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Het verhaal van de bibliotheek moet 
verteld worden! In de loop van het 
jaar verschijnen daarom verschillende 
publicaties. In dit zesde deel van 
de reeks gaan we in op de urgentie 
en aandacht voor (voor)lezen voor 
jeugd en jongeren op scholen, via 
de bibliotheek. We spreken met 
verschillende bibliotheekmedewerkers; 
leesmediaconsulenten, bibliothecarissen 
en specialisten. Hoe belangrijk vinden 
zij (voor)lezen? Wat maakt leesplezier 
implementeren zo lastig? En waar zijn 
ze nu mee bezig? Ook spraken we met 
ouders van basisschoolkinderen.



onderkend, maar de overgang naar echte actie is voor 
veel scholen een drempel. Soms ontbreekt het aan geld, 
maar vaak is het de volle agenda waardoor men niet 
geneigd is een nieuw project op te pakken.”

Fanny Gijsbers ziet dat het op het vo ook lastig is om 
docenten tot actie aan te zetten: “Op directieniveau 
worden contractafspraken gemaakt voor bepaalde inzet 
van de bibliotheek, maar voor de uitvoering daarvan 

De leesmediaconsulenten, bibliothecarissen en 
specialisten waar we mee spraken zijn: Susan Quirijnen 
(Bibliotheek De Kempen), Liesbet van Gestel (Theek 5), 
Annette Jansen (Huis73), Fanny Gijsbers (Bibliotheek 
Eindhoven), Annelies van Uden (NOBB), Astrid Segeren 
(Nieuwe Veste), Wendy Konijnendijk (Bibliotheek West-
Brabant) en Joyce Kooreman (Bibliotheek Heusden).

Urgentie bij scholen
De mate van urgentie rondom (voor)lezen en leesplezier 
implementeren verschilt per school. Waar de ene school 
flink inzet op (voorlezen) en leesplezier, blijven andere 
scholen achter. En ook de mate van urgentie bij het 
primair onderwijs en het voortgezet onderwijs is niet 
gelijk. Is die urgentie er wel? Dan blijft de actie uit, 
volgens verschillende bibliotheekmedewerkers. Iets 
wat vooral komt door de volle agenda’s van docenten. 
Annelies van Uden vertelt: “De urgentie wordt zeker 



is men afhankelijk van een handjevol docenten. Veel 
docenten zijn wel doordrongen van de urgentie, maar 
hebben te maken met een vol pakket aan taken en 
dichtgetimmerde roosters. Dit resulteert er in dat 
uiteindelijk maar een klein percentage echt met de 
uitvoering aan de slag gaat. Er is weinig ruimte voor 
aanvullende projecten.” Fanny ziet een groter besef van 
urgentie op het mbo dan op het vo. 

Susan Quirijnen: “De urgentie op scholen valt soms 
echt tegen. Want lezen staat achter rekenen, educatieve 
functies en softskills zoals samenwerking. Er zou dus 
iets moeten afvallen. Het curriculum zit te vol. Technisch 
lezen, woordenschat, dat zijn allemaal aparte vakken, 
maar dat moet je samen doen. Rijke teksten over 
bijvoorbeeld biologie en geschiedenis zouden al beter 
zijn, dan is er ook tijdwinst. Ondertussen hijgt de CITO 
toets in je nek, dus is het lastig om van de methodes die 
er al zijn af te stappen. En met de methodes die zich wel 
aanpassen, geef je kinderen een bubbel in een bubbel 
volgens sommige leerkrachten. Omdat het telkens 
losstaande dingen zijn.”

Toch is er ook een groei van urgentie te zien voor Liesbet 
van Gestel en Joyce Kooreman. De cursus Open Boek, een 
cursus voor een leescoördinator die contactpersoon is 
van de bibliotheek, zit bij Liesbet vol. Bij Joyce kwamen er 
na lange tijd ineens 5 aanmeldingen. 

Liesbet: 

“Dit is hartstikke mooi, 
want dan leeft het in de 

scholen.”



