwam als kind. 
Het gene wat ik mij hiervan nog herrinner is niet positief: je moest door een soort detectie 
poortjes heen en je werd nog net niet gefoullieerd voordat je naar binnen mocht. Je moest 
door een soort poortje lang een bureau waar altijd een strenge mevrouw zat die je permanent 
boos aankeek alsof je boeken kapot ging maken o.i.d. Als je dan de poortjes door was ging ik 
snel naar de kinderafdeling die in de kelder zat. De enige plek waar ik zocht was onder het 
thema ‘fantasie‘ want ik was op dat moment helemaal gek van Harry Potter, etc. Alles stond 
op Alfabet maar dat maakte het voor mij als Dyslect niet persé gemakkelijker. Ook was ik erg 
ingesteld op de kaften van het boek, niet de titels (ook door Dyslexie), kleuren en plaatjes 
deden mij meer dan titels en woorden op de kaft. Ik heb geen goede herrinneringen aan deze 
specifieke bibliotheek, vooral omdat ik mij altijd ‘dom‘ voelde. Ik kwam altijd op de laatste dag 
mijn boek terug brengen, maar vaker: verlengen. Dit omdat ik het boek nooit uitkreeg in de 
gestelde ‘leen-tijd‘. Ik moest het boek het maximaal aan keren verlengen (3x geloof ik 
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toentertijd). Elke keer als ik hem kwam verlengen stond die mevrouw weer achter de balie en 
keek mij neerbuigend aan en zei ‘Heb je hem nou nóg niet uit?!‘ of andere opmerkingen zoals: 
‘Er zijn ook andere mensen die dit boek willen lezen, weet je...‘ Hierdoor kwam ik op een 
begeven moment bijna nooit meer bij de bibliotheek. Zelfs nu als ‘volwassene‘ van bijna 29(!) 
jaar oud. Ik voel mij nog steeds dat kleine meisje wat neerbuigend aangekeken wordt als ik een 
bibliotheek in loop. Dat gevoel heeft mij nooit verlaten en is vanaf dat moment ook zeker de 
basis geweest voor waarom ik niet meer sinds dien in een (openbare) bibliotheek ben geweest. 
Tijdens mijn studie hadden wij een interne (medische) bibliotheek op mijn hogeschool. Hier 
had ik 0,0% moeite om naar binnen te lopen en om literatuur te pakken en te lezen. Dit kwam 
omdat er wel iemand achter de balie zat, maar dat in principe alles digitaal ging: je scande je 
pasje, je scande je boek en klaar. Verlengen deed je via je leerling omgeving (online), dus 
langskomen hoefde niet. Verlengen kon je tot 1 jaar lang. Dit omdat er meerdere kopieën 
aanwezig waren van al het literatuur. Er was dus nooit een persoon die persé op mij moest 
wachten op desbetreffende literatuur omdat ik er zo lang over deed om alle stof tot mij te 
nemen. Dat was erg fijn. Ik voelde mij daardoor niet voor ‘schut‘ gezet en voelde mij zelfs een 
beetje slim: ‘Kijk ík kan ook moeilijke literatuur tot mij nemen!‘. Het duurde alleen vééél langer 
dan de gemiddelde student :). Ik heb er nu wel vrede mee, maar het gevoel dat ik iemand 
anders iets ontnam omdat ík er toevallig mee bezig was vond ik afgrijzelijk. Daarom ook 
onderstaande afbeeldingen. Dit zijn mijn gevoelens als ik denk aan een openbare bibliotheek: 
 
1.) De boze, neerbuigende, strenge mevrouwtjes achter bureautjes bij binnenkomst, bij 
verlengen en bij weggaan. 
 
2.) De gezichtjes van de kindjes als ze hoorde dat ik het boek niet terug kwam brengen, maar 
wéér kwam  verlengen (omdat zij hem zelf ook wilde lezen).. 
 
3.) Kapot, omdat deze manier van neerbuigend behandeld worden als kind in een bibliotheek 
mijn plezier om te lezen gigantisch heeft gekrakt. Plus ik voelde mij voor het eerst in mijn leven 
‘dom‘ door de opmerkingen van deze dames als ik wéér kwam verlengen. Terwijl ik het op 
school juist heel erg goed deed. Ik ben nog steeds onzeker door deze ervaring om een 
bibliotheek binnen te stappen: ik voel mij er niet thuis en al helemaal niet prettig. 

 

• Als ik denk aan de bibliotheek, dan denk ik als eetste aan de rijen boeken die er in de stellingen 
staan. Verschillende kleuren. Het zijn er zoveel. Ik ruik de muffe geur en iedereen is er stil. 
 
Ik associeer de bieb vooral met mijn jeugd, en dan meer mijn basisschooltijd. Waarin ik veel 
las. En ook met mijn ouders de bieb wekelijks bezocht. Ondanks dat ik lezen erg leuk vond. 
Voelde het vaak verplicht, omdat de kinderen om mij heen in de klas ook veel lazen leefde het 
ook meer. "kijk eens wat ik heb gelezen" een boek van 100 bladzijdes" riep een klasgenootje 
dan wilde ik dat ook. Het was ook uitdagend. Als ik dus aan de bieb denk krijg ik 
jeugdsentiment. 
 
Dan hoor ik de juffrouw lezen voor de klas. Dan zie ik mezelf geboeid luisteren. 
 
Mijn andere foto is een wirwar van boeken. Dat is vaak wat mij een beetje afschrikt. Er is 
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zoveel keus. En er zijn zoveel auteurs. Wat vind ik leuk? Welk boek past bij mij? Vind ik de 
motivatie om door te lezen? Wat als er niks aan is? Ik heb er ook niet zoveel verstand meer 
van, ik ben bang om telleurgesteld te raken. Vooral omdat ik erg kritisch ben. Het is zolang 
geleden sinds ik een echt boek heb gelezen. Dit alles weerhoud mij vaak om de bieb te 
bezoeken. Al ben ik er met mijn kinderen wel vaker geweest om boekjes te lenen.  

• De ruimte is speels en licht dat valt direct op. Veel bibliotheken vind ik toch wel donker. Er is 
kleur gebruikt maar niet teveel. Die lampen zijn ook erg leuk. Ook heb je veel (beweeg)ruimte. 
Dit vind ik echt een hele toffe bibliotheek. Modernere bibliotheken zijn vaak met veel wit en 
strak enz. Dat is zo jammer, want daarmee creeer je alsnog niet dat sfeervolle gevoel. Die 
lampen zijn ook erg leuk. Ook heb je genoeg ruimte. Ja, dit vind ik echt een hele toffe 
bibliotheek! 
 

• Bij bibliotheken denk ik aan rust, omdat het er erg stil is. 
 
Ook denk ik aan studeren, wat ik daar ook wel eens doe. daarom heb ik deze afbeelding van 
studerende mensen toegevoegd. 
 
Daarnaast denk ik aan de opgeruimdheid omdat alles netjes staat geordend op thema en 
achternaam van schrijver. 
 
Als laatst denk ik aan mijn jeugd, omdat dat eigenlijk de periode was dat ik hier het meest 
kwam omdat ik toen veel meer las dan nu. 

• + Als ik trouwens denk aan bibliotheken (dus niet openbaar) dan denk ik gelijk aan de Harry 
Potter bibliotheken: oud, verweerd, gelakt hout, boeken tot aan het plafond, verdiepingen met 
ladders van plank tot plank, kaften in alle kleuren en een magische sfeer. Kortom: de 
bibliotheek waar ik wél zou willen komen: 
Hier voel ik mij thuis, dit voelt warm en hier voel ik mij welkom. Niemand is hier dom, iedereen 
die leest is slim of wilt slim(mer) worden. Hier wordt ik vrolijk van en zou ik uren kunnen lezen. 

• Ik bij de bibliotheek vooral aan de oude bibliotheek in de stad waar ik vroeger woonde. Een 
enigszins stoffige bieb in een oud pakhuis. Hier heb ik wel goede herinneringen aan: boeken 
uitzoeken op vrijdagmiddag met mijn ouders bijvoorbeeld. Later kwam ik er echter nooit meer, 
ik lees zelf eigenlijk heel erg weinig.  
 
Ik moet ook denken aan de dames achter de bali, wel vriendelijk maar soms toch een beetje 
sullige types.  
 
Bovenstaande afbeelding betreft een foto van deze bibliotheek, echter al na een renovatie. Ik 
zie nog steeds de oude rode tegelvloer en de lage balken en kapot stucwerk. 
 
Verder voel ik me ook niet helemaal thuis onder wat ik zie als het standaard ‘bieb-publiek‘. 
Wellicht is het een vertekend beeld omdat ik er al jaren niet ben geweest, maar het lijkt me 
toch echt een broeiplek voor 55+‘ers. 
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• Als ik aan bibliotheken denk, denk ik als eerste aan mijn tijd op de VU in Amsterdam (foto 1). Ik 
zat daar veel in de bibliotheek te studeren tussen mijn colleges in. Ik woonde nl. in Utrecht dus 
ik kon tussendoor niet even snel naar huis: de bibliotheek was dan een fijne plek om me even 
terug te trekken en met mijn studie bezig te gaan.  
 
Daarnaast denk ik aan mijn kindertijd waarin ik minstens 1 keer per week in de bieb kwam 
(foto 2 is de bieb waar ik dan kwam). Ik ging hier naartoe met mijn moeder en zusje en mocht 
dan een aantal boeken of tijdschriften uitzoeken. Ik las als kind erg graag en kon dan ook niet 
wachten tot ik weer naar de bieb mocht om nieuwe boeken en tijdschriften uit te kiezen! Ook 
vond ik het leuk om mee te doen met de evenementen die werden aangeboden, waarbij we 
naar een voorleesmiddag konden, gingen knutselen in de bieb etc. 
 
