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DE COLLECTIE VAN ‘COLLECTIONEREN NIEUWE STIJL’
Hoe gaan we er met elkaar voor zorgen dat de collecties van openbare bibliotheken 

aansluiten bij de doelen die we aan de bibliotheek van de toekomst stellen? Die vraag 

stond centraal tijdens de bijeenkomst ‘Collectioneren nieuwe stijl’ op 14 februari jl. in 

Eindhoven. Een verslag van de bijeenkomst en het visiestuk ‘Via connectie naar  

collectie’ vind je op de Cubiss-site: www.cubiss.nl/collectionerennieuwestijl.  

Op www.cubiss.nl/prototypen-voor-een-nieuwe-praktijk plaatsen we eind april het 

vervolg van het Ministerie van Verbeelding op hun eerder geformuleerde visie.

Koen Baaij
projectleider Collecties en contentcuratie (Cubiss Limburg) 

06 34 74 41 75

k.baaij@cubiss.nl

Wij vroegen alle deelnemers van de bijeenkomst op 14 februari om een boek  

(of ander stuk) mee te nemen, dat volgens hen niet mocht ontbreken in de  collectie van  

‘Collectioneren Nieuwe Stijl’ en gingen daarover in gesprek. Het leverde een inspirerend 

geheel op, dat wij samenvoegden tot de ‘collectie van Collectioneren Nieuwe Stijl’. 

In deze catalogus vind je alle aangedragen boektitels, quotes en digitale media, samen 

met een korte toelichting waarom juist deze stukken voor de collega-collectioneurs 

van belang zijn. We wensen je veel leesplezier en inspiratie toe!

Marieke Hezemans
projectleider Bieb Lab Brabant (Cubiss Brabant)

06 20 96 04 27

m.hezemans@cubiss.nl

http://www.cubiss.nl/collectionerennieuwestijl
http://www.cubiss.nl/prototypen-voor-een-nieuwe-praktijk


BOEKEN OVER  
BELANGRIJKE  

THEMA’S



“Speel in op wat leeft in de maatschap-

pij zoals nu met dementievriendelijke 

gemeenten en zorg voor een collectie 

die daarbij past, gecombineerd met  

activiteiten.” 

Ma
Hugo Borst

Gerry van Balkon
Bibliotheek Midden-Brabant

“Leef, iedere dag”

Leef
Laura Maaskant

Marianne de Jong
Bibliotheek Breda  

Stichting Nieuwe Veste

“Vergeet niet de intrinsieke  

waarde van het papieren boek.”

Het boek en het bad water
Lisa Kuitert

Anoniem oniem

“Betrek je collega’s om al het werk dat je 

stopt in de collectie, ook voor je leners  

toegankelijk/doorzoekbaar te krijgen.”

De verwarde cavia
Paulien Cornelisse

Ruud van Eck
Bibliotheek Eindhoven

“Prachtig boek over een ‘alledaags’ 

thema. De dood en het verdriet, 

niet alleen mensen. Speciaal voor 

kinderen. Ter gebruik  in ziekenhuis/

scholen.”

Doodgewoon 
Bette Westra

Anja Aerts
Bibliotheek Utrecht



“Verbinding maken tussen  

verschillende culturen.  

Dit doortrekken naar IS en  

vluchtelingenproblematiek”.

De Vliegeraar 
Khaled Hosseini

Jet Hesen
Bibliotheek Helmond-Peel

De zwarte met het witte hart 
Japin

Dorine Prinsen
Bibliotheek Veldhoven

“Klassiekers zijn relevant voor het 

nu. Lees ze opnieuw en praat erover. 

Verbeelde werkelijkheden helpen bij 

het denken over de toekomst en hoe 

we willen dat die eruit ziet. ”

The Handmaid’s Tale
Margret Atwood

Jantiene van Elk
Textielmuseum

Verhalen zijn eeuwig.  
Het moment bepaalt wanneer  
zij actueel en betekenisvol zijn.



“Veel mensen gaan steeds bewuster 

leven. In Scandinavië is men daar al 

langer mee bezig. Één zijn met jezelf, 

véél aandacht voor je persoonlijke ge-

steldheid. Goede voeding, ruim baan 

voor beweging en voldoende vrije tijd. 

‘Bewust leven’ is actueler dan ooit en 

brengt mensen met een bovengemid-

delde interesse voor gezondheid en 

lifestyle bij elkaar. Ik denk daarbij aan 

meet-ups, kookworkshops en sportie-

ve sessies.”

