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IMAGINATION AND FRICTION: HET BOEK

D

it boek presenteert een nieuwe visie op de toekomstige architectuur van
openbare bibliotheken. Auteurs zijn Rob Bruijnzeels en Joyce Sternheim,
bibliothecarissen die zich al geruime tijd bezighouden met de transitie van het

bibliotheekwerk en de gevolgen daarvan voor architectuur en inrichting van
bibliotheekgebouwen. Centraal in het boek staat de vraag of de veranderende rol van de
bibliotheek in de samenleving tot een nieuwe typologie kan leiden, een nieuw
gebouwentype met een eigen leesbare architectuur. Rob en Joyce gaan daarover in
gesprek met Nederlandse toparchitecten, die in binnen- en buitenland openbare
bibliotheken gebouwd hebben, en met deskundigen op het gebied van publieke ruimte
en gebiedsontwikkeling. Op grond van de uitkomsten van deze gesprekken en de
inzichten en ervaringen van de auteurs zelf, stellen zij nieuwe uitgangspunten voor de
bouw van openbare bibliotheken voor, geïllustreerd aan de hand van projecten van het
Ministerie van Verbeelding, de denktank en het ontwerp-collectief waar zij zelf deel van
uitmaken.

WAAROM DIT BOEK?
1) Bibliotheek in transitie
Openbare bibliotheken behoren wereldwijd tot de meest bezochte culturele instellingen. De
bibliotheek is vaak de laatste écht publieke ruimte, een plek die openstaat voor iedereen, ongeacht
leeftijd, ontwikkelingsniveau, herkomst of inkomen. Het is een onmisbare schakel in de gemeenschap
die mensen helpt de complexiteit van de samenleving te begrijpen en hun eigen plek daarin te
vinden. Tegelijkertijd bevindt de bibliotheek zich door maatschappelijke en technologische
veranderingen ook zelf in een spanningsveld tussen traditie en verandering. Want de ‘klassieke’
openbare bibliotheek verdwijnt, achterhaald door nieuwe media, internet, nieuwe
gebruikersconcepten en andere (marketing)strategieën. Naast het boek, dat natuurlijk blijft bestaan,
eisen nieuwe media hun plaats op in bibliotheekcollecties. De collectie verandert daardoor wezenlijk
van karakter en wordt multimediaal. Dat gaat echter verder dan het vervangen van de ene technologie
door de andere. Er is iets anders aan de hand: het klassieke distributiemodel van de bibliotheek is
ineens niet meer toereikend. Over de hele wereld realiseren bibliotheken zich dat ze niet langer
kunnen volstaan met modernisering of verbetering van hun bestaande producten- en dienstenaanbod
en willen aan de slag met nieuwe vormen van bibliotheekwerk: met cocreatie, kennisdeling,
participatie en het tot stand brengen van verbindingen tussen mensen in de lokale gemeenschap.
Onmisbare schakel in dit proces van kenniscreatie en kennisdeling is de collectie van de bibliotheek. In
de praktijk krijgt die echter steeds vaker een ondergeschikte rol toebedeeld. Hoe kunnen we het tij
keren en de rol van de collectie als inspiratiebron, werkmateriaal en levend archief weer in ere
herstellen?

