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In 105 bibliotheken kruisen vanavond 
duizenden mensen de pennen. Maar 
waarom houden bibliotheken zich in 
godsnaam bezig met de organisatie van 
een dictee? Een van de noodgrepen om 
nog volk over de vloer te krijgen?

V A N  O N Z E  R E D A C T R I C E  

ASTRID HOUTHUYS
MECHELEN I  Jeeminee. De bib

van Mechelen organiseert een dic-
tee. En een jazzlezing over EMI.
En een poëzieavond rond Ester
Naomi Perquin. En een lazy zon-
dagvoormiddag met jazz-deejay
Lies Steppe. En een date met de
digidokter. En een boekkadootjes-
verkoop voor de Warmste Week.
Én een voorleesuurtje voor de al-
lerkleinsten. Welgeteld één pand-
gang en één traphal ben ik door-
gedrongen in de gloednieuwe
stadsbibliotheek in het Mechelse
Predikherenklooster of ik had me
al voor zeven activiteiten kunnen
inschrijven. Ik had trouwens ook
al een caffè latte kunnen drinken,
want de geur van verse bonen wil
me van mijn pad richting boeken
weglokken, naar de ‘Barbib’.

Maar ik hou koers, snuffel in de
heerlijk rijke collectie die ver-
spreid staat over de vele ruimtes
van het 360 jaar oude klooster
(het hele oeuvre van Knut Ham-
sun!, de volledige kunstenaars-
reeks van Privé-Domein!, tien me-
ter echte langspeelplaten!), dweil
langs de eiken leestafels in de
kloosterbib en hun wisselende
bezetters (witharig in de voormid-
dag, na 15 uur het schooltassen-
volk) en vat zelf post aan een tafel
met leeslamp. In de tijd dat ik in
de bib vertoef, glijden minstens
drie groepen voorbij, fluisterend
achter hun gids aan. Talloze
bezoekers, ook toeristen, lopen in
en uit. Hier klopt een hart. Dat
van een bibliotheek die leeft. 

Drukker dan ooit
Toch gingen de Vlaamse open-

bare bibliotheken de afgelopen ja-
ren door woelig water. De leden-
en uitleenaantallen liepen de af-
gelopen twintig jaar terug: van
1.538.083 leners, of zo’n 25 pro-
cent van de bevolking, in 1998
naar 1.400.551 leners, of 20,5 pro-
cent, in 2017. Bovendien onthief
Vlaanderen de steden en gemeen-
ten in 2016 van hun bibliotheek-
plicht: de lokale besturen mogen
sindsdien zelf beslissen hoe ze
hun budgetten voor cultuur, sport,
jeugd en integratie verdelen. Een
stad kan dus zomaar haar bib slui-
ten om het uitgespaarde geld in
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Drie jaar geleden deed het Belgisch-Nederlandse Het Groot 
Dictee der Nederlandse Taal de boeken dicht. Daarom besloot 
de openbare bibliotheek van Mechelen in 2017 een eigen dictee 
in het leven te roepen: Het Groot Dictee Heruitgevonden. De 

Standaard en de vzw Creatief Schrijven zetten vanaf dit jaar
mee hun schouders onder het dictee, dat een nieuwe

naam kreeg, De Schrijfwijzen. Het Groot Dictee
Heruitgevonden, en dat vanavond plaatsvindt in 

105 bibliotheken. U kunt nog deelnemen 
in een bibliotheek in uw buurt (kijk op

standaard.be/schrijfwijzen). Of doe mee aan
de online versie van het dictee in onze app

dS Nieuws of op standaard.be/dictee.
De finale vindt plaats op 18 januari in de

Koninklijke Bibliotheek van België.

De heropstanding van Het Groot Dictee

ZIJN BIBLIOTHEKEN EEN BEDREIGDE SOORT?

‘Een bib is meer dan een hoop planken met boeken erop’
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Ho! Ho! Ho!
Geef eens een strip cadeau.

verdeeld doorKapitein Blake en Professor Mortimer. 
Kunnen ze Hongkong beschermen 
tegen de Chinezen?