Als ik op vakantie ben, en dan voornamelijk bij stedentrips, vind ik het leuk om naar een 
bibliotheek te gaan in die stad! De bibliotheek zegt vaak veel over de stijl en architectuur in de 
stad en je kan er leuk sfeer proeven. De public library in New York heb ik gekozen als 
afbeelding omdat ik dit een enorm gave bibliotheek vond. En wat een omvang! Je kan er zo in 
verdwalen... 

• Wel apart dat mensen zulke verschillende dingen fijn vinden in een bibliotheek. Ik vind dit echt 
een soort ‘ziekenhuis‘ uitstraling hebben en dat vind ik juist totaal niet fijn. Ik heb liever knus 
en warm en stille hoekjes om te lezen. Niet grote oppervlakten, wit overal om je heen en een 
steriel gevoel. Die foto van dat soort ‘cafeetje‘ vind ik dan weer wel heel fijn: planten, 
houttinten: een beetje een gezellig, huiselijk gevoel :). 

 

• Het voelde constant alsof ik ‘gecheckt‘ werd en dat voelde niet veilig maar ‘eng‘ (als kind 
zijnde) en een soort beledigend. Ze stonden ook vol in het zicht, ze waren bijv. niet afgedekt 
met posters, planten, kasten, o.i.d. Dat maakte het nog meer een ‘strenge‘ omgeving: je wist 
dat je constant gecheckt werd en dat is geen fijn gevoel want je ervaart het alsof je niet 
‘geloofd‘ of ‘vertrouwd‘ wordt en als kind is dat heel erg belangrijk. 

 

• Hoi Lisette, ik vind het vooral zo‘n gave bibliotheek omdat het een hele grote bibliotheek is! 
Ook vind ik het gebouw erg mooi om te zien. De zaal die je op de foto ziet geeft me ook een 
soort huiselijk gevoel, ik denk dat veel mensen hier ook komen om gewoon in gezelschap een 
leuk boek te lezen :). 

 

• Als ik denk aan een bibliotheek denk ik direct terug aan mijn studietijd en het bezoek aan een 
bieb in Eindhoven. Deze bieb is gelegen in een industrieel pand wat goed past bij de andere 
gebouwen in Eindhoven. Maar zodra ik dan op de afdeling kwam van de bieb kreeg ik toch het 
gevoel terug in de tijd te gaan. Allemaal witte lange kasten met boeken met daarbovenop de 
nummers en afkortingen. Het gevoel ouderwets kwam vaak naar me naar boven omdat je toch 
ook alles op kon zoeken op internet? Mijn onderzoek vereiste echter ook literatuuronderzoek 
in boeken dus vandaar mijn bezoek aan deze bieb. Ook de geur van boeken in de bibliotheek 

vind ik naar vroeger ruiken. Mijn eigen boeken hebben daarintegen een betere geur. 😉 
 
Zodra ik dan verder liep in de bieb zag ik lange witte tafels en nog meer witte kasten. Een 
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steriele omgeving die rust uitstraalt als ik er zou werken. Echter, het gaf me ook een gevoel 
‘teveel‘ te zijn. Het geluid wat mijn schoenen bijvoorbeeld maken op de vloer. Vaak had ik 
gedachtes als ‘Ik wil deze mensen niet storen door mijn herrie‘  Of ‘Ik hoop dat ik snel mijn 
boeken vind zodat ik snel weer weg kan‘.  Alles was zo groots en steriel dat het minste of 
geringste een enorm geluid maakte.  
 
De bibliotheek had echter wel geprobeerd om hoeken te maken om dit op te heffen alleen 
maakte niemand daar gebruik van. 
 
Ik was altijd weer blij als ik met mijn boeken buiten stond en in een leuk koffietentje alles door 
kon nemen 

 

• Ik associeer de Bossche bibliotheek als een plek waar ik geleerd heb zelfstandig te zijn. Een 
plek dat centraal staat voor zelfontplooiing en ontwikkeling. Een hippe bibliotheek, waarbij ik 
in alle rust kan werken aan mijn belangrijke school projecten, waar mijn diploma aan afhing. 
De combinatie met het café gaf een gemoedelijke sfeer, niet kil of saai. Hier besefte ik dat je 
met alle andere lerende mensen er niet alleen voor stond. Allen individuen, maar samen één 
doel. Dat gevoel van saamhorigheid vond ik fijn. 

 
• Gaaf om te zien dat hiet het steriele witte terugkomt maar het toch gezelligheid en warmte 

uitstraalt! Door gebruik van ronde vormen bijvoorbeeld 

 
• Voor mij is het gevoel wat ik bij bibliotheken heb erg veranderd met de jaren. Waar ik vroeger 

graag naar de bibliotheek ging met mijn moeder om nieuwe boeken uit te kiezen die mij 
werden voorgelezen was het gaan naar de bibliotheek iets leuks. Later is mijn interesse in 
bibliotheken afgenomen en kwam ik er nauwelijks. Ik denk dat er een groot stigma rond 
bibliotheken hangt waardoor het niet "cool" is om naar toe te gaan. Dit is naar mijn mening 
erg vergroot door de wijze waarop bibliotheken worden neergezet in films en series. Het is 
vaak hetzelfde als een duffe plek waar een strengeothecaresse zit die de boel stil houd. 
Vandaar ook mijn foto. 
 
Hoewel dit beeld er voor heeft gezorgd dat ik tijdens mijn middelbare schooltijd nauwelijk naar 
de bieb ben geweest is dat nu tijdens mijn studie wel veranderd. De studieruimtes van de 
universiteit zitten (zeker rond tentamenperiodes) vaak vol. Hierdoor is het een verademing om 
in alle rust in de plaatselijke bibliotheek te kunnen studeren. Echter is mischien het hoofd doel 
van de bibliotheek het verhuren van boeken niet wat mij op dit moment trekt, misschien later 
weer als ik met mijn kinderen een voorleesboek ga halen. 

 

• Wat vervelend … dat je dat zo ervaren hebt. Mijn neefje heeft autisme, hij is niet dom maar 
heeft ook wat extra begeleiding nodig. Het is fijn dat die begeleiding mogelijk is, mens moet 
zich veilig voelen om te kunnen ontwikkelen. 

 

• Jeetje wat een verschil met onze bieb dan.. enige overeenkomst is denk ik dat de bieb-abbo 
erg prijzig is 
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• Het is een bestaande bibliotheek, pas geleden geheel gerenoveerd. Het is bibliotheek School 7 
in Den Helder. Bedankt allemaal voor de complimenten! Het valt ook in de stad in de smaak, er 
blijken veel jongeren gebruik van te maken, die lezen daar soms jeugdboeken! Alleen een abbo 
is erg prijzig, net als bij andere bibliotheken denk ik. 

 

• Ben ik het helemaal mee eens, zeker als je nog klein bent want die ervaringen neem je mee 
vroor de rest van je leven! 
 
+ Ik kreeg op een begeven moment een Daisy speler. Misschien ook iets voor je neefje? Dan 
wordt het voorgelezen op een bandje en kan je tegelijkertijd mee lezen. Voor mij was het niet 
zo geslaagd, maar veel mensen hebben er baat bij :). 

 

• Dankjewel! Ik denk zeker dat zoals je beschrijft, het kleurgebruik en indeling zeer belangrijk is 
voor de warme uitnodigende uitstraling. Denk dat als meer bibliotheken andere kleuren e.d. 
gebruiken er wellicht meer aanloop naar is. 

 

• Velen zien een bibliotheek als hieronder geïllustreerd. Saai, stoffig, oude boeken, grijze hallen, 
witte plafond en boekenkasten in een rij waar je je een boek kan uitzoeken en hopen dat je 
het op tijd terugbrengt. 
 
Ik zie een bib meer als hieronder geïllustreerd. Kleurvol, al verschilt dat per bib natuurlijk maar 
het gaat om de droom en wensen. Bib is een plek van geschiedenis, verleden en toekomst, en 
plek waar je je gedacht op orde kan brengen, waar de mooiste Ideen geboren kunnen worden, 
de mooiste gidichten geschreven kunnen worden in dat hoek met een drank of een kopje 
koffie, waar je tot rust kan komen en met een groep aan de finishing touch werkt aan een 
project met oude boeken als bronnen. Veel meer dan alleen een boek lenen en hopen dat je 
het op tijd retouneerd. 

 

• Als ik aan openbare bibliotheken denk, denk ik allereerst aan kinderen/jong publiek. Dat komt 
omdat ik zelf voornamelijk in de bieb kwam toen ik klein was en alle kinderboeken 
doorspeurde.  Daarnaast zijn er altijd heel veel kinderen aanwezig als ik in de bibliotheek ben. 
De bibliotheek bij mij in de buurt, DOK Delft, organiseert heel veel evenementen voor kinderen 
met onder andere muziek in de openbare ruimten. Dit kan overigens nogal storend zijn als je 
een boek wilt lezen of probeert te studeren. 
 