2) Publieke ruimte
Als reactie op hun veranderende rol richten openbare bibliotheken hun aandacht steeds meer op het
organiseren van activiteiten en het stimuleren van ontmoeting. Met als gevolg allerlei nieuwe
benamingen waarmee de bibliotheek haar waarde voor de lokale gemeenschap benadrukt. Third
place, sociale condensator, agora, huiskamer van de stad… allemaal verwijzen ze naar het belang van
de bibliotheek als publieke ruimte, een vrij toegankelijke en laagdrempelige plaats waar mensen uit
alle geledingen van de samenleving elkaar kunnen treffen. Daarbij lijkt het idee van de bibliotheek als
ontmoetingsplaats in eerste instantie vooral als een inrichtingsvraagstuk te worden benaderd. De focus
ligt op het creëren van een aantrekkelijke verblijfsomgeving met fijne zit- en studieplekken, goede WiFi en lekkere koffie. Daar is niets mis mee, natuurlijk. Het probleem is alleen dat het niet automatisch
leidt tot een uitwisseling van kennis, ideeën en inspiratie. En wat een bibliotheek nou juist uniek maakt,
is dat zij haar collectie en programmering inzet voor het stimuleren van nieuwsgierigheid, reflectie en
conversatie. Hoe kunnen we deze unieke eigenschappen van de openbare bibliotheek tot uiting laten
komen in architectuur en inrichting, zodat het geen vrijblijvende - en dus inwisselbare - publieke ruimte
wordt?
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3) Bibliotheekarchitectuur is booming
Tegelijkertijd verrijzen er over de hele wereld indrukwekkende nieuwe bibliotheken, veelal ontworpen
door beroemde architecten. Elke stad wil zijn eigen icoon; een karakteristiek gebouw dat veel publiek
trekt en daarmee tevens als aanjager van gebiedsontwikkeling fungeert. De vraag is of al die
spectaculaire gebouwen ook getuigen van een veranderde visie op de rol van de openbare
bibliotheek in de samenleving. We zien soms spectaculaire nieuwe gebouwen die bij nadere
beschouwing tamelijk traditioneel zijn ingericht. Het archetype van de bibliotheek in ultramoderne
verpakking. Daarnaast zien we flashy gebouwen, die ruimte bieden aan de meest uiteenlopende
activiteiten, maar waarin de identiteit van de bibliotheek verloren dreigt te gaan. Is er een gebouw
mogelijk dat onmiddellijk herkenbaar is als bibliotheek en waarin tegelijkertijd de nieuwe rol van de
bibliotheek in de samenleving gestalte krijgt? Een gebouw ook met een eigen narratief, een helder en
aansprekend verhaal dat beschrijft wat de bibliotheek voor de lokale gemeenschap wil betekenen en
hoe dat tot uitdrukking komt in het gebouw?

4) Imagination and friction
Imagination and friction is een boek dat een brug wil slaan tussen bibliotheekinnovatie en
vernieuwende architectuur. Het wordt geschreven door auteurs die zich al geruime tijd bezighouden
met de transitie van het bibliotheekwerk en de gevolgen daarvan voor architectuur en inrichting van
bibliotheekgebouwen. In de loop der tijd hebben zij een duidelijk eigen visie ontwikkeld die in praktijk
wordt gebracht door het Ministerie van Verbeelding, de denktank en het ontwerp-collectief waar de
auteurs deel van uit maken. Het Ministerie heeft een aantal opvallende nieuwe bibliotheekconcepten
gerealiseerd en opereert inmiddels op internationaal niveau.
In dit boek doen de auteurs verslag van hun onderzoek naar de uniciteit van het bibliotheekwerk en
de betekenis daarvan voor de architectuur van openbare bibliotheken. Doel is om uiteindelijk tot een
‘programma van dromen’ te komen: nieuwe uitgangspunten voor de architectuur en vormentaal van
de openbare bibliotheek die het mogelijk maken een specifiek eigen typologie te ontwikkelen.
De titel van het boek verwijst zowel naar het Ministerie van Verbeelding als naar een citaat van
Maarten Hajer, hoogleraar Urban Futures aan de Universiteit Utrecht. In een interview in
Bibliotheekblad zei hij: ”Wanneer een stad geen ontmoetingen heeft, wordt de stad een archipel van
enclaves. En is er alleen nog geprivatiseerde openbare ruimte. Je hebt dus plekken nodig om andere
mensen te kunnen ontmoeten. Zonder dat je steeds wordt bevestigd door de ander. Dat raakt voor
mij de kern: er moeten op die plaatsen momenten van frictie kunnen ontstaan".
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5) Primeur
Een extra reden voor deze publicatie is dat er nog geen enkel boek is verschenen dat specifiek gaat
over de architectuur van openbare bibliotheken. Bestaande boeken over bibliotheekarchitectuur
maken geen onderscheid tussen openbare, speciale, wetenschappelijke of universiteitsbibliotheken.
’Een bibliotheek is een bibliotheek’, lijkt het motto. Die benadering gaat voorbij aan de functie, de rol
en het specifieke belang van openbare bibliotheken: publieke gebouwen en toegankelijke collecties in
het hart van de samenleving, waarbij de locatie van het gebouw ook van grote betekenis is voor de
ontwikkeling van stad en platteland.

