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BEGINNEN

Eindhoven

Een investering in de bieb
is een investering in de stad.
Daar zijn wij van overtuigd.

Een goede, laagdrempelige bibliotheekvoorziening in de directe
nabijheid van de mensen is essentieel in de aanpak van de
uitdagingen van onze slimme stad: toenemende eenzaamheid,
teruglopende zelfredzaamheid en een grote groep laaggeletterden
en digibeten. En daar komen nog eens bij de toenemende vergrijzing,
een groei naar 300.000 inwoners en een steeds internationaler
wordende bevolking.
Het belang van de bibliotheek staat voor ons buiten kijf.
Maar wat is de waarde van de bibliotheek voor de gebruiker?
We vroegen het aan (prominente) inwoners van de stad.
De vele, betrokken reacties zijn in dit boekje te lezen.

Hugo Nieuwenhuizen (Partner/Advocaat Taylor Wessing):
Communicatie, en de mogelijkheid ervaringen te onthouden en over te dragen
onderscheidt mensen van dieren. Dat kan alleen met taal. Taal is het gereedschap om
de maatschappij te ordenen. Taal leer je niet, taal oefen je. Zonder boeken geen
oefening. Zonder bibliotheek geen boeken voor mensen die dat hard nodig hebben.

Wie leest, leeft!

Leon van der Zanden (Cabaretier, Trainer, Dagvoorzitter):
Door de bibliotheek is mijn wereld groter, mooier en rijker geworden. Iets wat zonder
deze rust- en inspiratieplek niet gebeurd zou zijn. Wij hadden thuis geen geld (over)
voor boeken. Door wekelijks onder te duiken in de verhalen en inzichten van anderen
heb ik mijn dromen kunnen vormgeven en ben ik nu geworden waar ik toen van
droomde. Ik sta op het podium en inspireer op mijn beurt weer de jongeren om te
worden wie zij werkelijk willen zijn. Mijn advies is steevast: lees boeken!

Yvonne van Mierlo (algemeen directeur Ergon):
De bibliotheek is meer dan een plek waar je boeken komt halen en inleveren. Het is een
plek in de buurt waar men elkaar ontmoet en nieuwe verbindingen maakt. Het brengt
sociale cohesie, zorg voor elkaar en vergroot de integratie. Ontwikkeling op taal is enorm
belangrijk voor (arbeids)participatie en daarin speelt de bibliotheek een cruciale rol.

Bij een leven lang ontwikkelen hoort een bibliotheek, dichtbij in de
wijk.

Martijn Paulen (directeur Dutch Design Foundation):
Kies voor de bibliotheek, kies voor Eindhoven.
De bibliotheek is het kloppende hart van ontmoeting in de breedte, van ontwikkeling,
gesprek en zorgvuldige informatie. De plek waar fantaseren mag en dromen
beginnen. Ze is het verbindende, verdiepende rustpunt in al het gekrakeel: in een
stad die zich wil bogen op vooruitgang hoort de bibliotheek ons stralende middelpunt
te zijn. Keer op keer is gebleken dat beschaving en bibliotheek een onlosmakelijk koppel
zijn. Durf er voor te kiezen, volmondig, juist nu!
Gezellig..., oma leest voor.

Jalila Essaïdi (Founder Bioart Laboratories):
Een venster naar nieuwe werelden, mooie verhalen, ruimte- en tijdreizen, leren hoe
dingen werken, verdwalen in werelden waar alles mogelijk is: dat is de bibliotheek
voor mij. Een bron van kennis en verbeelding, die je leren denken in mogelijkheden
en kansen. Niet voor niks is het vergaren van kennis een mensenrecht en dient voor
iedereen toegankelijk te zijn.

De bibliotheek is een plek voor iedereen en moet in de nabijheid
van mensen geworteld zitten want de echte kracht van kennis, zit in
het delen met iedereen.