Ten tweede is de bibliotheek voor mij persoonlijk echt een plek waar ik heen ga om te 
studeren en ik even niet alle afleidingen van thuis heb (als er tenminste niet zo‘n 
muziekrepetitie is). Dus een plek waar het stil is en ik mij kan concentreren. De bibliotheek 
waar ik heen ga is onlangs gerenoveerd en is een fijne omgeving om in te studeren vind ik 
persoonlijk wat betreft vormgeving. De omgeving vind ik fijn omdat er veel licht is, veel 
planten en een kleurrijk design, zoals te zien op de foto hieronder. 
 
Daarnaast is in mijn ogen een bibliotheek voor iedereen. En ik vind het dan ook leuk dat, 
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hoewel jong en oud iets oververtegenwoordigd zijn, er in de bibliotheek altijd mensen van alle 
leeftijden en afkomsten zijn. Ik merk dat ik mijn studententijd erg in een bubbel zit met 
leeftijdsgenoten en als ik de bibliotheek in stap stap ik even uit die bubbel, juist omdat de 
bibliotheek een soort van woonkamer sfeer heeft waar mensen de tijd nemen om even lekker 
te gaan zitten en op hun gemak zijn. 

 

• Toen ik jong was associeerde ik de bibliotheek en dan met name ‘mijn‘ bibliotheek met een 
positief gevoel. Het was een uitje om daar naar toe te gaan. Ik verslond boeken en indien mijn 
moeder te lang bezig was, begon ik al vast met lezen. De bibliotheek had knusse zithoekjes en 
zelfs een kinderhoek. Het uitje naar de bibliotheek was elke keer weer een feestje.  
 
(Vrolijk kind lezen in de bibliotheek) 
 
Toen ik met lezen steeds meer richting de volwassen boeken ging, associeerde ik de bieb met 
andere gevoelens. Het gevoel voor boeken bleef positief, echter de ruimte waar de boeken 
stonden was in een relatief kleine ruimte. Deze ruimte zat propvol met rijen boeken. Deze rijen 
met boeken waren in eerste instantie dan ook overweldigend. Daarnaast begon ik mij extra 
bewust te worden van alle geluiden die ik maakte. Het was daar namelijk doodstil. Je voelde je 
bijna bezwaard en je moest voor je gevoel altijd op je tenen lopen. Nu tegenwoordig waardeer 
ik de stilte die ze handhaven. De stilte is perfect voor concentratie. Toen ik voor mijn studie in 
de bibliotheek ging zitten om te leren zag ik voor mijn gevoel een hele andere kant van de 
bibliotheek. 
 
(foto van rijen boeken) 
 
Ik associeer bibliotheken in het buitenland met een gevoel van verwondering. Het zijn van die 
oude gebouwen met prachtige wanddecoraties en architectuur. Ik kan daar dan heerlijk 
rondkijken. 
 
(Lello, Porto) 
 
Bovendien is de ervaring per bibliotheek verschillend. In het dorp waar ik ben opgegroeid, zijn 
de bibliotheken knusser en kleiner. Dit roept een positief gevoel op. Echter, het aanbod is 
daarmee dan ook kleiner. Dat is met name de reden waarom ik er niet zo vaak meer kom. Al 
met al ervaar ik een positief gevoel indien ik aan bibliotheken denk.  
 

• Ik kwam ook geregeld in de bibliotheek in het dorpje waar ik vandaan kwam. Dit was veel 
kleinschaliger en nogal sfeerloos. Ook qua keuzes was het beperkt. Hier kwam ik soms boeken 
halen, maar heb er nooit gestudeerd. Aangezien ik in Den Bosch heb gestudeerd, was dit toch 
de beste plek om te vertoeven. 

 

• Ik ervaar de bibliotheek als een zeer prettige studeerplek. Ik denk dat de bibliotheek er om 
bekend staat om een stilte plek te zijn waardoor de mensen die naar de bibliotheek gaan om 
te studeren ook daadwerkelijk stilzijn en aan het werk zijn. Dit in tegenstelling tot alle 
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afleidingen van thuisstuderen en toch wel een grote hoeveelheid mensen die niet stilzijn in 
studieruimtes van de uni. 

 

• Als ik aan openbare bibliotheken denk, dan denk ik als eerste aan de nieuwe bibliotheek in 
Tilburg.  
 
Voorheen hadden wij een hele oude bibliotheek met een suffe uitstraling en alles donker en 
dicht op elkaar.  
 
De vernieuwde bibliotheek is erg groot, veel licht inval, aantrekkelijk voor jong en oud, veel 
rustige zitplaatsen etc. Echt een hele verbetering.  
 
Het trekt voornamelijk ook studenten aan om in alle rust te kunnen studeren.  
  
Als klein kind kwamen wij regelmatig bij de bibliotheek om kinderboeken te lenen, maar ook 
op de basisschool voor spreekbeurten/werkstukken.  
 
In mijn studententijd kwam ik er vrijwel nooit meer. Sonde eigenlijk want het kan een 
mooie/rustige plek zijn om te studeren. 

 

• Hoi Michelle, ik snap wel wat jij bedoelt hoor. De wat zachtere materialen zouden ze wat mij 
betreft ook nog meer mogen toevoegen in bepaalde hoekjes in het gebouw. Dat zorgt voor 
een wat warmere knusse energie. 

 

• Als ik denk aan de bibliotheek denk ik in eerste instantie aan de volgende foto, dat komt 
omdat dit de bibliotheek in mijn stad is.  
 
Bij het begrp bibliotheek komen vooral nostalgische beelden in mij op hoe ik als klein kind 
opzoek was naar een boek of zelfstijdschrift en zelf in de bieb (zoals ik dat noemde) las ik 
boeken. Het was een gezinsuitje waarbij iedereen wat uitzocht. Bibliotheek is altijd een plek 
waar iedereen welkom is en er hangt vaak een ontspannend sfeer in mijn optiek. Biblioteek 
was een belangrijk informatie bron voor een werkstuk op de basisschool.   
 
Ook moet ik vaak denken hoe ik op mijn vingers getikt werd als ik mijn boeken te laat 
inleverden. 
 
Anno 2020 heb ik deels het idee dat bibliotheken voor mijn leeftijd overbodig zijn omdat  op 
internet en via ebooks makkelijk aan boeken te komen is. Het idee dat ik er altijd bij zou 
hebben dat het voornamelijk stil is en er een grote diversiteit van mensen rondloopt. Als 
student komt het gevoel naar boven dat je hierheen gaat als je moet studeren en geen 
primaire bron voor het zoeken van bruikbare litratuur. Zelf studeer ik niet in de universiteit 
bibliotheek (zie foto hieronder). Maar dit beeld komt in me op: 
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• Als ik denk aan het woord "Openbare bibliotheek" komt bij mij meteen de openbare 
bibliotheek van Amsterdam in mij op. Veel herinneringen aan deze bibliotheek, hele fijne 
herinneringen ook. Naast dat ik hier vroeger naar toe ging om te studeren en informatie op te 
zoeken was het ook een plek waar we allemaal samen kwamen. Het was vaak gezellig (iets te 
gezellig), een bijeenkomst voor iedereen die op dat moment iets voor school moest doen, of 
gewoon gezelligheid op zocht. Daarnaast was het ook erg fijn dat je verschillende restaurants 
in de omgeving had om even wat te eten. 
 
Bij het woord "bibliotheek" heb ik hele andere gedachtes. Daarbij denk ik aan de oude suffe 
bibliotheken met boeken die je eigenlijk niet wil aan raken, de muffe geur die er hangt, en het 
meer als een verplichting voelde om naar binnen te gaan dan dat ik er graag was. 

 

• Voor mij is een bieb veel meer een plek waar je gaat studeren. Ik kom er eigenlijk ook alleen 
met dat doeleind. Dit kan zowel een openbare bieb zijn of de universiteits bieb. Ik ging vroeger 
toen ik klein was met mijn ouders nog wel naar de bieb maar omdat je boeken maar kort 
mocht lenen en ik vaak periodes had waarin ik veel las en periodes waarin ik weinig las kwam 
dit niet uit voor mij. Voor mij is een bieb dus een plek om gefocused te kunnen zijn en rustig te 
kunnen werken. 

 

• Volgens mij biedt de bibliotheek hier ook speciale ochtenden, middagen en/of avonden aan. 
zoals voorlees ochtenden voor de kleintjes, spelletjes middagen voor 
ouderen en tentoonstellingen, maar dat weet ik niet helemaal zeker.  
 
Ik ben zelf alleenstaande moeder en het lijkt mij best leuk om in contact te komen met andere 
(jonge) moeders. Dus ik zou zeker met zo‘n doel naar de Bieb gaan! Ook als ik later oud ben 
lijkt het mij een fijn idee dat je hier kan samenkomen met andere ouderen. Dus ik denk wel dat 
dit een belangrijk punt is voor een bibliotheek! 

 

• Ik heb voor deze afbeelding gekozen vanwege het volgende: wanneer ik denk aan een 
bibliotheek denk ik aan: oud, ouderwets, stilte, enorm veel boeken/informatie, rust en niet 
weten waar je moet zoeken. 

 

• Als ik terug ga naar miin jeugd weet ik nog dat ik met mijn moeder en mijn zusje vaak naar de 
bibliotheek ging om leesboeken te lenen. Hier raakte ik altijd mijn moeder kwijt omdat ik 
overal naar boeken ging zoeken. De mensen die ik daar voornamelijk zag waren vooral de wat 
oudere mensen. Later wanneer ik ouder was kwam ik vooral in de bibliotheek om te studeren 
in de stilte. Toen besefte ik dat het eigenlijk helemaal niet voor oudere mensen is en dat ik er 
nu zelf ook zat. Welliswaar voor andere redenen dan vroeger maar toch 

 

• Als ik aan de bibliotheek denk denk ik aan mijn kindertijd. Ik ging vroeger als kind heel vaak 
met mij moeder erheen om leuke boekjes uit te zoeken voor thuis. 
 
