VERKIEZING

Wie wordt de Beste
Bibliothecaris van
Nederland 2016?
Een gesprek over leven en werk met de drie kandidaten die dit jaar strijden
om de titel Beste Bibliothecaris van Nederland 2016.
Er zitten drie bibliothecarissen op het Utrechtse terras die van
hun vak houden en er trots op zijn: Astrid van Dam, Juan
Khalaf en Leo Willemse. De nominatie voor Beste
Bibliothecaris heeft hen verrast, maar ze zien er allemaal het
plezier van in en het woord ‘genieten’ valt regelmatig. Met
zijn drieën in de zon met elkaar in gesprek gaan over de rol
die hun werk in hun leven speelt, vormt een aangename start
van de tijd tot aan de bekendmaking van de winnaar.
De motivatie voor bibliotheekwerk was zowel bij Leo als bij
Astrid en Juan niet vanaf het begin aanwezig. Ze rolden
enigszins aarzelend het vak binnen en zijn pas al werkend
echt gegrepen. Astrid: ‘De reacties in mijn omgeving waren
meestal niet erg motiverend, ik hoorde vaak “wat ga je
studeren… wat ga je dan voor werk doen?”. Eigenlijk had ik
daar zelf ook niet zo’n beeld van. En het gekke is dat ik nu
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eigenlijk niets meer doe wat ik op de opleiding geleerd heb.
Het vak is zo veranderd!’
Juan kwam als jonge Syrische vluchteling vijftien jaar geleden
naar Nederland en stapte daar op zijn tweede dag aarzelend
een openbare bibliotheek binnen. ‘Ik zag er een boek met de
gedichten van Shams Tebrizi staan, de leraar van Jalal ad-Din
Rumi (een Perzische soefi en dichter). Van hem zijn de
woorden “Liefde is het water van het leven”. Ik was geraakt
en voelde mij er meteen thuis. Wat een heerlijke plek: de
vrijheid, de mensen, de verhalen.’
Leo werd al wat sneller, tijdens de opleiding, besmet met het
virus: ‘Ik vond vrijwel alle vakken boeiend. En er waren
geweldige docenten, les krijgen van Kees Fens, dat was een
feest. Ik begon mij meteen te pletter te lezen.’
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Juan kwam op de het hoofdkantoor van Cubiss terecht voor
zijn stage en leerde het bibliotheekvak daar van binnenuit
kennen. Juan: ‘Mensen met een missie spreken mij aan. Zo’n
Max Verstappen, daar heb ik enorme bewondering voor en
kan ik erg van genieten. Bij het televisieprogramma Maestro
waarin bekende Nederlanders als dirigent-in-spé voor een
orkest gaan staan zag je het ook: de mensen die zich er
helemaal in gooien komen ver, talent is niet het enige dat
telt. Zo ben ik ook aan het bibliotheekwerk begonnen. Ik
voel mij er thuis, ik vind dat we er echt iets voor mensen
kunnen betekenen en daar wil ik mij voor inzetten. Ik heb
geluk dat ik bij Theek 5 terecht ben gekomen en daar alle
kansen krijg. Theo Peeters is een enorm inspirerende man,
ook iemand met een missie.’

Muziek
Astrid koos na jaren in de muziek met lesgeven,
schnabbelen en veel audities voor een orkestplaats
uiteindelijk toch voor het bibliotheekwerk en deed dat
radicaal. ‘Zo zit ik in elkaar. Ik kan leuk vioolspelen, maar er
zit een grens aan en dus kon ik mijn drive daar toch niet
voldoende kwijt. Professioneel muziek maken is zwaar, je
moet jezelf verkopen, je oefent nooit genoeg en je hebt
vaak met zenuwen te maken. Op een gegeven moment
kwam er een leuke baan bij de educatieve dienst van de
bibliotheek in Hengelo voorbij waar ik op gesolliciteerd
heb.’
Astrid maakte een opmerkelijk omweg voor ze in het
bibliotheekvak terechtkwam. ‘Door een stage bij de
conservatoriumbibliotheek werd ik alsnog geraakt door de
muziekwereld en ben ik weer vioolles gaan nemen bij een van
de conservatoriumdocenten. Dat pakte zo goed uit dat ik
toelatingsexamen gedaan heb en direct na het behalen van
mijn bibliotheekdiploma bij hem viool ben gaan studeren. Ik
heb er toen erg van genoten en het bibliotheekwerk was in die
fase helemaal uit beeld.’