‘Het jasje 
van de “belevings-
bibliotheek” 
is nieuw, 
maar het blijft 
om volks-
verheffing gaan’

  EVA PIETERS 
Bibliotheekverantwoordelijke Halle

pakweg een zwembad te stoppen.
Maar in de bibliotheek van Me-

chelen zien ze de neerwaartse
trend keren. ‘Bibliotheken zitten
in een up. Zeker in Mechelen,
waar de nieuwe bib een prestige-
project is van de stad’, zegt Brien
Coppens. Zij is het hoofd pu-
bliekswerking, en torst ook het
hoofd waaruit twee jaar geleden
het idee ontsproot om een eigen
Groot Dictee te lanceren. ‘Sinds de
opening van de nieuwe bib kregen
we zo’n 30.000 mensen per maand
over de vloer. Dat is een stijging
met 50 procent ten opzichte van
dezelfde periode vorig jaar’, vult
directeur Roel Van den Bril aan.
‘In september noteerden we ook
20 procent meer ontleningen.’ 

Veel kan te maken hebben met
het funkelnagelneue van de Me-
chelse bib. Maar eenzelfde geluid
valt te horen in de kleinere – nog
niet gerenoveerde – stadsbiblio-
theek van Halle. ‘Wij hebben de
indruk dat het drukker is dan ooit’,
zegt publieksverantwoordelijke
Marijke Rampelberg. Een blik op
de uitleen- en verlengingscijfers
voor gedrukte materialen lijkt dat
te bevestigen: in 2015 waren dat er
178.461, in 2018 205.990, een stij-
ging met 13 procent. En ook in de
gigantische Gentse stadsbib, De
Krook, ziet directeur Krist Bie-
bauw het publiek terugkeren.
‘Sinds we naar ons nieuwe gebouw
zijn verhuisd, 2,5 jaar geleden, is
het aantal uitleningen enorm toe-
genomen. Blijvend. We zitten nu
weer op het niveau van 2010.’

Of Mechelen, Halle en Gent
daarmee de Vlaamse uitzonderin-
gen vormen? ‘De cijfers tot 2017
geven aan dat het totale aantal
leners bij de Vlaamse openbare bi-
bliotheken daalt’, reageert Mattijs
Deraedt, adjunct-woordvoerder
van het Departement Cultuur,
Jeugd en Media. ‘Maar het aantal
bezoekers stijgt dan weer: tussen
2006 en 2017 groeide dat met
1,3 miljoen.’ 

Activiteiten als een dicteeavond,
zoals De Schrijfwijzen, of een jazz-
sessie op zondagochtend dragen
dus wel degelijk bij tot de herop-
leving van de Vlaamse bibs. ‘Die
worden meer en meer belevings-
bibliotheken’, bevestigt Deraedt. 

Dat moeten we vooral niet zien
als de bib die plat op de buik gaat
voor de massa. Bibliotheken blij-
ven nog steeds een fors deel van
hun budget in de collectie investe-
ren. ‘Publiekswerking is een mid-
del,’ bezweert collectieverant-

woordelijke Thomas Van Hoeve-
len, ‘steeds meer mensen laten
kennismaken met onze collectie
boeken, muziek en films, is het
doel. En dat werkt: hoe meer acti-
viteiten je organiseert, hoe meer
je collectie uitgeleend wordt.’ 

Hersengolven en zaden
Of ze in Gent meedoen met De

Schrijfwijzen? Eerlijk? Biebauw
kan het niet zeggen. ‘Ik kan niet al-
les bijhouden wat we doen. In 2018
bijvoorbeeld organiseerden we in
onze Gentse bibs meer dan 1.200
activiteiten, met tal van sociale en
culturele partners. Dat zijn er zo’n
3 per dag – de meer dan 3.500
schoolactiviteiten niet meegere-
kend.’ 

Een kleine 5.000 activiteiten,
dat is wel érg veel moeite om men-
sen enkel en alleen dichter bij de
collectie te brengen. ‘Onze missie
is niet langer het uitlenen van
onze collectie op zich, wij willen
vooral mensen helpen om de
wereld van vandaag beter te be-
grijpen. Dat kan door boeken uit
te lenen, maar ook door mensen
bijvoorbeeld te betrekken bij een
onderzoek naar hersengolven ter-
wijl ze onze bib bezoeken. Een bib
is vandaag meer dan een hoop
planken met boeken erop.’ 