( Hoop dit binnenkort ook met mijn kinderen te van doen ) 
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• Ik denk dan aan deze foto, een grote open werkplek met veel ruimte. Er komt vooral rust en 
stilte bij mij op, ik heb zelf concentratieproblemen maar daar heb ik in een bibliotheek nooit 
last van gehad 

 

• Vroeger kwam ik vaak in de bibliotheek en las ik echt stapels boeken. Ik kwam er bijna 
wekelijks en nam het maximale aantal boeken mee wat ik mocht lenen (ik las toen meerdere 
boeken per week uit). Tot ik ging studeren en er geen tijd meer voor nam. 

 

• Als ik denk aan een bibliotheek, denk ik aan ‘uitjes‘ met mijn ouders en kleine zusje toen ik nog 
op de lagere school zat. De bibliotheek waar wij altijd naartoe gingen, was vrij groot en had 
een groot boekenaanbod waardoor wij echt urenlang aan het neuzen waren naar boeken die 
we nog niet gelezen hadden. Ik geloof dat we per keer maximaal 4 boeken mochten 
meenemen op onze pasjes, dus het was altijd kiezen welke deze week mee gingen en mijn 
zusje en ik probeerden zo te kiezen, dat we allebei boekjes uitkozen die we allebei konden 
lezen zodat we er allebei plezier van hadden. Helaas ging de bibliotheek door bezuinigingen 
dicht en was er voor ons in de directe omgeving niets meer te vinden.. daarom ben ik al zo‘n 
12 jaar niet meer in een bibliotheek geweest.  
 
Nu ben ik verhuisd naar een grote stad en door deze topic ben ik toch geprikkeld om weer 

eens te kijken of er misschien een bibliotheek hier in de buurt zit. 😁 
 
Voor mij is dit het beeld van een openbare bibliotheek: ruim aanbod aan boeken voor iedere 
leeftijdsgroep, zithoekjes om boeken te lezen (pre-testen of ze de moeite waard zijn om mee 
te nemen) en een plek waar mensen nieuwe contacten leggen en nieuwe 
boeken/schrijvers/genres leren kennen via elkaar. 

 

• Ik heb toch altijd een beetje een ‘stoffig‘ beeld bij biblotheken, ondanks dat ze tegenwoordig 
vaak heel modern zijn. Mijn recentste herinneringen zijn van de universiteits bibliotheek en 
deze was wel erg outdated. Maar ik weet dat openbare biblotheken vaak heel kleurig en 
modern worden ingericht. 

 

• Ik heb hier geen gebruik van gemaakt omdat ik graag overlegde met een studiegenoot. In de 
bibliotheek had ik het gevoel niet vrij te kunnen praten zonder iemand te storen. Daarnaast 
waren de hoekjes ingericht met niet zo‘n prettige banken (niet comfortabel). 

 

• Bij een Bibliotheek denk ik aan 3 dingen. 1: De overvolle openbare bibliotheeks in Amsterdam 
vooral op spitsuren om daar te kunnen werken. 2: De bieb dient op de juiste tijdstippen en 
locaties toch als rust om goed te kunnen concentreren om te leren, te werken of te lezen. 3: 
De bieb zie ik ook als een plek waar je boeken kan huren/ kopen en daarna zelf thuis rustig 
gaat lezen. Vooral de bibliotheken op bijzondere plekken zoals de kerk in maastricht zijn erg 
mooi om te zien. 

 

• Ik heb deze foto gekozen omdat het voor mij weergeeft hoe een bibliotheek eruit ziet of zou 
moeten zien. Het roept bij mij een gevoel van gezelligheid, sfeer en een ‘huiskamergevoel‘ op. 
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Ik denk dat een locatie als deze voor mensen die eenzaam zijn of een minder prettige 
thuissituatie hebben o.i.d. een gevoel van gezelligheid kan geven die ze zelf thuis niet hebben. 
Verder denk ik dat een omgeving als dit het lezen juist zal stimuleren. 

 

• Bij deze opdracht komt als eerste de vraag in mij naar boven of de bibliotheek in mijn 
woonplaats een openbare bibliotheek is. Tot een aantal jaar geleden hadden we altijd 
Bibliotheek Waterland en tegenwoordig is dat Karmac. Als ik aan die bibliotheek denk, denk ik 
aan beperkte openingstijden, een slecht assortiment en vrijwilligers. Ik ben daar dan ook echt 
in jaren al niet meer geweest. Ik vraag me oprecht af of ik er überhaupt in het afgelopen nog 
geweest ben. 
 
Om van het positieve uit te gaan zou ik me voor de rest van deze opdracht willen richten op de 
OBA in Amsterdam. Ook hier kom ik niet vaak, eigenlijk alleen tijdens de Uitmarkt. Dit komt 
doordat ik ervoor met het OV moet reizen, omdat het niet bij mijn woonplaats of de VU in de 
buurt ligt. Daarnaast is ‘ie niet super goed bereikbaar met het OV. Althans, niet voor mij met 
mijn energetische beperking.  
 
Als ik aan de locatie denk, vind ik het altijd best wel overweldigend hoe groot ‘ie is. Ik vind het 
fijn dat ‘ie niet klassiek is ingericht (zoals op de foto), maar dat het er modern uitziet en 
grotendeels ook die faciliteiten heeft. Ook denk ik erbij aan de La Place die vroeger op de 
bovenste verdieping gesitueerd was. 

 

• Bij een openbare bibliotheek denk ik aan een kolosaal gebouw, met veel boekenrekken, 
leestafels/hoekjes en computers. 
 
onderstaande foto doet me denken aan de bibliotheek zoals ik het ken 

 

• Wanneer ik aan de bibliotheek denk, denk ik terug aan de basisschool en begin middelbare 
school. In deze tijd ging ik namelijk erg vaak erheen voor school of een leuk boek voor mijzelf 
uit te zoeken. Kinderen kregen namelijk een gratis biebpas. Daardoor komen informatie en 
ontspanning als eerste naar voren, want hiervoor ga ik naar een bibliotheek. Daarnaast wil ik 
ook een groot en duidelijk assortiment, zodat ik allemaal boeken kan afgaan, op zoek naar de 
leukste. De eerste foto heb ik hiervoor gekozen, er is duidelijk uit veel te kiezen. 
 
Daarnaast wil ik dus ook overzicht. Mijn bibliotheek heeft een bord aan de muur waar allemaal 
icoontjes op staan die staan voor een genre. Deze icoontjes zijn dan weer terug te vinden op 
de zijkant van de boeken (zie foto 2) en weet je gelijk watvoor boek het is, wat ik erg fijn vind. 

 

• Als ik aan bibliotheken denk, denk ik aan rust. Rust en kalmte waarin je ongestoord aan het 
werk kan, kan lezen en door de gangpaden kan struinen 
 
Verder denk ik aan goede werkplek voorzieningen: ruime tafels, goede stoelen en beschikbare 
pc‘s. 
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• Hoi! Als ik aan een bibliotheek denk, denk ik aan een ietwat verouderd gebouw met veeeel 
kasten vol boeken geordend op thema. En een aantal plekken voor computerwerk.  
 
Ik krijg er een rustig, maar wat kil gevoel van. Het ruikt er ook een beetje zoals vroeger... toen 
kwam ik wel vaak in de bieb. 

 

• Wauw,  als de bieb in de buurt eruit zag xoals het bovenste plaatje dan ging ik er wekelijks 
heen! 

 

• Wat een mooie bieb is dit! Zagen ze er allemaal maar zo uit.... dan kwam ik er wel :) 
 

• Als ik denk aan bibliotheken heb ik drie hele verschillende beelden in m‘n hoofd: Ten eerste de 
oude prachtige gigantische bibliotheken met eeuwenoude boeken waar je verwonderd 
doorheen loopt en het voelt alsof je 500 jaar terug in de tijd bent.  Zoals ook op de bijgevoegde 
foto te zien is. Dit is een erg gewild uitstapje als ik in op stedentrip ben, bijvoorbeeld dus de 
bibliotheek in Wenen! Ten tweede denk ik aan de hedendaagse bibliotheken, en krijg ik een 
benauwd gevoel. De verplichte leesopdrachten van de middelbare school komen terug in m‘n 
gedachte en het plezier om door deze rijden aan saai opgestelde boeken te lopen op zoek naar 
iets wat ik dan maar kan lezen verdwijnt direct. Als laatste juist de vreugde die ik als kind 
ervaarde om te zoeken naar het beste nieuwe boek die papa dan kon voorlezen ‘s avonds. 

 

• Als ik denk aan een bibliotheek dan denk ik aan een stoffige, oude, verlaten omgeving 
met spinnenwebben. 

 

• Als ik denk aan de bibiotheek, denk ik aan het oranje logo en hoe fijn het is om een fysiek boek 
te lezen. Daarnaast denk ik er ook aan hoe beperkt de openingstijden zijn en dat ik er daarom 
nooit kwam 

 

• Een uitje, gezelligheid en leerzaam 
 

• Het gevoel van herkenbaarheid want zo ongeveer ziet de bieb er ook uit bij ons in de stad. 
 

• Bij een biieb moet ik denken aan kinderen, het lenen van boeken en dvd‘s. Het verzuipen in 
letters en woorden op de muur en om je heen :) een grote ruimte vol verhalen en grote 
knuffels waar je op kunt zitten ( zie de bieb in Veldhoven )  ook zie ik rust en ruimte. 