De anderen willen weten welke rol muziek nu nog in haar
leven speelt. ‘Muziek maken op amateurniveau is niets voor
mij, daarvoor heb ik er te diep in gezeten.’ En na de
verbaasde blikken van de anderen: ‘Ik kan al mijn
creativiteit in mijn huidige werk kwijt. Iets neerzetten, iets
overdragen, afmaken, dat doe ik nu en dat deed ik ook met
muziek. Het was voor mij kennelijk goed om het los te
laten’.

Missie

Stip op de horizon

Juan komt uit een ondernemersgezin, zijn familie heeft een
auto- en landbouwbedrijf en dat zou ongetwijfeld zijn toekomst
geweest zijn als hij in Syrië had kunnen blijven. In Nederland
begon hij met een administratieve opleiding, ook om zo snel
mogelijk Nederlands te leren. Astrid haalt Kader Abdolah aan,
die de taal en de cultuur mede door Jip en Janneke leerde.
Astrid en Leo herkennen dat speciale gevoel dat Juan ervoer in
zijn eerste Nederlandse openbare bibliotheek van bibliotheken
in welk vakantieland dan ook, waar ze nooit kunnen nalaten
naar binnen te lopen.

Leo herkent dat ‘iets neerzetten’ en vindt zichzelf een echte
doener die het beste functioneert op de korte termijn. ‘Zo’n
Hans van Velzen - onze vorige directeur - die jaren van
tevoren plant dat hij de nieuwe OBA op 7-7-2007 wil
openen en dat lukt hem dan ook nog, daar kan ik met
bewondering naar kijken. Geef mij maar afgebakende
taken, dan komt het prima voor elkaar.’
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Astrid is via haar werkzaamheden voor de Bibliotheek op
school betrokken bij de Leescoalitie, een samenwerking
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tussen verschillende bij lezen betrokken instanties met
bewust concreet gestelde doelen die in 2025 bereikt
moeten zijn. Zo’n stip op de horizon, wat verder weg, geeft
haar juist houvast. Dat onderschrijft Leo, hij werkt er alleen
liever in stapjes aan. Zo verzorgt hij al jaren tot ieders
tevredenheid maandelijks het Communicatieplein, een
bijeenkomst voor OBA-medewerkers, waar zij op de hoogte
kunnen blijven van de ontwikkelingen binnen het vak. ‘Ik
bepaal de onderwerpen en nodig sprekers uit. ‘Binnenkort
komt Erik Boekesteijn, de huidige Beste Bibliothecaris, dat
kan nog net voordat hij opgevolgd wordt!’

Doorgeven van verhalen
Juan gaat naast zijn werk bedrijfskunde studeren omdat hij
zijn kennis en vaardigheden wil verdiepen. ‘De mix van
economie, recht en psychologie spreekt mij aan.
Bibliotheekwerk moet meegaan met de tijd, andere kanalen
aanboren en daar wil ik aan bijdragen. Gabriel García
Márquez ging naar mensen toe, verzamelde en vertelde
verhalen. Die rol moet de bibliotheek volgens mij krijgen,
de doorgever van verhalen van mensen.’
Zijn ervaringen als vluchteling hebben hem geleerd dat
niks onmogelijk is, als je er maar voor gaat. Leo spreekt zijn
bewondering uit voor de bevlogenheid van Juan. ‘Vluchten
lijkt mij een enorme klus. Mooi hoe het je gelukt is om je
weer thuis te voelen en je capaciteiten in te zetten in een
heel andere wereld.’ Wat vluchten precies betekent is
moeilijk echt na te voelen voor wie het niet zelf heeft
meegemaakt.
Er komt een artikel in Vrij Nederland ter sprake waarin het
verhaal verteld wordt van een vrouw van wie tijdens de
vlucht de baby overleed omdat ze hem de mond moest
snoeren omdat hij met zijn gehuil een groep mensen
dreigde te verraden. Dit soort onvoorstelbare en
tegennatuurlijke situaties doet zich voor. Juan vertelt over
het contact met zijn ouders, voor zijn moeder is skypen
eigenlijk al te emotioneel. Nu hij sinds enige tijd vader is,
voegt dat weer een nieuwe dimensie aan het wederzijdse
gemis toe.