Daarbij helpt het dat De Krook
een aantal onderzoeksgroepen
van de UGent en een afdeling van
Imec huisvest, iets wat een bib in
een kleinere stad natuurlijk niet
gegeven is. Maar ook in Halle zien
ze die verbreding als een verleng-
de van de opdracht die de biblio-
theken in 1978 van de Vlaamse
overheid meekregen. ‘Het jasje –
de belevingsbibliotheek – is
nieuw, maar het blijft om volks-
verheffing gaan’, zegt bibliotheek-
verantwoordelijke Eva Pieters. ‘Of
dat via boeken gaat, via onze za-
denbib of ons smartcafé, het
draait allemaal om kennis opbou-
wen om mee te kunnen in onze
maatschappij.’ 

Dat sociale staat boven aan de
agenda van elke bib. ‘Van collectie
naar connectie’, is een slagzin die
ik vaker hoor. ‘Bibliotheken beho-
ren tot de weinige plekken waar
mensen in en uit kunnen zonder
dat iemand wat van ze verwacht’,
licht Biebauw toe. In Mechelen
zegt directeur Van den Bril dat zo:
‘Wij willen de grootste huiskamer
van Mechelen zijn. Van zaken-
mannen die komen brainstormen
tot daklozen die hun mail chec-
ken. Iedereen is welkom.’ En in
Halle: ‘Je moet geen grote litera-
tuur meer lezen om hier welkom
te zijn. Wij willen een dam tegen
de eenzaamheid vormen.’ 

Lummelaars
Hoe goed de bedoeling ook

mag zijn, critici zien de bibliothe-
ken op deze manier toch vooral
verworden tot marktplaatsen,
waar lummelaars de overhand ne-
men. De bib als stilteplek lijkt in
het gedrang. ‘Nochtans is dat net
een van de belangrijkste functies
van de bibliotheken van vandaag.
Zeker in een stad is het zoeken
naar luwteplekken. Vroeger had je

ZIJN BIBLIOTHEKEN EEN BEDREIGDE SOORT?

‘Een bib is meer dan een hoop planken met boeken erop’
nog de kerken als openbare stilte-
plaatsen, maar bibliotheken
nemen die functie stilaan over.’ 

‘Er zal altijd een frictie zijn tus-
sen de bib als ontmoetings- en als
stilteplek. Maar die kun je voor
een stuk opvangen in de indeling
van je gebouw en door je activitei-
ten te plannen op momenten
waarop ze het minst storen’, zegt
Biebauw. Of ze in Gent dan geen
fulltime champetter in dienst heb-
ben om de rust te bewaren? ‘La-
waaierige scholieren zijn vaak al
door studenten terechtgewezen
nog voor wij tussenbeide kunnen
komen.’

Met die marktplaats blijkt het
dus al bij al nog mee te vallen. ‘Ik
kom hier om in alle rust te stude-
ren,’ vertelt Amine Ouchen (22),
student logistiek en mijn buur-
man aan de eiken tafel in de Me-
chelse kloosterbib, ‘dat lukt thuis
niet altijd met de broertjes.’ Wat
verderop zit Amélie Hoornaert
(15) met vriendin Margaux een ge-
schiedenistoets te leren: ‘Onze ti-

tularis vond het belangrijk dat we
deze plek leerden kennen en dus
kregen we een rondleiding. We
zijn meteen gebleven. Het bevalt
ons hier. Je kunt er rustig en effici-
ent werken.’ 

En al loopt de weg richting boe-
ken en rust al eens langs een dic-
tee, volgens mijn gespreks-
partners is dat geen veeg maar net
een góéd teken. Een blijk van een
levende stadshub, die meer dan
ooit mensen wil verbinden. ‘Al zul-
len bibs er steeds minder uitzien
als de bibliotheek van onze kin-
dertijd, altijd zal er een kern zijn
rond de collectie, analoog of digi-
taal’, besluit Biebauw. ‘We zullen
ons elke dag opnieuw moeten her-
uitvinden, maar dat moeten jullie,
kranten, toch ook? Net als jullie
willen wij het verschil blijven ma-
ken door mensen op een kwalita-
tieve manier aan kwalitatieve info
te helpen.’ 

En hoort daar al eens een dic-
tee bij? Welaan, dan doet deze
krant toch gewoon mee?

‘Bibliotheken nemen
stilaan de functie 
van kerken als 
luwteplekken over.
Zeker in steden zijn
die meer dan nodig’
BRIEN COPPENS 
Hoofd publiekswerking Mechelen