 
• Als ik denk aan de bibliotheek denk ik in eerste instantie in hoe het in ons dorp vroeger er aan 

toe ging. Dan kwam er 1x per week een vrachtwagen van de bibliotheek, na schooltijd waar we 
met heel veel kinderen en ouders in de rij gingen staan. Dan mocht ik van mijn moeder 1 
stripboek en de andere boeken moesten leesboeken zijn.  
 
Daarna veranderde dat in de verschrikkelijke bibliotheek van de middelbare school waarin ik 
‘saaie‘ boeken moest gaan lezen voor de nederlandse literatuurlijst. 
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Maar gelukkig ben ik wel echt opgegroeid dat het belangrijk is om te lezen, waardoor ik wel 
ben blijven lezen en ik later ook in de ‘echte‘ bibliotheek boeken ging halen om voor mijn 
plezier te lezen.  
 
Inmiddels koop ik vooral regelmatig boeken, in plaats van dat ik ze huur bij de bibliotheek. 
 
Dit is zo‘n vrachtwagen als waar ik vroeger als kind was. 
 
Als ik nu aan een bibliotheek denk, dan zie ik me ook voor me dat er tegenwoordig veel meer 
gedaan wordt. Het is steeds meer een sociale plek geworden, met cursussen etc. 

 

• Ik krijg inderdaad ook zo‘n brrr-gevoel. Zeker met van die lelijke afzuigbuizen. Het maakt het 
niet uitnodigend om eens lekker te snuffelen en alvast een stukje te lezen. Ik vind dat dat er 
juist wel bij hoort bij een bibliotheek. 

 

• Wauw zo‘n La Place is wel echt een leuk idee. Al moet je dan wel hopen dat de boeken niet 
mee het restaurant in gaan, om vlekken in de boeken te voorkomen. 

 

• Als ik denk aan een openbare bibliotheek denk ik aan een moderne setting (in tegenstelling tot 
het ‘stoffige / muffige beeld‘ dat sommige mensen hebben). Grote, hoge ruimtes met kasten 
vol met boeken. Ook denk ik aan kunst, interieur en architectuur.  Ik heb onderstaande 
afbeelding gekozen, omdat ik het idee heb dat openbare biliotheken voor iedereen interessant 
moten zijn: ook voor jongeren.  Zo zie je in de onderstaande afbeelding verschillende vormen 
en kleuren terugkomen, dat geeft mij een positief en creatief gevoel. Ook denk ik aan 
comfortabele en veel zitplaatsen, die je hieronder o.a. ook ziet. Bij het zien van onderstaande 
afbeelding denk ik aan saamhorigheid (met name door de zitplekken), omdat vrijwel iedereen 
met hetzelfde doel naar de bibliotheek komt: boeken vinden/ lezen en geconcentreerd werken 
aan bijv. een studie of werk. Ook denk ik aan enigzins gescheiden ruimtes, zoals je hieronder 
ziet, zodat er niet te veel mensen bij elkaar zitten en concentratie kan worden gewaarborgd. 
Daarnaast moet ik bij openbare bilbiotheken denken aan intellectuele en creatieve mensen. 

 

• Ohja! En bij biliotheken over het algemeen denk ik aan kunstlicht. Als ik bijvoorbeeld een halve 
dag in de Universiteitsbieb heb gezeten heb ik vaak enorme hoofdpijn en ben ik suf. Dat zal 
wel niet heel anders zijn bij openbare bibliotheken denk ik 

 

• Als ik het mij goed herinner, was het dus al zo dat er een La Place in de OBA zat. Totdat de V&D 
failliet ging. Hoe ze dat deden mbt. de boeken in het restaurant weet ik niet. Nu ik dit zo schrijf 
zit ik me te bedenken dat Vapiano failliet is en er dus wel weer ruimte is bij de OBA in de 

buurt... 😁😂🙈 
 
#hopefull #deeenz‘ndoodisdeanderz‘nLaPlace 

 

• Dan moet wel alles op kleur staan, anders kom ik niet. 😂 
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• Jeetje dat is alweer een tijd geleden dat ik voor het laatst in de bibliotheek ben geweest. Ik heb 
altijd het idee dat een bibliotheek een oude stoffe bedoeling is. Hoge kasten voor de 
volwassenen en voor de kids bakken met boeken die op ‘‘leeftijdscategorie‘‘ gesorteerd 
waren. Ook stonden er altijd grote banken waar je op kon gaan zitten om een boek te lezen. 
 
Destijds had je ook een Bibliotheek Cafe waar je tegen een kleine vergoeding een kopje koffie 
kon krijgen. Veel oudere mensen zaten hier altijd met elkaar gezellig te kletsen. Verder in de 
bibliotheek was het altijd stil en werd de rust bewaard door de vrijwilligers die er werkzaam 
waren. Met de basisschool gingen we 1 keer per maand naar de bibliotheek en las een 
vrijwilligster voor uit een boek.  
 
In deze tijd kwam internet net uit en kon je tegen een kleine vergoeding gebruik maken van de 
computers en eventueel ook printen. Dit was ideaal als je voor school een werkstuk moest 
maken en je thuis niet over de middelen beschikte.  
 
Het mooie van deze bibliotheek is ook dat ze een podium/theaterzaal hadden waar regelmatig 
interessante vertoningen te zien waren. 

 

• Een bibliotheek is voor mij een goede combi met een plek waar ik kan zitten om te studeren of 
lezen. Hoe ouder de ambiance hoe meer ik gemotiveerd ben om er regelmatig naar toe te 
gaan. Kunstlicht en veel wit komt voor mij over op een wachtkamer. Het allermooiste is als het 
in combinatie is met een boekenwinkel. Soms wil je ook gewoon beoeken in eigen bezit 
hebben! 

 

• Hoi! 
 
Wat mij aanspreekt als ik aan een bibliotheek denk is de rust, omdat je daardoor er kunt 
studeren en rustig kunt kijken naar de boeken zonder dat je een haastig gevoel hebt. 
 
De grootte van een bieb is misschien iets wat mij minder aanspreekt, omdat je minder snel een 
boek vindt dan als je hier online naar zoekt. 
 
Voor mij is een bibliotheek dus vooral handig voor studeren en het lenen van boeken die ik 
lees voor mijn plezier, want boeken die ik voor mijn studie nodig heb zal ik toch eerder online 
raadplegen. 

 

• Toen mijn kinderen iets ouder werden ben ik voor het eerst na lange tijd weer eens naar de 
bibliotheek gegaan. 
 
Het beeld van stoffige bedoeling is direct verdwenen 

 

• De bieb doet me denken aan de Witte Dame in Eindhoven. 
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Daar heb ik uren gestudeerd voor mijn examens en tentamens gedurende mijn midelbare, 
HBO en WO opleiding 

 

• Bij de bieb krijg ik een gevoel van stilte, ietwat oudere mensen die geiriteerd om zich geen 
kijken als je (iets te hard) spreekt. Hetzelfde gevoel als ik bij een klasiek concert krijg. 

 

• Bij een bibliotheek denk ik aan: rust. Een plek waar je niet gestoord wordt en zeer weinig 
externe signalen opvangt. Het zou voor mij de plek zijn om met full focus mezelf ergens op te 
richten. 

 

• Als ik aan een openbare bibliotheek denk dan denk ik aan veel meer dan alleen een stoffige 
ruimte waarin alleen maar boeken gehuurd en gelezen kunnen worden. De bieb bij ons in het 
drop zie ik als modern, het terugbrengen en lenen van boeken is geautomatiseerd en je kunt er 
ook dvds, cds en games huren. Verder kan je gebruik maken van de computers, maar ook als 
student bijvoorbeeld gebruik maken van het wifi en daar studeren. 
 
Waar ik bij van wordt in onze bieb is dat ze een aparte hoek speelhoek hebben gemaakt voor 
kleine kinderen tussen de boeken. Dus ouders kunnen wat boekjes uitzoeken voor de kinderen 
en een oogje in het zeil houden terwijl de kinderen aan het spelen zijn. De bieb zelf probeerd 
de kinderen ook van kleins af aan te stimuleren dit doen ze door voorleesmiddagen te houden 
bijvoorbeeld (zie afbeelding). 
 
In de bieb zelf is er ook de mogelijkheid om vergader/curus ruimte te huren. Dus de bieb is 
allang niet meer alleen het verhuren van boeken, het is ook een soort ontmoetingsplek 
geworden (afbeelding 2).  
 
Van een bieb wordt ik altijd wel een beetje nostalgisch, omdat ik als klein kind er iedere week 
wel kwam. 

 

• Het is alweer een poosje geleden sinds ik een bieb heb bezocht maar mijn laatste keer 
herinner ik me als de dag van gisteren. Ik ging naar Den Haag om iemand te ontmoeten en 
kwam aan de vroege kant en moest ergens wachten en koos dus de centrale bibliotheek uit. Ik 
kon ergens in de hoek zitten, de zon scheen in en ik pakte mijn schrift en begon te schrijven 
terwijl ik anderen gade sloeg. Mensen waren aan het studeren, lezen, muziek aan het luisteren 
enz. Al en al relaxation and vrede... 