Hygge, De Deense kunst  
van het leven
Meik Wiking

Robin Verleisdonk
Bibliotheek Eindhoven

“Niet alleen de bibliotheek, maar de hele 

wereld is aan het veranderen. Het gaat om 

het onderwerp, niet de titel.”

Wereldwijde onderwerpen.  
De kantelingen, veranderend  
leiderschap, (on)zekerheid overal 
die zal omslaan in positiviteit.

Annette Wierikx
Theek 5

Pantserkruiser Potjomkin
Eisenstein

Jan Trapman
Theek 5

“Veel thema’s zijn universeel 

en tijdloos.”

De avonden
Gerard Reve

Moniek Wegman
Bibliotheek Midden-Brabant

Zie collectioneren  
en programmeren  

niet als losse dingen, 
maar werk samen.



“It’s a hard life.”

Wolf Hall
Hilary Mantel

Liesbeth Vogelaar
Bibliocenter

“De eigenwijze, zelfstandige,  

onafhankelijke vrouw; kapstok voor 

een thema rondom emancipatie.”

Angelique, de hele serie
Anne en Serge Golon

Pascale van Zuilen
Bibliotheek het Markiezaat

“Vanwege de actualiteit richting rassen-

haat en sociale verschillen, blijft deze 

film een indrukwekkende weergave 

die elke generatie gezien zou moeten 

hebben.”

American History X (1998)

Anoniem

Het boek en het badwater
Lisa Kuitert

Dorine Mink
Theek 5

Kies een vorm die past bij wie jij  
bent en hoe je organisatie is.



DE COLLECTIE;  
NIET ALLEEN BOEKEN



“Eddy Wally heeft mij geinspireerd 

door vooral zijn pakken. Deze inspi-

ratie heeft ertoe geleid dat ik, samen 

met 2 vrienden, een carnavalstrio ben 

gestart. We hebben daarna jaarlijks 

meegedaan aan het liedjesfestival en 

hebben 3 keer gewonnen. Dit is mijn 

verhaal. Daarnaast is hij natuurlijk 

een cult-held die zeker niet mag ont-

breken in de collectie van de nieuwe 

stijl.”

Bidprentje van Eddy Wally

Hans Klink
Cubiss

“Alle menselijke emoties, opnieuw op 

muziek gezet door deze Nederlandse 

meester. Een les in klassieke titels 

revisited. Van Schumans  

(uit dichterliebe).”

Im wunderschönen monat mai 
Reinbert de Leeuw

Hans van Duijnhoven 
NOBB

“Muziek gaat recht naar het hart van mensen en is in staat om grote verschillen tussen 

mensen te overbruggen. Dus: meer muziek in de activiteiten én in de collectie.”

Algemeen: Muziek, en materiaal over de achtergronden van muziek  
en muzikanten mag zeker niet ontbreken bij collectioneren  
Nieuwe Stijl

Monique Verweijmeren 
ProBiblio 

Profileer de bibliotheek als  
huiskamer van de wijk.

Denk bij de collectie 
niet alleen aan boeken, 
maar ook aan muziek, 

film en beeld.

“In het kader van onze collectie 

Taal&Werk, programmering rond dat 

thema: Walk en Talk / Inloop Taal etc.”

Cursus Nederlands

Riekie van de Heuvel
Bibliocenter



BOEKEN DIE NOOIT UIT  
DE BIBLIOTHEEKCOLLECTIE 

MOGEN VERDWIJNEN



“Jozua Douglas werd uitgenodigd 

door ons om een speeddate met  

kinderboeken af te sluiten.  

Collectie  connectie . Jozua 

Douglas bezit de gave om je met  

zijn verhaal mee te nemen naar  

een heerlijke wereld vol fantasie.  

De verhalen zijn humoristisch  

spannend en bevat veel  

onverwachte wendingen.”

De ongelooflijke Ravi Ravioli 
Jozua Douglas

Andrea Wewer 
Bibliotheek Eindhoven

“LIEFDE.”

Anoniem

De kleine mol die wilde  
weten wie er op zijn kop 
gepoept heeft 
Werner Holzwarth 

Franka de Vries
Bibliotheek de Lage Beemden

“Schatkamer van literatuur/ Gids  

van en voor verbeelding.”