Samenwerking scholen
De scholen en bibliotheken worden geacht flink samen 

te werken om het leesplezier en de leesmotivatie weer op 

te krikken. Zo’n samenwerking gebeurt natuurlijk niet 

overal hetzelfde, en is ook niet altijd even duidelijk vanaf 

het begin. Annelies: “Met sommige scholen is er bijna 

wekelijks contact, terwijl dat met andere scholen hooguit 

een paar keer per jaar is. We zouden graag een nog 

vanzelfsprekendere samenwerkingspartner willen zijn 

voor de scholen. Dit gaat al beter door het Leesoffensief 

Brabant en doordat gemeentes ons bij bepaalde 

overleggen vragen om aan te sluiten. Maar het kan nog 

beter. De nadruk moet liggen op het ontzorgen van de 

leerkrachten. Door een beter geïntegreerde aanpak 

van leesbevordering en -plezier in de lessen kost het in 

principe niet meer maar zelfs minder tijd. We hopen dat 

scholen hierin minder terughoudend zullen worden.”

Voor Astrid Segeren is het duidelijk: “De basis voor de 

samenwerking met de school is de leesmediaconsulent. 

Die gaat een langdurige relatie aan met de school en 

wordt uiteindelijk bijna gezien als onderdeel van het 

schoolteam. Hier steekt de bibliotheek en het merendeel 

van de scholen écht tijd en energie in.”

Annette Jansen is het hier mee eens: “In het po worden 

leesmediaconsulenten als interne kracht gezien. Zelf met 

corona. Toen mochten wij als eerste weer terugkomen, 

en op sommige scholen hoefden we niet eens weg. Als 

bieb moeten we scholen inspireren zodat leerkrachten 

daarna ook zelfstandig aan de slag kunnen, bijvoorbeeld 

met een boekenkring. Als leesmediaconsulent ben je 

ondersteunend en coachend.”



Voortgezet onderwijs
De leesmediaconsulenten komen makkelijker binnen op 
het po dan op het vo. Wendy Konijnendijk: “Op het vo is 
het veel schuiven met wat wel en wat niet kan. Terwijl 
we op het po vaste uren of contracten hebben waardoor 
we wél verschil kunnen maken.”

Het gebrek aan vaste uren op het vo ziet Annette ook: 
“Soms wil het vo wel een bibliotheekbezoek, maar 
aan een keer een los bezoek heb je weinig. Het is beter 
dan niets, maar een los bezoek gaat mensen niet 
constant motiveren. En dan alsnog kunnen scholen 
de prijs te hoog vinden.” Annette gaat verder: “Ik heb 
ook van brugklasdocenten de vraag gekregen voor een 
structureel pakket. Zij hebben namelijk veel kinderen in 
de klas die nog helemaal gemotiveerd zijn om te lezen, 
na jaren leesonderwijs in combinatie met de bibliotheek 



Eén iemand verantwoordelijk 
Joyce werkt voor bibliotheek Heusden, een wat 
kleinere bibliotheek, waardoor ze in haar eentje 
verantwoordelijk is voor de scholen in haar omgeving. 
“Ik ben in m’n eentje het jeugdteam, ik heb geen vaste 
uren op de scholen. We doen losse activiteiten en ik 
geef ook jeugdliteratuurlessen aan de leerkrachten. De 
samenwerking tussen de scholen en mij wordt steeds 
beter, omdat ze mij steeds beter weten te vinden. Soms 
denk ik nog wel ‘heb je m’n mail niet gelezen’? Ook 
kunnen ze mijn contactpersoon op de school niet altijd 
vinden. Daarom zou ik graag aansluiten bij een intern 
overleg, dan kan ik uitleggen wat ik precies allemaal 
doe.”

op school. Maar op het vo is er amper collectie en geen 
gericht leesonderwijs meer. Dan zijn ze in het 4e jaar de 
leerlingen kwijt. Alle motivatie en interesse was weg. 
Leerlingen komen na de basisschool in een zwart gat 
terecht betreffend aandacht voor lezen.”

Annelies vult aan: “Het aanbod van de bibliotheek 
beperkt zich bij vo scholen vaak tot de les Nederlands. 
Docenten Nederlands fungeren dan als kartrekker en dat 
is jammer. Het zou veel beter zijn om aandacht voor taal 
als integraal onderdeel van iedere les te maken.”

“Leerlingen komen na de basisschool 
in een zwart gat terecht betreffend 

aandacht voor lezen.”