 

• Als ik aan de bibliotheek denk komen er twee dingen in me op. Een plek om kennis te 
verwerven en een plek om te studeren. Al moet ik zeggen dat ik de bieb zelf nooit als 
studieplek of als plek om kennis te verwerven heb gebruikt. Ik heb me thuis altijd beter kunnen 
concentreren dan in openbare ruimtes, waar ik vaak sneller afgeleid raak door de 
mensen/dingen om me heen. De afbeelding die ik heb gekozen symboliseerd voor mij de 
reden waarom studeren in de bibliotheek het nooit is geweest voor mij. Ik ben bovendien 
nooit echt een lezer geweest, dus veel te zoeken had ik er niet. Al is dit nu aan het veranderen. 
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Ik ben voor het eerst in tijden weer boeken aan het lezen en hoop dat nog veel meer te doen 
in de toekomst. 

 

• Ik denk aan rust en structuur.  Ik associeer een bibliotheek eigenlijk direct met studeren, niet 
per se met een plek waar je ook boeken haalt die je zomaar leest. Ik associeer een biliotheek 
ook niet direct met boeken, vandaar dat ik onderstaande afbeelding heb gekozen. 

 
• Ik heb niet per se negatieve gedachtes bij een bibliotheek. Ik heb het wel altijd jammer 

gevonden dat er niet zoveel Engels-talige boeken zijn voor jongeren, bij mijn bibliotheek in 
ieder geval. Die wilde ik namelijk eerder lezen dan Nederlandse, maar er was weinig aanbod 
dus kocht ik ze eerder 

 

• Wanneer ik aan een bibliotheek denk heb ik hier verschillende beeldne bij. Toen ik opgroeide 
ging ik regelmatig naar de bibliotheek om boeken uit te zoeken, of om voorgelezen te worden 
toen ik klein was. Toen ik ouder werd ben ik de bibliotheek steeds meer gaan associëren met 
studeren. Het was mijn toevluchtsoord voor het leren van mijn eindexamens. Nu tijdens mijn 
studie heb ik het geluk om in een ontzettend mooie bibliotheek te mogen studeren, waar ook 
ruimte is om te socializen en koffie te drinken. Ik zie de bibliotheek als een ontmoetingsplek, 
maar tegelijk moet er wel de ruimte zijn om in stilte te kunnen zitten. Daarom vind ik 
‘stilteruimtes‘ die in sommige bibliotheken gecreeërd zijn ook ideaal. 

 

• Inderdaad die blikken van de oude mensen herken ik wel van de tijd dat ik in de openbare 
bibliotheek kwam. 

 

• Als ik aan een bibliotheek denk dan voel ik rust en zie ik een georganiseerde omgeving voor 
me. Een plek om tot je zelf te komen en te leren of nieuwe inspiratie op te doen. Ook een 
gevoel van saamhorigheid, omdat het je ook bij mensen brengt en samen zorgt voor een 
rustige ervaring om te lezen. Het voelt fijn om jezelf af te sluiten van een hectische wereld. 
 

• Deze foto doet mij precies denken aan de bibliotheek. Verzameling boeken op een ouderwetse 
en saaie manier. 
 
Weinig uitdaging of mogelijkheid om te prikkelen, voor mijn gevoel totaal niet vernieuwend. 
Veel gericht op jongeren/kinderen, vanaf 20 jaar wordt er niet meer "geinvesteerd" in de 
bezoekers. 

 

• Leuk om te horen dat je mijn persoonlijke omschrijvingen met plezier hebt gelezen Lisette :) 
 
Wat ik mij kan herinneren van de bibliotheek is dat ik het design erg ouderwets en vervallen 
vond, dit kwam ook door enkele oude tapijten op de grond. Daardoor spreek ik over een 
‘‘oude stoffe bedoeling‘‘. 

 

• De kinderboeken waren eigenlijk altijd leuk opgesteld. Ik kan me nog herinneren dat de bieb 
een soort trein had gemaakt, waarin je in elke wagon boeken kon vinden (gesorteerd op 
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leeftijdscategorie waarschijnlijk). Ik denk dat dat soort dingen de hele beleving van naar de 
bieb gaan als kind het ook heel magisch maken. 

 

• Als ik aan de bibliotheek denk, denk ik aan rust.  
 
een plek om naar toe te gaan voor een kort bezoek om je boeken te halen voor thuis of 
gewoon een middag ontspanning. 
 
vroeger ging ik om de dag naar de bieb om tot rust te komen na school.  
 
deze foto heb ik gekozen omdat dit een meisje is die tot rust komt in mijn ogen. Een expressie 
die ik krijg als ik denk aan de bieb. 

 

• hi!  
 
het stoffige beeld die ik bij bibliotheek had was puur een gevoel. Ik had oude stoffige boeken 
etc verwacht maar dat beeld is totaal verdwenen. Als ik nu aan een bibliotheek denk denk ik 
aan nieuwe mooie boeken, een mooie kinderhoek en gemak. 

 

• Als ik aan openbare bibliotheken denk, komen er voornamelijk herinneringen naar boven van 
mijn schooltijd. Ik vond de bieb altijd een fijne plek om te bezoeken: voor mij was het vaak een 
kneuterige baken van rust en vond ik het heerlijk om rond te struinen en te ‘ontdekken‘. Een 
plek vol kennis, mogelijkheden, fantasie... Met die herinnering in het achterhoofd kom ik nog 
altijd graag in bibliotheken, al neem ik daar de laatste tijd niet (voldoende) tijd voor.  
 
De laatste ‘bibliotheek‘ die ik heb bezocht is een van de oudste boekhandels in Porto en deze 
plek heeft bijvoorbeeld de sfeer die ik probeer te omschrijven. 

 

• Mijn vader is stripverzamelaar en dus kwam ik als klein kind vaak in boekwinkels en sporadisch 
weleens in een bibliotheek. De excentrieke muffige geur van oude boeken kan ik niet meer 
wegdenken wanneer ik denk terugdenk aan boeken of een bibliotheek. Voorzichtig 
manouvreren door stapels met boeken die nog ingedeeld en opgeruimd moeten worden, een 
ongeordende puinhoop waarin alleen de eigenaar op leeftijd een systeem zag.  
 
Daarnaast doet het mij denken aan vroeger, aan tijden waarin je zelf op zoek moest naar 
informatie en vermaak. Waarbij het lezen van boeken een wat stoffig en verouderd imago 
heeft in mijn ogen. 

 

• Deze foto‘s doen mij denken aan de tijd dat ik elke middag tot sluitingstijd wel ff naar de bieb 
ging boeken halen of boeken in de zitzak lezen. 
 
Boeken als Snuf de Hond waren mijn favoriet. Voor mij persoonlijk niet heel moeilijk te 
begrijpen 
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Ik keek altijd uit naar de woensdagmiddag omdat ik toen een halve dag naar school moest en 
dus de hele middag naar de bieb kon. 
 
ik denk ook aan de tijd dat ik altijd het maximaal aantal boeken mee naar huis nam waardoor 

ik boeken te laat inleverde of zelfs kwijt was en weer een boete moest betalen.😂 
 

• Ik krijg er een rustig gevoel van. Ik denk dan even nergens aan en alleen aan de inhoud van het 
boek. Ik verplaats me dan makkelijk in de personages en leef met ze mee. Ik voel de emoties 
positief of negatief, net wat de emoties van de personages zijn! 

 

• Als ik aan een bibliotheek denk dan denk ik aan mijn studententijd. Onderstaande foto‘s zijn 
van de universiteitsbibliotheek in Tilburg. Het gevoel wat ik erbij krijg is stilte (gezien je in de 
stilteruimtes ook echt niet mocht praten), veel kennis, literatuur en computers. Een deel van 
deze bibliotheek is openbaar dus toegankelijk voor iedereen. Het gevoel wat ik hierbij krijg is 
vooral dat je hard moet werken en niet echt een ‘gezellige‘ sfeer. 

 

• Als ik aan een bibliotheek denk voel ik rust en denk ik aan ontwikkeling.  Een plek om te leren 
en nieuwe inspiratie op te doen. Een plek waar je geconcentreerd en ongestoord kunt lezen en 
nadenken. Maar wellicht ook ruimtes waar je in gesprek kunt gaan met mensen die zich in 
dezelfde stof verdiepen als jij. Een ontmoetingsplek waar een vorm van uitwisseling kan zijn. 
Dus per thema een ruimte waar je rustig je eigen gedachtes kan horen met ernaast een knusse 
uitnodigende ontmoetingsplek voor als je er over in gesprek wil gaan met anderen, zo iets als 
de foto hieronder. 

• Als ik er wel eens kom is alleen de kinder/jongerenhoek leuk ingericht met uitnodigende 
plateu‘s en aanraders. 
 
De volwassenenkant zijn eindeloze kasten met boeken waar je jezelf een weg doorheen moet 
banen. 

 

• Als ik denk aan een bibliotheek dan denk ik onder andere aan het volgende beeld: 
 
Veel ruimte om te studeren waar ook veel mensen gebruik van maken. Tegenwoordig 
studeren mensen veel liever in een bibliotheek dan thuis omdat daar veel te veel afleiding te 
vinden is. 

 

• Als ik denk aan een bibliotheek, denk ik vooral aan oude, statige gebouwen die hoog aanzien 
genoten en nog steeds genieten. Voor mijn gevoel vervulden bibliotheken vroeger een enorme 
rol in het bestaan van een stad en met name in het uitwisselen van kennis. Tegenwoordig 
vervullen bibliotheken meer een secundaire rol en wordt zeker niet meer alles uit de kast 
gehaald om van de bibliotheek een paleis te maken. Daarentegen zijn bibliotheken wel heel 
toegankelijk geworden. 
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• Het principe van een bibliotheek is natuurlijk geweldig. Boeken lees je doorgaans een keer, dus 
tijdelijk gebruik dat ervoor zorgt dat hetzelfde exemplaar vaker gelezen kan worden is 
ontzettend duurzaam. 