Zonder bibliotheek in de nabijheid van mensen ontbreekt de basis voor een stabiele
samenleving. Ieder mens heeft recht om altijd toegang tot bronnen van kennis en verbeelding te hebben. Bezuinigen op kennis en verbeelding zorgen voor haarscheuren in
onze samenleving daarom is het van belang dat we in Eindhoven ons hard maken om te
zorgen dat iedereen, overal en altijd op een laagdrempelige manier toegang heeft tot de
bibliotheken in Eindhoven.

Anja Vereijken (kinderboekenschrijfster):
Wat is er nou leuker dan verdwijnen in een andere wereld? Mensen, dieren of wezens
ontmoeten die je anders nooit zou tegenkomen en avonturen beleven waar je enkel
van kunt dromen? Als kind vond ik die wereld in de bibliotheek. Stapels boeken sjouwde ik elke week mee naar huis. Later ging ik ze zelf schrijven, creëerde ik die werelden
waarin ik zelf wilde verdwijnen. Nog steeds ga ik met kinderen op zoek naar verhalen
in de bibliotheek. Door het lezen van boeken verrijken ze hun taal en vergroten ze hun
woordenschat, maar ze stimuleren ook hun eigen kundigheid en verbeeldingskracht,

Annemoon Geurts (Founder De Kazerne):
Iedere wijk hoort een bibliotheek te hebben: laagdrempelig bereikbaar in iedere levensfase. Een plek om je te ontwikkelen, elkaar te ontmoeten, om je thuis te voelen in je wijk
en stad. Om je horizon te verbreden en je te verbinden met de wereld om je heen.
De waarde is zoveel groter dan de som der delen. Een noodzakelijke en
uiterst effectieve investering in een stad met meerdere snelheden, in een stad die wil
dat iedereen mee kan doen, in een kenniseconomie.

Katja Pahnke (managing director Eindhoven Engine):
We zien de bibliotheek als een belangrijke ontmoetingsplek in de
stad. Hier komen verschillende groepen bij elkaar, ontstaan nieuwe ideeën en initiatieven, die we vanuit hier weer in nauwe samenwerking met ons ecosysteem kunnen
vertalen naar nieuwe impulsen voor innovatie.

Ingrid de Boer (Algemeen directeur Woonbedrijf):
Tegenwoordig is de bibliotheek zoveel meer dan alleen boeken uitlenen.
Ik pleit voor ontmoetingsplekken, in de buurt waarbij buurtbewoners terecht kunnen
voor informatie, een sociaal gesprek maar ook voor dat boek. Jong en oud samen om
elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.

waardoor ze zoveel kunnen creëren! En die plek, die magische plek waar al die

verhalen vindbaar zijn en samenkomen, is onmisbaar.

Lars van der Hoorn (ondernemer Van der Hoorn Buigtechniek, Brainport Assembly en lid
raad van toezicht Summa College):

De bibliotheek speelt een belangrijke rol bij de verbetering van de
brede welvaart!
En deze verbetering is essentieel voor de toekomst van onze mooie regio.

Annebelle Wijnen (Regional Communcations Manager EurAsia bij DLL)
Mijn kinderen hebben destijds nog gebruik kunnen maken van de “kleine wijkbibliotheek” in de Roostenlaan. Het was heerlijk om met hen daar boeken uit te zoeken,
die thuis voorgelezen konden worden, en later boeken te lenen die ze zelf konden lezen.
De ‘grote’ bibliotheek in de Witte Dame was en is voor ons een fijne ontmoetingsplaats.
Ik heb warme herinneringen aan Jan Siebelink die daar kwam vertellen over en voorlezen uit ‘Knielen op een bed violen’; een indrukwekkende en verrijkende bijeenkomst.

Ik hoop van harte dat ‘de bieb’ als bijzondere plek voor onze stad
behouden kan worden, zodat oude en nieuwe generaties daar op een

laagdrempelige manier kennis kunnen opdoen en kunnen genieten van de rijkdom
van lezen en leren.