Activiteiten
Als leesmediaconsulent, bibliothecaris 
of specialist doe je vele verschillende 
activiteiten met en op de scholen. 
Van nationale campagnes zoals de 
Kinderboekenweek en Kinderjury, tot 
specifiek boekadvies per leerling. Voor 
Wendy is het duidelijk: “De belangrijkste 
activiteit is de relatie opbouwen met de 
school. Daarna pas komen de trainingen en 
de typische activiteiten. Die relatie en die 
vaste uren, dat is echt het belangrijkste.”

Astrid vult aan: “Leesbevordering en 
leesplezier vragen om een lange adem. Het 
begint bij een goede vertrouwensband 
tussen de leesmediaconsulent en de school. 
Hierbij is stabiliteit een belangrijke factor. 
Bij scholen met interim directeuren kan dit 
een uitdaging zijn.”



Corona
In de afgelopen twee jaar is er best wat veranderd, 
nieuwe initiatieven en zaken die ineens moesten worden 
omgegooid omdat er geen fysiek onderwijs gegeven 
mocht worden. Astrid: “Achter de schermen hebben 
de leesmediaconsulenten leerkrachten ondersteund 
door leestips en boekenlijsten te maken voor diverse 
doeleinden. Op sommige scholen kwamen kinderen uit 
de bovenbouw wekelijks langs om huiswerk in te leveren. 
De kinderen konden dan meteen ook een boek uitzoeken 
om mee naar huis te nemen. Ook stond op de website 
van de bibliotheek een pagina vol met thuistips waar ook 
de leerkrachten op geattendeerd werden.”

Ook is er veel digitaal ontwikkeld en georganiseerd. 
Susan: “We hebben veel online gedaan, gericht op 
ouders. Zeker voor ouders is dat makkelijker dus dit 
blijven wij doen. De ouders bereiken we via scholen, 
plaatselijke kranten en social media. Zo spreken we 
nu – digitaal – een doelgroep aan die we eerst niet 
aanspraken. We horen dat het fijner is voor de ouders 

Marco Albers

om bijeenkomsten vanuit thuis bij te wonen en dat het 
bij kwetsbare onderwerpen veiliger voelt om achter de 
computer te zitten. Ook dan is het goed om het online 
te organiseren.”

Liesbet vult aan: “Wij zijn aan de slag gegaan met 
online voorlezen door middel van filmpjes, ook in 
combinatie met muziek of dans. We combineren nu 
vaak fysiek met livestream. Door corona zijn digitale 
activiteiten echt in een stroomversnelling gekomen. 
Zelf vind ik het ook prettig dat ik niet overal naar toe 
hoef te rijden en gewoon online aansluit.”

Echter, niet alles ging digitaal soepeler dan fysiek. 
Annette: “Van januari tot juli hebben wij ons netwerk 
digitaal opgezet. Dit ging in het begin heel goed, maar 
mensen werden snel digitaal moe.”



Fanny:  
“In de ideale wereld wordt de doorlopende leeslijn die er nu al is van 
0-12 jaar doorgetrokken naar 0-18 jaar. Waarbij er voor elk niveau 
geschikt aanbod is om te lezen en leesplezier te ondersteunen en 
kinderen minimaal eens per jaar in de bibliotheek komen. Daarnaast 
blijft het ontzettend belangrijk om de urgentie van goed taalgebruik 
te verhogen op scholen, vooral ook bij mbo praktijkgericht onderwijs. 
Taal moet een onderdeel zijn van de lessen.”

Annette:  
“Er zijn zoveel factoren om aan te werken. 
Het zou fijn zijn om samen meer tijd te 
investeren in het over lezen hebben binnen 
de teamoverleggen en studiedagen op 
scholen. Maar ook voor de leerkrachten om 
de expertise van de leesconsulent echt te 
leren kennen en ervaren, zodat leerkrachten 
weten wat leesconsulenten doen. Daarbij 
helpt het als de directeuren inhoudelijk 
betrokken zijn en als een leescoördinator op 
de school langer op functie blijft. Hierdoor 
kan de leescoördinator zichzelf meer 
ontwikkelen en sterkere keuzes voor haar 
school maken.”

Annelies:  
“De collectie blijft de basis voor leesplezier. Alles wat bijdraagt aan 
het toegankelijk maken van de collectie is dus van belang. Daarnaast 
zijn leesmediaconsulenten vaak nog te bescheiden, dat kan het 
lastiger maken om binnen te komen bij scholen en te laten zien wat 
je in huis hebt. Een scholing voor de leesmediaconsulenten met als 
insteek jezelf professioneel opstellen en op onderhandelingen ingaan 
is wenselijk.”