Creativiteit
Leo was een aantal jaren filiaalhoofd in verschillende
wijken van Amsterdam. Dat ging goed, maar toen de
gebieden steeds groter werden en hoofden meerdere
filialen onder hun hoede kregen heeft hij zijn koers verlegd.
‘Ik wilde niet al mijn tijd in het leidinggeven en managen
steken, maar meer inhoudelijk met het vak bezig zijn. Toen
ik die keuze eenmaal gemaakt had viel alles op zijn plek en
merkte ik dat er enorm veel creativiteit vrij kwam. Gelukkig
kreeg ik in Amsterdam de ruimte daar iets mee te doen.’
Dat vuurtje is blijven branden en het uitdragen van alles
wat de bibliotheek te bieden heeft, vormt nu de kern van
zijn activiteiten. ‘Er zijn wel eens mensen die zeggen: “Ja,
maar jij hebt het goed getroffen, jij hebt die radio”, maar zij
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vergeten dat ik daar wel mijn nek voor heb moeten
uitsteken en het iedere keer weer moet waarmaken. Toen ik
ermee begon luisterden er misschien duizend mensen,
inmiddels veel meer. Niet dat het er iets toe doet, ook als er
drie mensen luisteren moet het goed zijn. Inmiddels heb ik
een gastoptreden achter de rug bij Radio 1, tijdens een
bibliotheekspecial van Dit is de nacht. Als je iets wilt en je
denkt dat je het kunt, moet je ervoor gaan. Dat komt je niet
vanzelf aangewaaid. Welke bibliothecarissen geven zelf
inhoudelijke lezingen? Dat zijn er nog maar heel weinig,
terwijl wij dat wel zouden moeten doen. Er wordt veel
geklaagd in ons vak, dat is jammer, want als je niet
tevreden bent, moet je in actie komen. Er is zo veel
mogelijk, dat zie ik ook bij Astrid en Juan!’ Alle drie zijn ze
er van overtuigd dat de bibliotheek toekomst heeft en zijn
ze vast besloten daar actief aan bij te dragen.

Grote gevolgen
Astrid vertelt over haar bestuursfunctie bij de Stichting
Wereldvredesvlam Twente, die ervan uitgaat dat iets goeds
doen wat voor je zelf of een ander misschien klein lijkt, iets
groots kan betekenen voor de wereld. Daar ziet zij
parallellen met het bibliotheekwerk. Iemand leren lezen,
het plezier in lezen geven, de weg wijzen naar kennis en
cultuur, kan grote gevolgen hebben. Daar zijn Juan en Leo
het helemaal mee eens.
Leo spreekt zijn ergernis uit over het artikel Opdoeken die
bibliotheken! van Hans van Brussel in HP/De Tijd. De
oppervlakkigheid, het gebrek aan kennis dat eruit spreekt,
vindt hij stuitend. ‘Zoiets kan veel kwaad doen, een
wethouder die met hetzelfde gebrek aan kennis kampt, kan
er makkelijk door op ideeën gebracht worden.’ Juan wil
mensen ontwikkelen, een podium geven en is ervan
overtuigd dat de bibliotheek daar een fantastisch middel
voor is. ‘De mensen staan voor de deur te wachten als de
bibliotheek opengaat, dan ben ik trots om de deur open te
doen. Juist voor mensen met weinig geld of voor mensen
die eenzaam zijn kunnen wij als bibliotheek zoveel doen!’
Astrid werkt niet meer op de werkvloer. Zij is adviseur in het
landelijke kernteam van de Bibliotheek op school en is als
onderwijsspecialist verantwoordelijk voor het verkopen en
implementeren van die aanpak op alle basisscholen in
Hengelo. Ze stimuleert en begeleidt haar team van
leesconsulenten en alle leerkrachten om van de Bibliotheek
op school een succes te maken. De opmerking dat
jeugdbibliothecarissen én directeuren de Bibliotheek op
school nog wel eens als een vorm van concurrentie zien
voor de jeugdbibliotheek pareert Astrid meteen : ‘Cijfers
laten zien dat de uitleningen stijgen, ook in de
jeugdbibliotheek, daar doet de Bibliotheek op school niks
aan af. Meer contact met boeken leidt tot meer lezen en
het doet er wat mij betreft minder toe waar die boeken
vandaan komen. De bibliotheek is geen doel op zich!’
Omdat alle drie de kandidaat-bibliothecarissen van het jaar
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vanuit een andere invalshoek werken komt het
fenomeen front- en backoffice ter sprake. Astrid ziet
een duidelijke tendens om de opgebouwde muurtjes
weer neer te halen. ‘We hebben de kennis van de frontofficemedewerkers nodig, het directe contact met de
klanten is zo belangrijk. Daar is in het recente verleden
niet genoeg in geïnvesteerd. Dat ik ook nog zelf
regelmatig aan de basis van de Bibliotheek op school
werk, maakt dat ik bijvoorbeeld de toolkit echt
praktisch kan maken, dat zou vanachter een bureau
alleen niet lukken.’
Juan constateert dat de maatschappij veranderd is:
‘Een leven lang leren geldt inmiddels eigenlijk voor
iedereen, in welke vorm dan ook. Mensen willen
ontdekken in verbinding met anderen, studie is daarbij
een middel en de bibliotheek kan daar een belangrijke
rol in spelen. De bibliotheek is van de mensen of moet
dat in elk geval zijn.’