Gids voor de wereldliteratuur 
(de dikke Steinz)
Steinz

Albert van Vlokhoven
Bibliotheek de Kempen Van een collectie voor 

iedereen, naar een  
collectie van iedereen.



Inspirerende gastcollectioneurs 

brengen je collectie tot leven!

Filmpje van gastcollec- 
tioneur Frank van Pamelen 
over ‘Humor & Poëzie’ tijdens 
de week van de poëzie.  
Het gaat over welke poëzie  
boeken uit de collectie van  
bibliotheek Koningsplein Tilburg 
die hem hebben geinspireerd 
(link: http://www.bibliotheekmb.
nl/nieuws/1701-jan/humor-en-
poezie--frank-van-pamelen-gidst.
html)

Peter Kok
Bibliotheek Midden-Brabant

Kijk

Rutger Vullings
Bibliotheek Maas

“Geeft overzicht en verdieping  

en legt verbindingen”

Gids voor de wereldliteratuur 
(de dikke Steinz)
Steinz

Tilly Pluk 
Bibliotheek Midden-Brabant

“Inspirerend, nieuwsgierigmakend,  

uitnodigend om zelf op zoek te gaan. 

Feiten kennis vermengd met

 persoonlijke ervaringen ter plekke.  

Verzamelen, verwerken, contextueren 

en opnieuw vertellen. ”

Steeds verder weg
Boudewijn Buch  (of elk ander  
boek uit zijn eilanden reeks)

J. Morsch
Morsch Bibliotheek Advies

“Literatuur moet een belangrijk deel  

blijven uitmaken van de bibliotheek  

collectie. Vlamingen kunnen het altijd 

net iets mooier omschrijven dan  

Nederlanders. Zorg, ouder worden: 

belangrijke maatschappelijke thema’s.”

Sprakeloos
Tom Lanoye

Anoniem

http://www.bibliotheekmb.nl/nieuws/1701-jan/humor-en-poezie--frank-van-pamelen-gidst.html
http://www.bibliotheekmb.nl/nieuws/1701-jan/humor-en-poezie--frank-van-pamelen-gidst.html
http://www.bibliotheekmb.nl/nieuws/1701-jan/humor-en-poezie--frank-van-pamelen-gidst.html
http://www.bibliotheekmb.nl/nieuws/1701-jan/humor-en-poezie--frank-van-pamelen-gidst.html
http://www.bibliotheekmb.nl/nieuws/1701-jan/humor-en-poezie--frank-van-pamelen-gidst.html


“Boek bespreking / Gedichten sylvia plath 

en ted hughes /  filmbespreking Sylvia / 

Connie Palmen zelf over het boek  

‘Jij zegt het’.”

Sylvia 
(naar het van leven van dichters  
Sylvia Plath en Ted Hughes)

Anoniem

“De eigenwijze, zelfstandige,  

onafhankelijke vrouw; kapstok voor 

een thema rondom emancipatie.”

Ziezo 
Annie M.G. Schmidt

Brigitte Hoogesteger 
Bibliotheek De Kempen

Blikvangers 
Fiep Westendorp

Suzanke Hofman-Huigh
Bibliotheek Zeeuws-VlaanderenHet verhaal van  

de dienstmaagd 
Margaret Riwood

Birgit Jacobs
Bibliotheek Breda

Inspireren,  
creëren en beleven.

Bewogen aanhalingen  
Een onthullende lijst citaten 
uit de verhalen van  
Marten Toonder
Peter Abel

Frans van den Dungen
Bibliotheek Breda/Stichting Nieuwe Veste



KIES VOOR LOKAAL



“Regionale collectie. Geschiedenis/ 

cultuur/ problematiek is vaak  

regiogebonden. ” 

Het geluk van Limburg
Marga Luijten

Daniella Boomsma
Stichting SCHUNCK* Heerlen

“Eigen uitgave van de bibliotheek  

Deventer, over de Bibliotheek van 

nieuwsgierigheid: het project van de 

bibliotheek deventer uit te nodigen 

te delen waar zij nieuwsgierig van 

worden, wat zij vinden dat in een 

bibliotheek aanwezig moet zijn. Zie 

ook Bibliotheekblad ca. medio 2015. 