De toekomst
Er wordt al veel vooruitgang geboekt, maar er zijn nog veel dingen die beter kunnen in de 
toekomst. De bibliotheekmedewerkers vertellen wat zij graag zien in de toekomst:



Astrid:  
“Ik zou graag willen dat de leesmediaconsulenten werden 
geschoold in meertaligheid, makkelijk lezen en ook andere 
thema’s. Het is een continu proces om up to date te blijven. 
Verder zie ik graag ook meer uitwisseling tussen bibliotheken 
onderling. Niet per se over productontwikkeling, maar vooral 
om elkaar te inspireren en te leren van elkaar. Ook is het 
belangrijk dat de Pabo aansluit. De studenten van nu zijn de 
leerkrachten voor de toekomst en dan is het heel belangrijk 
dat zij voldoende zijn geïnformeerd over de Bibliotheek op 
School.”

Joyce:  
“Ik vind dat er veel meer geïnformeerd moet worden 
naar wat de jeugd leuk vindt. En dan ook dingen 
ontwikkelen in samenwerking met de jeugd. Verder 
werk ik graag samen met andere bibliotheken, dit 
zou ik ook willen blijven doen. Omdat ik in m’n 
eentje ben heb ik weinig tijd en weet ik soms niet 
hoe ik iets in m’n eentje moet regelen. Het helpt 
mij als grote bibliotheken de grote lijnen doen en ik 
dat kan inzetten in mijn gemeente. Het liefst heb ik 
meer tijd en enthousiaste collega’s.”Wendy:  

“Het leesonderwijs moet echt veranderen en ook de 
ouders moeten bewuster gemaakt worden van de rol die 
ze hebben. Daarnaast zie ik graag meer scholing voor 
leesmediaconsulenten, je moet altijd één stap voorblijven 
en het nieuwste van het nieuwste weten. Ook zou ik het fijn 
vinden als kennis over het vo beter zichtbaar is. Als je daar 
niet elke dag mee bezig bent, is het heel lastig om deze te 
verkrijgen. Verder moeten we ook gewoon doorgaan; we 
verschuiven van uitvoerder naar specialist.”



Susan:  
“Het allerbelangrijkste is dat scholen inzien dat 
methodes niet alles zijn. Dit vraagt ook om een 
gesprek met organisaties zoals CITO, om van de 
methodes los te komen. Daarnaast proberen 
bibliotheken vaak nog ieder hun eigen wiel uit 
te vinden, we zouden veel meer moet delen. Plus, 
bibliotheken mogen ook fouten maken, daar moet 
je niet bang voor zijn. Als leesmediaconsulent 
moet je er echt gaan staan. Jij bent de specialist, 
en jij kent alles. Ga actief op zaken af en zeg dat je 
de expert bent. Verder hoop en verwacht ik meer 
focus op de jeugd, want als jongeren niet vanaf 
0 leren dat boeken leuk zijn, krijg je ze ook lastig 
aangehaakt op hun 18e.”

Liesbet:  
“Leesplezier en leesmotivatie mag in het curriculum worden 
opgenomen. Als bibliotheek mogen wij ons ook meer 
profileren; er zit zoveel deskundigheid, laat het dan ook zien! 
Ik hoop ook dat die doorgaande lijn steeds beter wordt, dat 
kinderen sowieso om de zoveel tijd in aanraking komen met 
de bieb. Maar laat ze ook nog eens gaan in de 4e van het vo, 
wanneer ze gaan lezen van de lijst, daar is ook behoefte. En 
leescampagnes, poëziewedstrijden, dat de leerlingen van 0-18 
jaar elke maand in contact komen met iets rondom lezen. 
Daarnaast zijn volwassenen het voorbeeld voor kinderen, 
dus lees met ze mee. Als leraar: pak ook een boek wanneer de 
kinderen lezen. Maar ook in het imago van de bibliotheek van 
de bibliotheek als stille plek wordt in stand gehouden door de 
ouders. Een beeld wat al lang niet meer klopt. Soms lijkt de 
bibliotheek net een buurthuis, en laten we dat ook gewoon 
doen. Haal de jeugd binnen, drink koffie in de bibliotheek. Er 
mag best wel wat rumoer zijn.”