Astrid van Dam: ‘Het vak is zo
veranderd’.

Gewoon doen

Astrid van Dam, werkt als
landelijk adviseur voor het
kernteam de Bibliotheek op
school en als
onderwijsspecialist voor de
Bibliotheek Hengelo.

Leo vindt dat bibliotheken zich veel te veel de kaas van
het brood laten eten en samenwerkingspartners de
credits geven voor hun successen. Medewerkers komen
naar zijn idee het best tot hun recht als ze vrijheid
krijgen en zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun
taak. De organisatie van het bibliotheekwerk is nog
veel te getrapt, daar gaat veel tijd mee verloren.
Astrid is blij met de goede directeuren in Hengelo die
vooral actie gericht waren en medewerkers de ruimte
gaven om gewoon te doen. Leesbevordering op jonge
leeftijd en het succes dat bibliotheken daar boeken,
ligt haar na aan het hart. Dat mag volgens de andere
twee inderdaad veel meer geëtaleerd worden en ook
qua middelen zou de verdeling tussen volwassenen en
jeugd er inmiddels anders uit moeten zien.

Drie kandidaten dingen mee
naar de titel van Beste
Bibliothecaris van Nederland
2016. Vanaf maandag 3 t/m
zondag 30 oktober kan er op
www.bibliotheekblad.nl op
hen gestemd worden, bij
voorkeur met een motivatie!
Op de site is in die maand ook
meer over hun leven en werk
te lezen en zijn ze in actie te
zien op een door hen zelf
gemaakte video. Uiteindelijk
bepalen de uitgebrachte
stemmen en het oordeel van
de vakjury op basis van
50/50% wie er wint.
De kandidaten zijn:

Juan Khalaf: ‘Liefde is aandacht’.

Juan Khalaf, werkt voor
Theek 5 als
informatiemedewerker en
projectleider, met speciale
aandacht voor nieuwkomers
(onder andere via het
project Nieuw in Nederland)
en werkzoekenden.
Leo Willemse, medewerker
bij de OBA met in zijn
takenpakket onder meer de
boekenrubriek op
AmsterdamFM, een wekelijkse
blog en de organisatie van het
Communicatieplein.

Leo hekelt de verdeling van de ruimte in zijn eigen
OBA: ‘Zeven verdiepingen en een voor de jeugd in de
kelder!’ Astrid: ‘De Engelse schrijver Aidan Chambers
heeft tegen leerkrachten gezegd: “It is your job to take
children where they can’t go on their own” en daar ben
ik het helemaal mee eens.’
Tot slot komt het gesprek op de inzet waarmee je je
werk doet. Volgens alle drie is die parallel aan de
manier waarop je in het leven staat. Alles wat je met
liefde doet werpt vruchten af. Ook op dit gebied
vertonen alle kandidaten een sterke overeenkomst: ze
kunnen enorm genieten van kleine dingen en doen
alles wat ze aanpakken met volledige inzet. ‘Aandacht
is liefde’, zegt Juan, dat geldt voor hun leven, maar ook
voor de manier waarop ze het vak van bibliothecaris
uitoefenen. Jury en stemmers, ga er maar aan staan…
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Leo Willemse: ‘Geef mij maar
afgebakende taken’.

Bibliotheekblad 7 2016

43

19-09-16 13:56