Collectioneren kan niet zonder  

nieuwsgierigheid en vice versa” 

Kroniek van Nieuwsgierigheid

Jos Oegema
Bibliotheek Deventer

“Het beeld van (oud) Breda delen met 

foto’s op een multitouchtafel, samen de 

verhalen erover ophalen en vastleggen 

en steeds weer aanvullen. Samenwer-

king met stadsarchief & organisaties  

in Breda. ”

Gelukkig hebben we  
de foto’s nog
Guus Welten

Bianca de Bie
Bibliotheek Breda

Stichting Nieuwe Veste

https://poolsearbeidsmigrantensite. 

wordpress.com/de-verhalen/

Poolse arbeidsmigranten

Vincent Freriks
Bibliotheek Maas en Peel

Kies voor lokaal, verbind  
geschiedenis en actualiteit aan 

je eigen dorp/stad.
“Regionaal collectioneren is van belang.”

Het geluk van Limburg
Marga Luijten

Eugene van Loo 
Stichting SCHUNCK* Heerlen 

https://poolsearbeidsmigrantensite.wordpress.com/de-verhalen/
https://poolsearbeidsmigrantensite.wordpress.com/de-verhalen/


GA HET GESPREK AAN



“Om burgers, inwoners (nieuw en oud) 

met elkaar in contact te brengen door 

middel van de geschiedenis die niet meer 

dagelijks te zien is. Geschiedenis verbind 

en verduidelijkt.”

Grootscheeps
Een boek met schilderijen en verha-
len uit de geschiedenis van Hooge-
veen. Gekoppeld aan een website 
waar de verhalen te lezen/beluis-
teren zijn. (http://grootscheeps.
blogspot.nl/)

Marga van Rieke
Bibliotheek Hoogeveen

“Verbinding!”

Made in Europe
P. Steinz

Carina van Uden 
Bibliotheek Veldhoven

“Bewustwording van hetgeen een tota-

litair bewind kan veroorzaken (Hitler, 

Mao). Boek leent zich uitstekend om in 

gesprek te gaan met de inwoners van je 

dorp, wijk of stad.”

Selma
Carolijn Visser

Theo Peeters
Bibliotheek Theek 5

“Het boek staat voor mij voor het 

samen vertellen van een verhaal. 

In dit boek worden meer dan 300 

‘aandoeningen’ behandeld waar-

voor een boekenadvies wordt 

gegeven. Door hier met lotgeno-

ten mee aan de slag te gaan kom 

je tot (nieuwe) inzichten en kan je 

andere mensen inspireren om dit 

ook te doen.”

De Boekenapotheek  
Lees en genees
Ella Berthond en  
Susan Elderkin 

Lia Verheijen
De bibliotheek Veldhoven

Geef betekenis aan je collectie door er met je 
gebruikers over in gesprek te gaan.

http://grootscheeps.blogspot.nl/
http://grootscheeps.blogspot.nl/


“Dit is een Young Adult boek.  

De jongeren van 12-20 jaar is de 

groep die het meeste afhaakt en het 

minste naar de bieb komt. Wij willen 

in gesprek gaan met deze groep en 

ze aan ons binden. ”

Pokerface
Buddy Tegenbosch

Fanny Gijsbers
Bibliotheek Eindhoven

“1. Alle verzamelingen, ook van de  

klanten van de bibliotheek zijn  

levend, dynamische relaties tussen 

de artefacten van je geheugen.

2.  Het sprookje en niet alleen  

Roodkapje mag niet ontbreken: wat 

is een sprookje nog hedentendage? ”

1. Information is Alive 
Creatief levend materiaal

 Een boek met voorbeelden over  
dynamisch gebruik van collecties. 

2. De gelukkige Prins
 Oscar Wilde

Nadia Palliser
Zelfstandig, nu aan het werk voor Cubiss 

voor de Community Librarian

“Een boek met zoveel aanknopings-

punten voor vele verschillende doel-

groepen Jong, Oud, Nieuwkomers enz. 

Zomaar om over in gesprek te gaan, 

door te bladeren of meer te weten te 

komen.”

Nederland + 1000 dingen  
over Nederland
C. Dematons

Suzan van Langen
Bibliotheek de Lage Beemden



EEN NIEUWE AANPAK



“In de wereld van vandaag en morgen 

kan op allerlei manieren en met ver-

schillende technieken informatie aan 

elkaar verbonden worden – bijvoor-

beeld met Linked Open Data (LOD). 

De kunst is om verbindingen aan te 

leggen die een bredere of diepere (ver-

rijkende) betekenis geven.”

Betekenisvol verbinden van 
informatie met  
BP4mc2-praktijkervaringen

Koen Baaij
Cubiss

“Ga voor kwaliteit.”