Ouders
Naast scholen en bibliotheken hebben ouders een rol in de leesbevordering van hun kinderen. Maar hoe belangrijk 
wordt deze rol gevonden door ouders? En waar ligt de grens? We hebben ouders van kinderen die op verschillende 
Brabantse basisscholen zitten bevraagd en zes kleine telefonische interviews onder ouders gehouden. Het ging in totaal 
om 124 respondenten.

De enquête en interviews gaan over ouders van kinderen tussen de 4-12 jaar. Uitkomsten uit de enquête en interviews 
zijn erg vertekend, omdat de bevraagde ouders zelf al bewust bezig zijn met taal en lezen van hun kinderen. Deze 
resultaten zijn daarmee slechts indicatief en niet representatief. 

Leestijd
In de figuren hieronder zie je dat de meeste kinderen uit het onderzoek gemiddeld minimaal 1 uur per week lezen,  
34% doet dit meer dan 3 uur per week. Ook wordt er volop voorgelezen. Bijna de helft van de ouders doet dit dagelijks en 
29% van de ouders doet dit meerdere keren per week. 
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In onderstaande grafiek is de leestijd van de ouders afgezet tegen de leestijd van de kinderen. De leestijd van de 
kinderen wordt aangegeven door de gekleurde staafjes. Hieruit valt op te maken dat er een duidelijk verschil is tussen 
ouders die weinig tot niet lezen (< 0,5 uur/week) en de andere drie groepen. Ouders die weinig lezen, hebben veruit het 
vaakst kinderen die dit ook niet of weinig doen (max 1 uur/week).

Ongeacht leescultuur thuis wordt het belang van leesvaardigheid door alle ouders ingezien. En dat geldt ook voor 
leesplezier. Van de keuzes heel belangrijk, belangrijk, onbelangrijk, heel onbelangrijk, vind 78% het heel belangrijk hoe 
goed hun kind leest en 22% vind het belangrijk. Van deze zelfde keuzes vindt 76% het heel belangrijk dat hun kind plezier 
heeft in lezen, 21% belangrijk en 2% onbelangrijk.

45% van de ouders zou het fijn vinden als hun kind meer leest dan het nu doet. Dit geldt vooral voor ouders waarvan de 
kinderen tot de gemiddelde lezers behoren (0,5 uur tot 3 uur/week). Ouders met kinderen die weinig tot niet lezen (<0,5 
uur/week) en ouders met kinderen die al heel veel lezen (> 3 uur/week) geven respectievelijk 60% en 75% aan dat ze het 
niet nodig vinden dat hun kind meer gaat lezen of dat ze hierover geen mening hebben. 

Relatie tussen leeftijd ouders en kind

kinderen lezen> 3 uur/week kinderen lezen 1-3 uur/week kinderen lezen 0,5-1 uur/week kinderen lezen < 0,5 uur/week
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Zes ouders zijn telefonisch geïnterviewd om dieper 
in te zoomen op de rol die ze zien voor de school en 
bibliotheek rondom leesbevordering van hun kinderen. 
Het gesprek werd gehouden aan de hand van drie open 
vragen. Lees hieronder per vraag een samenvatting van 
de gesprekken met de ouders. 

Hoe vaak bezoekt uw kind de 
bibliotheek?

wekelijks

elke 2-4 weken

eens per 3 maanden

eens per half jaar

minder dan eens per 
half jaar

14%

41%
20%

20%

5%

Bibliotheekbezoek
Meer dan de helft van alle kinderen (55%) bezoekt 
minimaal maandelijks een bibliotheek. Maar 1 op 
de 5 doet dit minder dan eens per half jaar. Nadere 
bestudering leert dat er een duidelijk verband is tussen 
de hoeveelheid tijd die een kind per week aan lezen 
besteed en de frequentie van het bibliotheekbezoek. 
Van de kinderen die meer dan 3 uur/week lezen gaat 
69% minimaal eens per maand naar de bibliotheek. Bij 
kinderen die minder dan een half uur per week lezen ligt 
dat percentage op 20%.  



nog spannender te maken, zoals lezen met een zaklamp 
in een donkere ruimte. De inzet van de scholen hierbij 
wordt door de ouders gewaardeerd.