 

• Als ik denk aan een bibliotheek, denk ik aan een mooie ruimte met heel veel boeken en 
tafeltjes waar je lekker rustig kunt lezen/werken. In mijn verbeelding is het alleen wat beter 
dan de werkelijkheid, in ieder geval hier in amsterdam. Zoals op de foto zie je ze niet vaak 
meer (wel in het buitenland overigens) maar zou heb ik het gewoon in me hoofd. 

 
• De bieb is voor mijn gevoel wel veel meer voor ouderen dan jongeren....althans..50 plus en 16- 

en daartussen blijft het stil... 
 

• Waar is die foto genomen! Heerlijke plaats lijkt me dat ! 
 

• Dit is een bibliotheek in Duitsland, behorend bij een universiteit. Ik kan alleen helaas niet 
vinden welke universiteit. Ziet er zeker heerlijk uit! 

 

• Als ik teeug denk aan een bieb dan schiet mij te binnen het lange zoeken naar hetgeen dat je 
nodig hebt. En dan bedoel ik niet alleen het juiste boek, als je bijvoorbeeld informatie gaat 
zoeken over een bepaald onderwerp. Als je dan een lijstje met boeken gehad gevonden dan 
moest je opzoek naar de boeken, in mijn beleving vaak geen gemakkelijke opgave. Vervolgens 
vond je van de 4 gekozen boeken er bijvoorbeeld maar 2 en dan moest je nog eens bepalen of 
het boek voldoet aan je informatie behoefte. 
 
het beeld dat ik heb van een bieb ziet er zo uit: 

 

• Een grote verzameling boeken min of meer gesorteerd op naam, schrijver, onderwerp of iets 
dergelijks. Ik zeg min of meer omdat ik het altijd lastig vond om snel te vinden wat ik zocht. 

• Als ik aan een bibliotheek denk, dan denk ik aan een hele stille, rustige plaats waar je op zoek 
kunt naar de benodigde informatie, of een leuk boek dat je wilt lezen.  
 
de laatste keer dat ik naar de bibliotheek gegaan ben is al een hele tijd geleden. Met de 
computer in de bieb van Almere wist ik toen al snel waar ik de boeken die ik nodig had kon 
vinden. Zelf ben ik een druk persoon en een stille bibliotheek werkt voor mij niet goed.  
 
dit is hoe ik een bibliotheek vóór me zie: 

 

• Bij een bibliotheek denk ik aan de bibliotheek waar ik vroeger als kind kwam. Het liefst 
meerdere keren per week. Je moest er altijd zachtjes praten en er stonden een paar 
computers die altijd bezet waren. De plek van de kinderboeken had veel kleur, maar de plek 
van de volwassenboeken was een beetje saai ingericht (zwart/wit). Ook stonden er veel 
bankjes waar je kon lezen.  
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Bij de bibliotheek heb ik een heel positief gevoel, omdat dat als kind wel een hoogtepunt van 
de week was. Vroeger was ik ook van plan om bibliothecaresse te worden :) 

 

• Het voelt hier meer uitnodigend om te komen. Het voelt wat persoonlijker en warm aan dan 
een normale statishe bibliotheek wat ik normaal zie. 

 

• Het beeld wat ik heb van een volledig openbare bibliotheek is eigenlijk niet heel veel anders. Ik 
vind bibliotheken vaak niet heel gezellig of uitnodigend eruit zien. Vaak voor kinderen wel wat 
aantrekkelijker maar ik vind het vaak een stoffig karakter hebben als ik denk aan de 
bibliotheken waar ik vroeger kwam. 

 

• Als ik aan de openbare bibliotheek denk, dan denk ik aan de kleine bibliotheek bij ons in de 
wijk waar ik als kind wekelijks kwam. Voor mij was dit een hele rustige, positieve plek.  
 
Al in de kleuterklas wou ik heel graag lezen, mijn broer zat toen in groep 3 en ik wilde ook 
leren lezen. Mijn moeder vond dat ik moest wachten tot ik naar groep 3 ging, maar daar dacht 
ik anders over. Ik ga wel naar de bieb, moeder: oke veel plezier. 
 
Bij ons zat de bieb op loopafstand van ons huis, als je de achtertuin uitliep was er een 
grasveldje en 3 speeltuintjes. Achter het 2de speeltuintje lag de bieb, waardoor ik al als kleuter 
zelf daarheen mocht, zolang ik maar toestemming had van mijn ouders. Middagen ging ik naar 
de bieb toe en zat daar allerlei boekjes te lezen, beetje zoals Matilde in de film haha, geweldig 
vond ik het. Een boekje uitzoeken, op de bank in de leeshoek van de bieb lekker lezen, en als 
het boek uit was zette ik hem netjes terug en ging ik een ander boekje uitzoeken. 
 
Toen ik in groep 2 zat (3de jaar kleuteren) las ik al hele boeken. De juf maakte een hoekje in de 
klas, met een voorleesstoel voor mij en kussens eromheen voor de andere leerlingen. 
 
Na mijn eerste dag groep 3 kwam ik huilend thuis, school is stom. Toen is mijn moeder maar 
even met de juf gaan praten en werd ik de dag er na getest op leesniveau. Daar kwam AVI 8 
niveau uit... Toen mocht ik mee avi lezen met groep 4 en zat ik de rest van de dag wel gewoon 
in groep 3. 
 
Mijn liefde voor lezen is dus al heel vroeg geboren. Toen ik eenmaal op de middelbare school 
zat kregen wij een boekenlijst waar we boeken van moesten lezen. Ongeveer de helft van de 
lijst kon ik al aankruizen dat ik die boeken al gelezen had. Onze school wou het lezen 
stimuleren, wij hoefden niet de standaard boekverslagen te schrijven, maar kregen diverse 
andere opdrachten. Zoals, bedenk een andere titel, ontwerp een andere kaft, schrijf een 
andere achterzijde, schrijf een ander einde van het boek. 
 
Op zich wel leuke, wat creatieve opdrachten, maar de boeken gewoon lezen vond ik altijd 
leuker dan de opdrachten maken. 
 
Tijdens mijn studie kwam ik minder vaak in de bibliotheek. Vaak alleen nog als ik een boek 
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nodig had voor een opdracht voor school. Maar steeds minder vaak om leesboeken uit te 
zoeken om als ontspanning te lezen. Ik merk ook dat ik de afgelopen jaren sowieso steeds 
minder en minder ben gaan lezen. 
 
De kleine bibliotheek hier uit de wijk is ondertussen alweer een aantal jaar weg. Er zijn nu nog 
3 filialen van de bibliotheek in de buurt. Allemaal op ongeveer 10 tot 15 minuten fietsen. 
 
Van het nieuwe gebouw bij de stad waar de grootste vestiging van de bibliotheek nu zit, vind ik 
wel leuk dat ze onder andere met scholen in de kunst samen zitten en samenwerken, en ook 
met andere verenigingen. Waardoor er meer in het gebouw te beleven is dan alleen de 
bibliotheek. 
 
Wel is de bibliotheek vaak volgepakt met studenten. De hogeschool zit op hetzelfde plein en 
daar zijn ook weinig studieplekken, waardoor de bibliotheek ook helemaal vol zit met de 
studenten die dan een paar uur daar gaan zitten. 
 
Toen ik nog wel eens bij de bibliotheek kwam, merk ik dat ik veel gerichter kwam zoeken. Niet 
meer even rustig in de bibliotheek wat dingen doorlezen om te kijken of het me interessant en 
leuk vond, maar nam ik het sneller mee naar huis. Aangezien het veel drukker in het gebouw is 
en er niet echt meer een rustig plekje te vinden is om even wat door te lezen. 
 
Ik weet niet of het de leeftijd is (ben nu 27) of ook een combinatie van social media, netflix en 
andere dingen die ik in mijn vrije tijd doe, dat ik niet meer de rust heb of neem om lekker 
rustig een boek te lezen. Heb er ook minder behoefte aan, terwijl het mij vroeger zoveel 
plezier bracht. 
 
De foto‘s die ik heb uitgekozen zijn van de rustige, kleine bieb zoals ik die uit mijn kindertijd 
ken, en waar ik heel positief over ben. 
 
De andere foto is van een grote bibliotheek, waar ook veel studenten komen zitten werken, 
waardoor ik de beleving zelf minder positief vind als vroeger. Ook al is het nog steeds stil en 
zijn de mensen (niet alleen maar studenten hoor) geconcentreerd aan het werk, toch voelt de 
sfeer heel anders en is het gebouw zo groot dat ik van tevoren zoek waar de boeken staan 
waar ik interesse in heb, zodat ik niet het hele gebouw en alle verdiepingen hoef af te struinen 
naar een boek. 

 

• Als ik aan de bibliotheek denk, denk ik aan rust.  
 
een plek om naar toe te gaan voor een kort bezoek om je boeken te halen voor thuis of 
gewoon een open ruimte waar je een middag kan studeren. 