Frank Hagenaars (eigenaar Frank Hagenaars fysiotherapie):
Bewegen van je geest = bewegen van je lijf en vice versa, sociale contacten
vermenigvuldigt dit met factor X, laat de bieb deze factor zijn!

#biebalsfactorX, of #biebalskatalysator

Tijs Rooijakkers (beeldend kunstenaar):

Boeken in wijken is crisis uitwijken.

Buddy Tegenbosch (piloot en schrijver):

Eindhoven profileert zich graag als stad waar kennis een belangrijke rol speelt. En wat

is nu bij uitstek de plek waar deze kennis op een laagdrempelige
manier voor iedere inwoner beschikbaar is? Precies, de bibliotheek.
Juist in een plaats als Eindhoven zou de bibliotheek niet een marginale, maar een
centrale rol moeten spelen. Dat betekent terugkeren naar de wijken, in de nabijheid
van ál haar inwoners.

Ellis Jeurissen (directeur publieke gezondheid GGD Brabant Zuidoost):
Sinds 1 januari 2021 verzorgt de GGD de jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen van
0-18 jaar in de regio en maken we ons hard voor een kansrijke start voor elk kind. Juist
in de eerste jaren, wordt die kansrijke start alleen maar groter als een kind een taal
goed leert. Tot het 7e jaar leert een kind het snelst. Die kans moet ieder kind hebben
en het liefst dichtbij huis in een laagdrempelige voorziening. Maar ook na dat 7e jaar!

Boeken dragen bij aan creativiteit, verbeelding, nieuwsgierigheid!
Van een kansrijke start naar een kansrijke toekomst.

Pieter Hendrikse (oud-voorzitter rvt Bibliotheek Eindhoven, columnist FRITS.nl):
Het afgelopen decennium daalde het budget van de Eindhovense bieb met meer dan

40%. Binnen de G5 én in vergelijking met Brabantse steden bungelt

de bieb in top- en expansiestad Eindhoven in financieel opzicht
treurig diep onderaan. In één woord: schandalig…

Joris van der Waart (Business director Studio Lauda):
Heel eerlijk; ik ben in de luxe omstandigheid dat de Bibliotheek in Eindhoven voor
mij een ’nice to have is’; een heerlijke plek waar ik tot rust en tot mezelf kan komen.
Een plek waar ik me kan laten inspireren uit onverwachte hoek. Maar voor veel
Eindhovenaren is een Bibliotheek geen luxe, maar pure noodzaak. Een zinvolle
basisvoorziening. De plek waar ze leren lezen en digitaal vaardig te zijn. Vaardigheden
die nodig zijn om mee te doen in de participatiesamenleving. Waar visie ontbreekt,
regeert de boekhouder. Het is toch niet uit te leggen dat een stad als Eindhoven - die
zich maar wat graag afficheert met technologie, design en kennis en waar zogenaamd
de slimste mensen ter wereld wonen - tienduizenden digibeten en laaggeletterden telt?
Investeer in de ontwikkeling en redzaamheid van mensen, voorkom een verdere
tweedeling in de maatschappij: zij die mee kunnen doen enerzijds, en zij die aan de
zijlijn blijven staan anderzijds.

Van een goede bibliotheek wordt de hele stad beter, stap voor stap,
mens voor mens. Het is de hoogste tijd om de Bibliotheek serieus te
nemen en hier ook serieus in te investeren.

Bert-Jan Woertman (algemeen directeur Mikrocentrum):
De bibliotheek is veel meer dan een gebouw met boeken. Ze is een van de pijlers van
de inclusieve kenniseconomie. Een fysieke en virtuele plek waar mensen komen om te
lezen en te leren. Waar jong en oud elkaar ontmoeten en kennis en ideeën met elkaar
delen. Waar je het zelf mag uitzoeken. Waar ruimte is voor ‘toevallige’ ontdekkingen.

Een leven lang leren is een leven lang de bibliotheek bezoeken.

