Aan het bestuur van de VOB
Wijnhaven 6
2511 GA Den Haag

Roosendaal, 6 oktober 2015

Geacht bestuur,
Op I oktober a.s. is er een extra ledenvergadering uitgeschreven om het rapport van de
verkenners Cohen en Brandenbarg, als reactie op de motie Bergfeld, te bespreken.
Op 1 oktober jl. hebben de Brabantse Bibliotheken hierover met elkaar van gedachten
gewisseld. De Brabantse Bibliotheken maken zich niet alleen zorgen over de inhoudelijke
discussie naar aanleiding van de motie zoals die nu gevoerd wordt, maar ook over het
functioneren van het bestuur van de VOB.
De bibliotheken in Nederland staan onder z\ tare druk. Ontlezing, digitalisering, de
razendsnelle veranderingen op het gebied van informatie en technologie lijken de kern
van de bibliotheekfunctie aan te tasten. Voeg daar de lokale bezuinigingen aan toe waar
veel bibliotheken mee zijn en worden geconfronteerd en de toekomst stemt niet vrolijk.
De discussie rond de motie moet volgens ons nadrukkelijk in het licht worden gezien van
de totale problematiek waar bibliotheken mee worden geconfronteerd. De wijze van
ontsluiting van de digitale collectie van de KB staat immers niet los van het feit dat het
merendeel van de e-books, die voor lezers en leden interessant zijn, helemaal niet in
deze collectie opgenomen zijn en ook in de nabije toekomst niet opgenomen zullen
worden. De discussie over de relatie tussen een digitaal landelijk abonnement en het
lokale abonnement heeft alles te maken met de kernvraag wat een lokale bibliotheek nog
te bieden heeft in onze digitale en mondiale samenleving.

Wij maken ons in Brabant ernstig zorgen. Ten eerste omdat wij vinden dat de discussie
breder moet worden gevoerd dan een abonnement structuur of eigenaarschap van een
(beperkte) digitale collectie. Ten tweede zouden wij het jammer vinden als de discussie
alleen uit zou monden in het ter verantwoording roepen van het bestuur of, nog erger, in
het opzeggen van het vertrouwen in het bestuur. Zeker, er zijn fouten gemaakt en zeker,
daar moet over gesproken worden. Maar wij zijn van mening, dat de bedreigingen van de
bibliotheek zodanig ztjn, dat geen enkel bestuur die klus in haar eentje kan klaren.
Wtl roepen het bestuur en de leden van de VOB op de discussie in zijn geheel te blijven
voeren. Watwordt ons antwoord voor de toekomst van de bibliotheken in Nederland? Wat
is daarvoor nodig? Wat gaan we eraan doen?
Wij denken dat deze discussie alleen gevoerd kan worden als binnen het huidige bestuur
een vernieuwing wordt ingezet en er op een structurele manier gebruik wordt gemaakt
van de ervaring, expertise en innovatie experimenten bij de leden. De Brabantse
Bibliotheken roepen dan ook het bestuur van de VOB op om op de volgende ALV in
december met voorstellen te komen die zorgen voor een versterking van de positie van de
VOB: naar de leden, naar de ministeries en naar de KB.

Wij denken dat niemand het ultieme antwoord heeft. Niemand heeft dan ook recht op het
laatste woord. We vinden wel dat we als bibliotheken in Nederland beter de denkkracht,
die in de branche sterk aanwezig is, moeten gebruiken. Om de bibliotheekfuncties
betekenis te geven vanuit de lokale context in een wereld waar alles overal te vinden lijkt
Onze expertise willen we daar graag voor inzetten, in welke vorm dan ook.
Wij zouden het op prijs stellen als deze brief als signaal vanuit het Brabants Netwerk
tijdens de ledenvergadering op 8 oktober a.s. met de VOB leden wordt gedeeld.
Met vriendelijke groet,
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F. D. Assink-Aben
Voorzitter Brabantse Netwerk Bibliotheken (BNB)
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