De Prijsvechter
TV documentaire VPRO

Anita Waajen 
Bibliotheek Helmond-Peel

“Hoe kun je leren om goede vragen te stellen? Vragen die nieuwsgierig maken,  

reacties uitlokken. Vragen waar niet zomaar een eenduidig antwoord op te geven is.”

A more beautiful question
Warren Berger

Joyce Sternheim 
Ministerie van Verbeelding 

Grijp 
kansen! 

“Er liggen veel uitdagingen/kansen 

voor ons voor wat betreft collectio-

neren. Ja-maar/Ja-en zullen we nog 

vaak nodig hebben/horen voordat 

we als bibliotheken de omslag 

gaan maken.”

Huh?! Techniek van het 
omdenken
Gunster, B. 

Dianne Timmers
Bibliotheek Helmond-Peel



“Sta open, luister en verzamel het 

verhaal van de klant, de stad, het dorp, 

de community. ”

Een leeg onbeschreven boek

Kittie Boone 
Schiedam

“Een cultuur van creativiteit moet ieder-

een erbij betrekken, niet slechts een paar 

uitverkorenen.”

Leadbeater- We Think 
(link: https://www.youtube.com/
watch?v=qiP79vYsfbo) & Buiten 
de lijntjes - K. Robinson

Marlies van Breda
Bibliotheek Breda

“Verrassend overzicht van de Europese 

kunst&cultuur. Laat verbinding zien 

ipv de verschillen en inspireert tot 

‘out-of-the-box’ denken en het op een 

nieuwe manier in verband brengen van 

actuele thema’s. Een inspiratie om op 

een andere ‘originele’ manier invulling 

te geven aan je collectie.”

Made in Europe
Pieter Steinz

Leonoor van Dam
Bibliotheek Midden-Brabant

Gewoon aan de slag! Durven doen.. 

Om tot resultaat te komen is een 

kwestie van beginnen.

Verboden boeken: Thema 
van de Boekenweek 2017 

Marjolein Hensen
Bibliotheek Breda

Stel 
vragen!

https://www.youtube.com/watch?v=qiP79vYsfbo
https://www.youtube.com/watch?v=qiP79vYsfbo
https://www.youtube.com/watch?v=qiP79vYsfbo


“Op een andere manier naar  

collectie kijken.” 

Omdenken
Berthold Gunster

Marjanne Janssen
Bibliotheek Heusden

“Dit boek daagt uit om samen een 

verhaal te maken. Iedere keer met 

een andere invalshoek. Volwasse-

nen halen er andere dingen uit dan 

kinderen en zo onstaat er interactie. 

Ook vanuit verschillende culturen en 

taaloverstijgend kan je hiermee aan 

de slag.”

De gele ballon
Charlotte Dematons

Loes Jansen
Bibliotheek de Meierij

“Geef je bezoekers niet alleen informatie, 

maar help ze ook om die informatie te 

verwerken en over een onderwerp na te 

denken. Pas bijvoorbeeld de werkvorm De 

tuin toe (p.88) waarin je de aanwezigen 

vraagt een tuin te ontwerpen die hun visie 

op een bepaalde situatie weergeeft (is het 

een rommelige tuin of een nette, welke rol 

speelt de persoon zelf in deze tuin, is het 

een kleurrijke tuin, welk seizoen is het, 

kom je onkruid tegen in deze tuin?) ”

60 werkvormen voor  
creatieve sessies
Rozemarijn Dolsen - Josine Gouwens

Goswin Konings
Cubiss



“Hoe leren we op een andere manier 

informatie verwerken”

Lezen, weten en niet vergeten 
Mark Tigchelaar

Annette Reyners
Het Bibliotheek Bibliorura

“Ga "prototypen" (Niet eerst helemaal 

uitdenken met projectplannen) Betrek 

gebruikers erbij en vooral: je mag 

falen!”

http://www.designthinkingfor-
libraries.com/

Natascha Salvo 
Bibliotheek AanZet

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus 

ik denk dat ik het wel kan'. Buiten 

gebaande paden durven denken; 

creativiteit gebruiken.”

Pippi Langkous 
Astrid Lindgren 

Marjolein Neervens
Bibliotheek Breda/Stichting Nieuwe Veste

Breng focus aan, durf te kiezen.

http://www.designthinkingforlibraries.com/
http://www.designthinkingforlibraries.com/