Peter Kentie (directeur bestuurder Eindhoven365):
Voor een toekomstgerichte en inclusieve stad is een Bibliotheek een voorziening van
groots belang. Eindhoven kan daarin als slimme stad niet achterblijven.

Het vormt een sociale ontmoetingsplek en draagt bij aan de kennisontwikkeling, inspiratie en basisvaardigheden van álle inwoners.

Daarmee draagt het ook bij aan gelijke kansen voor iedereen om te kunnen participeren
in het succes van onze stad en de Brainport regio. Een directe aanwezigheid van de
Bibliotheek in de wijken verlaagt de drempel voor inwoners, stimuleert het gebruik van
de voorziening en vergroot de impact op zeer lokale schaal.

Jochem Goedhals (Eindbaas Fontys Pulsed):
Wij zijn Eindhoven. In Eindhoven zijn we samen sterk en in onze stad werken we samen
aan de ontmoeting tussen culturen en generaties. Leer- en leefachterstanden moeten
in onze stad zo klein mogelijk worden gemaakt en gehouden. Het platform dat de
bibliotheek Eindhoven momenteel is kan op veel grotere schaal een bijdrage leveren
aan voorgaande punten MITS er een kanteling komt vanuit de gemeenteraad. Deze kanteling zit in het faciliteren van gelden op continue basis zodat de personeelsleden
van de bibliotheek hun tijd en energie in de juiste activiteiten kunnen steken.

Investeer in de bieb en zorg samen dat we binnen nu en 2 jaar het
innovatieve voorbeeld zijn voor andere steden binnen Nederland
en daarbuiten.

Björn van de Doelen (voormalig profvoetballer PSV-er, singer songwriter):
Hoe meer mensen makkelijk toegang hebben tot verhalen die vermaken, ontroeren en/
of inspireren hoe beter het is. Want het kan je de kans bieden jezelf én anderen beter te

begrijpen. En daarnaast, hoe beter je je eigen taal beheerst hoe beter je je

kunt uiten, hoe beter je het gesprek aan kunt gaan. En dat alles samen
zorgt dan voor een betere samenleving met meer begrip, meer communicatie en
daardoor minder frustraties.

Boekjes uitzoeken met papa...

Roel Hellemons (Algemeen Directeur/CEO Eindhoven Airport):
De meeste mensen zullen hoogstens een paar keer per jaar hun horizon verbreden door
het maken van een reis, zoals via onze luchthaven.

Boeken daarentegen maken het mogelijk om dagelijks rijker te
worden: hobbymatig, ter ontspanning of om van te leren.
De bibliotheek speelt hierin een cruciale rol. Door letterlijk de mogelijkheid

Pieter Janssen (eigenaar Spectrigon B.V. en voorzitter Hockeyclub Oranje Rood):
Een bibliotheek van en voor de stad. Onmisbaar in alle wijken voor de sociale verbinding
en de groei en ontwikkeling van eenieder in onze inclusieve samenleving.

Geen luxe maar noodzaak!

te geven om de wereld mee naar huis te nemen en ervan te leren. En hoe dichter bij de
mensen, hoe breder en beter de kijk op het leven wordt.

Henk van Straaten (schrijver):

Een stad zonder centrale plek waar mensen van alle rangen en
standen kunnen komen om te lezen, boeken te lenen, gebruik
te maken van een computer en gelijkgestemden te treffen, in
zo’n stad wil ik niet wonen.