 

• Ik vind het soms een beetje vies om bijv. aan boeken te zitten die heel veel mensen hebben 
aangeraakt en ik heb wel eens last van mensen die geen rekening houden met anderen (door 
bijv. heel hard te praten). 
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• Wanneer ik denk aan de bibliotheek dan ga ik eigenlijk direct terug naar mijn jeugd. Ik ben lid 
geweest van de bibliotheek in de tijd dat ik naar de basisschool ging en het middelbare 
onderwijs. Ik nam altijd zoveel mogelijk boeken mee als was toegestaan, want ik las snel 
en veel. Het liefste series met veel boeken. Daar denk ik met een tevreden gevoel aan terug. 
Daarnaast denk ik aan rust en ontspanning. En lekker ouderwets. Bovendien ook informatief, 
want we gingen ook vaak naar de bibliotheek als we informatie nodig hadden voor een 
werkstuk op school of als we informatie wilden opzoeken voordat we op vakantie gingen. 
Daarbij word ik wel weemoedig, want tegenwoordig kan je alles online vinden en dat is toch 
anders dan door een boek heen bladeren. Maar vaak wel een stukje sneller, dus dat krijgt dan 
toch de voorkeur. Ik heb een simpele foto uitgekozen met rijen boeken, want voor mij is de 
bibliotheek toch gewoon een plek om boeken te lenen. 

 

• Ik denk dat deze associaties voornamelijk door vroeger kwamen. Dat je verplicht naar de 
bibliotheek moest om een boek te lenen die je bijvorbeeld nodig had voor een schoolopdracht. 
En dit waren dan ook vaak de wat oudere bibliotheken. Tegenwoordig zie je natuurlijk steeds 
meer vernieuwde en hippere bibliotheken. 

 

• Stilte, rust en vrede. 
 
Dit is het beeld wat in me opkomt, rustig je gang kunnen gaan op zoek naar boeken en dat het 
stil is. 

 

• Bibliotheken in Nederland vind ik altijd iets minder majestueus dan in sommige andere landen 
waar de boeken vaak tot hoog aan het plafond gestapeld staan. De bieb in Nederland is altijd 
een koud ingerichte, rustige ruimte met her en der wat boeken. Hierom vind ik dit plaatje er 
het perfecte voorbeeld van. 

 

• Bij een bieb moet ik vooral denken aan het spreekwoord "door de bomen het bos niet meer 
zien". Er is zoveel, het komt allemaal op je af, zelfs als ik gericht een boek vindt, kan ik het niet 
vinden.  
 
En wanneer ik gewoon een boek voor de lol zou zoeken zit ik met vragen. Welke schrijver vindt 
ik leuk? Welk genre moet ik hebben? Romans, die zijn toch voor oudere vrouwen? Het lezen 
van de achterkant van verschillende boeken geeft een veel minder goed beeld dan het kijken 
van een snelle trailer bij een film. 

 
• Alle ruimte die hier te zien is, ik zou echt geinspireerd worden door de style van deze bieb. Het 

feit dat je even in het café kunt zitten drinken, en daarna weer opzoek gaat naar een andere 
plek om te werken. Vooral het aantal werkplekken dat in een creatieve ongeving is gezet zou ik 
erg fijn vinden. 

 

• Ik denk dat kinderen dit ook vooral heel erg aanspreekt, ook een soort gezellig hoekje waar je 
gezellig kunt lezen/spelen. 
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• Voor mij is de bibiotheek een plek waar je heel snel erin en eruit bent. Als ik aan de bieb denk, 
dan denk ik aan een plek waar je naartoegaat als je al weet wat je wilt en de bieb biet het 
gemakkelijkste platform om dat te halen. 

 

• Als ik aan een bibliotheek denk, dan denk ik aan de hoeveel verschillende boeken er wel niet 
zijn. Je kan er van alles vinden, soms weet je niet eens waar je moet kijken. 

 

• Als ik aan een openbare bibliotheek denk, dan denk ik aan een schone, lichte ruimte waar 
boeken over uiteenlopende onderwerpen gerankschikt te vinden zijn en waar je op een rustige 
plek en in stilte een boek kan lezen. Aparte plekjes binnen in een grote ruimte waar je even in 
alle rust alleen kan zijn met je boek en je er zo helemaal in kan verliezen. Zoals dit plekje in de 
vensterbank waar je even in daglicht kan genieten van het geschreven verhaal. 

 
• Hoi, 

 
ik denk dat dit voornamelijk komt doordat de kleine vestiging bij ons op loopafstand weg is en 
ik nu naar het centrum moet fietsen om bij een bibliotheek te komen. 
 
Deze ‘‘nieuwe‘‘ bibliotheek zit in een enorm gebouw. Meerdere verdiepingen en aan beide 
kanten staan allerlei boeken, met in het midden een grote centrale trap met ook op elke 
verdieping allerlei werkplekken. 
 
Naast dat het gebouw dus groot is en ik het persoonlijk onoverzichtelijk vind omdat alle 
boeken over diverse verdiepingen zijn verdeeld, is het er ook altijd mega druk. Ik snap dat veel 
studenten, die in een (kleine) studentenkamer zitten liever hier studeren en zich in het 
gebouw beter kunnen concentreren en je veel keuze hebt uit diverse werkplekken. 
 
Voor mezelf vind ik het niks omdat overal waar je loopt zitten alle tafels en stoelen vol, je durft 
bijna geen geluid te maken omdat je langs allemaal hardwerkende studenten/volwassenen 
loopt. 
 
Als ik gewoon kom om te neuzen en te kijken of ik iets interessants vind moet ik bijna het hele 
gebouw door omdat de genres waar ik interesse in heb dus zijn verdeeld over het hele 
gebouw. 
 
Geef mij maar gewoon de kleine, overzichtelijke bibliotheek die hier vroeger zat. Omdat het op 
loopafstand zit ga je er vaker heen om gewoon even te neuzen. Als je een specifiek boek ziet, 
dan kun je die reserveren en wordt het boek naar jou filiaal gebracht. Dit vond ik heerlijk, 
gewoon lekker rondlopen, een rustig tafeltje zoeken om daar even een boek door te bladeren 
of je er interesse in heb.  
 
Dus de sfeer ligt bij mij voornamelijk aan de grote van het gebouw + de drukte van het aantal 
mensen. Geef mij maar een rustige, kleine locatie waar ik minder veel keuze heb, dan een 
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groot gebouw, met heel veel keuze, waar je door de bomen het bos niet meer ziet en wat 
helemaal vol is met mensen. 

 

• Bibliotheken zijn toegankelijker, omdat praktisch iedereen er welkom is. Je mag boeken lenen 
als je een abonnement hebt, maar ook zonder abonnement kan je gebruik maken van alle 
faciliteiten die de bieb te bieden heeft. Ik denk dat bibliotheken enigszins een secundaire rol 
spelen, omdat de meerderheid van de samenleving volgens mij niet of nauwelijks actief 
gebruik van ze maakt. 

 

• Ik vond het altijd leuk, wekelijks uitje. De laatste jaren werd het wel minder positief want ik 
vond het moeilijk leuke boeken te vinden, er waren namelijk slechts een paar nieuwe boeken 
per keer en de collectie was verouderd. 

 

• Absoluut! Voor je studie is het heel fijn vind ik :) 
 

• Als ik aan een bibliotheek denk dan denk ik aan een fijne plek om rustig wat te kunnen lezen 
en te kunnen studeren. Dit is de bibliotheek in mijn woonplaats waar ik het liefste zit als ik 
eventjes wat voor mijn studie wil doen in alle rust. Je hebt hier ruimtes waar je mag fluisteren 
en stilte ruimtes waar het volledig stil is. Zo kan je voor jezelf een keuze maken waar je graag 
wilt zitten en waar je behoefte aan hebt. Een fijne bibliotheek heeft voldoende keus uit 
verschillende boeken, verschillende open ruimtes om wat te kunnen lezen, computers, ruimtes 
om te kunnen studeren, een cafe om wat eten en drinken te halen en ik vind het vooral heel 
belangrijk dat er voldoende stopcontacten zijn! 
 
Ik baal er ontzettend van dat de bibliotheken in tijden van corona dicht zijn. Het is fijn om even 
rustig ergens anders wat te lezen of te studeren in plaats van continue dezelfde locatie waar je 
snel afgeleid word door van alles. 

 

• Als ik aan de  ibliotheek denk denk ik aan vroeger helaas kan ik er geen plaatje van 
vinden,maar ik zou de herinnering  proberen te schetsen in woord.  
 
In onze bibliothekeek ging ik als kind met ons mam altijd na een afdeling in de bibliotheek 
waar ze voor kinderen allerlei leerzame boekjes hadden over verschillende onderwerpen en ik 
vond ze altijd erg leuk om te lezen. En je leerde er ook nog eens van. Verder is mijn beeld 
van  de bibliotheek  is dat het er altijd erg rustig  is. En ze hebbenvoormijals iemand met 
autisme veelste veel keuze uit boek dat is wel fijnmaar ook over weldigent en veel prikkels en 
moelijkomeen keuze te maken. 

 

• Dank voor je vraag, Lisette!  
 
Toen ik naar de middelbare school ging kreeg ik veel meer huiswerk, dan dat ik op de 
basisschool had. Daardoor vond ik het ook wel moeilijk om nog de rust te vinden om te lezen. 
Ook kreeg ik een abonnement op een wekelijks tijdschrift, waardoor ik dit vaak las in het 
weekend en in de avond. Wel bleef ik in de vakanties veel lezen, maar dan koos ik er toch 
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vaker voor om een boek te kopen of te lenen van vriendinnnen. Ik weet ook niet zeker of een 
abonnement bij de bibliotheek mogelijk is voor 2 maanden (misschien een tip?) en de boeken 
die te koop waren bij de bibliotheek waren vaak versleten boeken die voor mij niet leuk meer 
waren om te lezen. 

 