DOEL
Met dit boek willen de auteurs bibliothecarissen, architecten, stedenbouwkundigen en bestuurders
inspireren om tot een werkelijk vernieuwende architectuur van openbare bibliotheken te komen.
Bibliotheken met een sterke, onderscheidende identiteit die inspelen op nieuwe, actieve vormen van
kennisontwikkeling en -deling; die bezoekers uitnodigen en uitdagen om nieuwe betekenissen met de
collectie te creëeren.
Om dat te bereiken, analyseren de auteurs de transitie die bibliotheken doormaken en de nieuwe
werkwijzen die daarvan het gevolg zijn. Zij voeren hierover gesprekken met bekende architecten,
planologen en stedenbouwkundigen, met vooraanstaande personen uit de bibliotheekwereld én met pas
afgestudeerde architecten om te weten te komen hoe de toekomstige generatie erover denkt. Het
resultaat van al deze gesprekken combineren zij met hun eigen inzichten en praktijkervaringen om
vervolgens nieuwe uitgangspunten op te stellen voor de architectuur en inrichting van openbare
bibliotheken.
Het boek dient vervolgens als aanleiding en input voor gesprekken met architecten, bibliotheken en
beleidsmakers. Dat gebeurt in de vorm van lezingen en workshops, maar ook door een ronde te maken
langs een aantal belangrijke architectuurcentra in Nederland. Zo willen de auteurs het gedachtegoed van
het boek verder uitdragen en doorontwikkelen.

INDELING
Het boek bestaat uit de volgende onderdelen:

1) Inleidend hoofdstuk
In dit hoofdstuk lichten de auteurs de aanleiding voor het boek toe. De openbare bibliotheek in
transitie vraagt om andere processen en andere gebouwen die tegelijkertijd de klassieke waarden van
de bibliotheek uitdrukken. Wat is en blijft de kern van het openbaar bibliotheekwerk en hoe kan daar
invulling aan worden gegeven in deze complexe en snel veranderende samenleving? In dit hoofdstuk
tevens een overzicht van typologieën van bibliotheken die door de eeuwen heen zijn gebruikt door
architecten.
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2) Interviews met Nederlandse architecten.
In 2018 en 2019 werkten de auteurs aan een artikelenserie voor Bibliotheekblad over de architectuur
van openbare bibliotheken. Doel was antwoord te krijgen op de vraag of de veranderende rol van de
bibliotheek vertaald kan worden in een nieuwe typologie. Zij interviewden een aantal Nederlandse
toparchitecten die recent openbare bibliotheken gebouwd hadden of nog middenin dat proces zaten.
Het betreft:

• Janneke Bierman, Bierman & Henket: Bibliotheek Deventer.
• Jo Coenen: OBA, Amsterdam en Centre Céramique, Maastricht
• Francine Houben, Mecanoo: o.a. Bibliotheek Birmingham, Martin Luther King Library in
Washington en de New York Public Library Midtown Campus.

• Gert Kwekkeboom en Rick ten Doeschate, Civic: LocHal Tilburg
• Winy Maas, MVRDV: de Boekenberg in Spijkenisse, de Tianjin-Binhai bibliotheek in China en de
imaginaire Brabant Bibliotheek 2040.

• Vincent Panhuysen, KAAN: Bibliotheek Utopia, Aalst, België.
• Michiel Riedijk, Neutelings Riedijk: Rozet in Arnhem en het Eemhuis in Amersfoort.
De interviews met deze architecten worden opgenomen in het boek en zo mogelijk aangevuld met
enkele nieuwe gesprekken.

Foto’s Renee Klein
voor
Bibliotheekblad

De keuze om uitsluitend met Nederlandse architecten te praten, heeft alles te maken met de
Nederlandse ontwerp-traditie. De meesten van hen hanteren het principe van ’investigative design’:
architectuur die geen genoegen neemt met de waan van de dag, maar die de werkelijke bedoeling
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van een gebouw aan de orde stelt en herinterpreteert. Nederland is door deze benadering
uitgegroeid tot een toonaangevend land op het gebied van architectuur en Nederlandse architecten
worden over de hele wereld gevraagd bibliotheken te bouwen. Het is ook een benadering die erg
aansluit bij de opvattingen van de auteurs, de manier waarop zij naar bibliotheken kijken en de
ontwerpen die zij maken.
Bovendien wordt Nederland tegenwoordig gezien als toonaangevend land op het gebied van
openbaar bibliotheekwerk. De inhoudelijke vernieuwing van het bibliotheekwerk én de zienswijze van
Nederlandse architecten zijn daarmee uitgegroeid tot een succesvol exportartikel. Met een specifiek
Nederlandse insteek wordt dus een internationaal publiek bereikt en kunnen zowel de
architectuurwereld als de bibliotheekwereld zich nog beter profileren in het buitenland.