Welke rol past volgens u bij de bibliotheek 
als het gaat om het stimuleren van lezen?
De bibliotheek wordt vooral gezien als een belangrijke 
basisvoorziening. Met haar collectie maakt zij boeken 
lezen bereikbaar voor iedereen. Volgens veel ouders is 
de rol van de bibliotheek ook om kinderen het plezier in 
lezen te leren ontdekken. 

Welke rol past volgens u bij de school als 
het gaat om het stimuleren van lezen?
Alle ouders vinden de rol van de school zeer belangrijk. 
Het is dé plaats waar kinderen de beginselen van het 
lezen wordt bijgebracht. Niet alle ouders hebben even 
goed zicht op de manieren waarop dit gebeurt, maar 
over het algemeen krijgen zij via hun kinderen te horen 
dat dit op een leuke en speelse manier gebeurt. Er is 
zeker niet alleen aandacht voor grammatica, maar het 
lezen wordt vaak ook verweven met andere projecten. 
Daarnaast stimuleert de speelse manier van het lezen de 
kinderen ook om thuis aan de slag te gaan.

Sommige scholen hebben een schoolbibliotheek, echter 
weten niet alle ouders of dit bij hun school het geval is.

Verder vinden ouders het belangrijk dat er aandacht is 
voor het niveau van hun kind en dat de boeken hierop 
aansluiten. Sommige scholen geven ouders ook tips 
over hoe zij thuis de kinderen op een leuke en positieve 
manier kunnen helpen om leesplezier te stimuleren. Dit 
gebeurt o.a. door boekentips en ideeën om het voorlezen 



Sommige ouders geven aan dat zij zelf thuis al veel doen 
aan lezen en veel boekjes in huis hebben. Zij achten 
de bibliotheek vooral belangrijk voor gezinnen die het 
minder breed hebben en waar aandacht voor taal minder 
vanzelfsprekend is. Zij geven aan dat ze het goed vinden 
als de bibliotheek zich met haar activiteiten vooral op 
deze groep kinderen en ouders richt. 

In hoeverre bibliotheken dit wel of niet doen is niet bij 
alle de geïnterviewde ouders bekend. Sommigen gaan 
regelmatig met hun kind naar de bibliotheek en maken 
gebruik van het aanbod aan diverse activiteiten, zoals 
voorleesochtenden en bieblab. Andere ouders kennen 
bepaalde samenwerkingsprojecten tussen de bibliotheek 
en school, zoals Kwispel. En een aantal ouders geeft aan 
niet precies te weten welke activiteiten er zijn in de 
bibliotheek.

Een bezoek aan de fysieke bibliotheek is bij deze 
leeftijdsgroep sterk afhankelijk van de afstand tot 
de woning van het kind. Eén ouder gaf aan dat de 
bibliotheek te ver is voor haar kinderen om daar 
zelfstandig naartoe te gaan. En omdat ze zelf een drukke 
agenda heeft, zit een regelmatig bibliotheekbezoek er 
niet in. 



lezen te laten ervaren. Dit begint al heel vroeg, dus al 

voor het kind naar school gaat. 

Echter men realiseert zich ook dat niet in elk gezin deze 

basis wordt gelegd en dan zijn aanvullende diensten 

zoals BoekStart en voorleesactiviteiten in de bibliotheek 

onmisbaar. 

Over het algemeen komt de bibliotheek wel op de derde 

plaats voor de ouders. Het wordt vooral gezien als een 

ondersteunende dienst voor ouders en school om te 

zorgen dat zoveel mogelijk kinderen goed leren lezen en 

daar al vroeg het plezier van ervaren.

Wie is volgens u de belangrijkste persoon 
om uw kind(eren) te stimuleren om goed te 
leren lezen? Is dat de school, de bibliotheek 
of de ouders? 
De meeste ouders geven aan dat zijzelf en de 

school samen het belangrijkst zijn. In hun ogen is 

het een wisselwerking. De school is in ieder geval 

verantwoordelijk voor het technisch lezen en 

grammatica. De ouders zien een belangrijke taak voor 

henzelf om je kind op een leuke manier het plezier van 



Colofon:
Deze publicatie is tot stand gekomen binnen het project 
Brabantse Jeugd en Jongeren Geletterd. Het is de zesde 
in een reeks waarin verschillende belanghebbenden ‘het 
verhaal van de bibliotheek’ vertellen.
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