3) De bibliotheek en de stad
De bouw van een nieuwe bibliotheek is ook een stedenbouwkundige opgave geworden. Een
openbare bibliotheek is immers een gegarandeerde publiekstrekker in de stedelijke ecologie van
winkels, terrassen, restaurants en wandelboulevards. Als instelling met een ideële doelstelling
opereert de bibliotheek dan in een commerciële omgeving en dat is niet eenvoudig of
vanzelfsprekend. Want hoe creëer je temidden van dit alles een gebouw dat echt als publiek domein
fungeert? Een plek die aansluit op de omgeving, waar daadwerkelijk uitwisseling tussen verschillende
maatschappelijke groepen plaatsvindt en waar bezoekers ook zelf aan zet zijn? In dit hoofdstuk gaan
de auteurs nader in op deze vragen, ondermeer aan de hand van een gesprek met Maarten Hajer,
hoogleraar Urban Futures aan de Universiteit Utrecht.

4) Bibliotheken met verbeelding
De auteurs vatten de inzichten uit de interviews samen en voegen daar hun eigen visie en ervaringen
aan toe. Ze formuleren de belangrijkste vragen voor de toekomst en stellen een ‘programma van
dromen’ voor: nieuwe uitgangspunten voor de architectuur en vormentaal van openbare bibliotheken
die het mogelijk maken een eigen, specifieke typologie te ontwikkelen. De nieuwe uitgangspunten
worden verduidelijkt aan de hand van concrete voorbeelden uit de eigen praktijk van het Ministerie
van Verbeelding en uit andere bronnen.

ORGANISATIE EN PLANNING
Auteurs
Auteurs zijn bibliothecarissen Joyce Sternheim en Rob Bruijnzeels van het Ministerie van Verbeelding, een
denktank en ontwerp-collectief dat bibliotheken en andere culturele instellingen helpt bij het realiseren
van hun toekomstplannen. Joyce en Rob zijn bibliothecarissen met een lange staat van dienst in het
Nederlandse openbare bibliotheekwerk. Ze zijn ook al enige jaren op internationaal niveau werkzaam. Het
schrijven van artikelen en essays in binnen- en buitenlandse vakliteratuur is een belangrijk onderdeel van
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hun werk geworden. In november 2019 kregen zij door de Koninklijke Nederlandse Vereniging van
Informatieprofessionals de oeuvreprijs uit het Victorine van Schaick fonds uitgereikt voor ’hun niet
aflatende bijdragen in woord en daad aan het Nederlandse openbare bibliotheekwerk’.
Co-auteurs zijn de overige leden van het Ministerie: cultureel programmeur Marien Brand, architect Jan
David Hanrath en ontwerper Florian de Visser. Zie: https://ministerievanverbeelding.nl
Het Ministerie van Verbeelding is o.a. verantwoordelijk voor het ontwerp van de Chocoladefabriek Gouda
(winnaar beste bibliotheek van Nederland 2015), Korenbeurs Schiedam (2e plaats beste bibliotheek 2017)
en Bibliotheek Deventer (3e plaats beste bibliotheek 2019). Sinds begin 2019 is het Ministerie betrokken
bij het herontwerp van de Stadsbibliotheek in de Gasteig in München, het grootste en meest succesvolle
culturele centrum van Duitsland.

Uitgever
Het boek wordt uitgegeven door nai010, specialist in het uitgeven van hoogwaardige publicaties op het
gebied van architectuur, stedenbouw, kunst en design. Sinds 2012 is nai010 uitgevers tevens de grootste
internationaal opererende uitgever in haar vakgebied. Zie: https://www.nai010.com/nl

Planning
Het rijk geïllustreerde, gebonden boek verschijnt in een Engelstalige editie. Streefdatum voor verschijnen
is augustus 2021. Dan wordt in Rotterdam de jaarlijkse vergadering (WLIC) gehouden van de IFLA, de
wereldorganisaties voor/van bibliotheken.
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