Martijn van der Linden (NXP Semiconductors Nederland, Director PR & Communications): Bekend is de uitspraak ‘zonder geschiedenis geen toekomst’ maar in feite geldt dit
ook voor een bibliotheek. Want een bibliotheek is zoveel meer dan alleen een verzameling boeken, het is een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar mensen
hun kennis kunnen verdiepen, delen en verbreden en vooral een plek die de cohesie
in de samenleving en wijk kan helpen bevorderen en polarisatie kan tegengaan. Of-

Esther Hofstede (directeur & founder Samen voor Eindhoven):
Toen ik op de basisschool zat als kind woonde ik in een klein dorpje en ging wekelijks
naar de bieb en verslond ik boeken. Ik zat ook in de kinderboekenjury en weet nog goed
hoe gefascineerd ik was toen ik ‘Kruistocht in spijkerbroek’ las. Het leukste beroep
toentertijd leek me om in de bieb te mogen werken! De bieb in het dorp ging later dicht,
het was niet alleen een bieb maar had ook een sociale en educatieve functie. Daarmee
verdween ook deze rol in het dorp. Nu ik in Eindhoven woon heb ik mijn eigen minibieb
gemaakt – een ruil-bibliotheekje- voor ons huis. Mensen hebben echt behoefte om te
lezen, want het wordt heel veel gebruikt. Eindhoven bestaat uit ‘vele dorpen’.

In deze ‘slimste regio van de wereld’ die het economisch zo goed
doet en waar iedereen zit te springen om goed opgeleid talent,
hoort ieder kind in zijn eigen buurt laagdrempelige toegang te
hebben tot boeken en gestimuleerd te worden om te lezen en zijn/
haar taal verder te ontwikkelen.
De bibliotheek is al jaren partner van St. Samen voor Eindhoven. Op vele terreinen
werken we samen o.a. met het landelijke platform ‘Allemaal Digitaal’ gaven we
honderden computers een tweede leven en deelden deze uit aan schoolkinderen die
dit nodig hadden.

wel een stad kan – ondanks de steeds snellere digitalisering van de

maatschappij - ook anno 2021 niet zonder een goed netwerk aan
bibliotheken.

Ellen Albers (onderneemster, initiator New Order of Fashion):
Belang bibliotheek:
De bibliotheek is vooral de plek waar mensen samen komen en op een prettige en educatieve manier hun taalvaardigheid kunnen ontwikkelen.

Super belangrijk bij een multiculturele samenleving.
Linda Amendt (schrijfster):
Lezen is leven. De bibliotheek voorziet in levenslang leren. Bibliotheek betekent
letterlijk bergplaats voor boeken. Maar het is véél meer dan dat; het draait er om kennis
halen en brengen oftewel: levenslang leren.

Geloof sterk in het belang van het stimuleren van kennis binnen alle lagen van de
bevolking en de bieb is hier bij uitstek een plek voor.

Hans Martin Don (voormalig wethouder Eindhoven en algemeen directeur Leger Des Heils):
Het kunnen lezen en het tot je kunnen nemen van kennis maakt verschil in het leven.
Onze bibliotheek als kennisbron en informatiepunt ondersteunt mensen in het verschil
te maken. De bibliotheek is daarmee meer dan een gemeentelijke begrotingspost. Het is
een instrument voor Eindhoven om mensen, jong en oud om zich te ontwikkelen en te
doen laten aansluiten. Investeer in de Bieb!

René Bakkerus (Creative director RGB Disco):
In de bieb is als kind mijn belangstelling voor geschiedenis begonnen, iets waar ik tot
de dag van vandaag plezier aan beleef. Ik was als kind groot fan van de educatieve
geschiedenis strip Van Nul Tot Nu. Volgens mijn kinderbrein heb ik deze reeks minimaal
100x geleend. De werkelijkheid zal eerder naar de 10 gaan maar tot de dag van vandaag
is hierdoor geschiedenis, en waarom dingen gaan zoals ze gaan, mijn favorieten
non-fictie thema en heeft dit uiteindelijk mijn kijk op de wereld verbreed. De bieb heeft
mij hiermee mede gevormd en zo een ontdekking gun ik een volgende

generatie ook!

Marc Cootjans (directievoorzitter Rabobank Regio Eindhoven):
Lezen, leren en ontmoeten zijn cruciaal voor een inclusieve samenleving, waar iedereen
meedoet en iedereen bijhoort. Een toonaangevende, moderne gemeente

als Eindhoven verdient dan ook een toonaangevende, moderne
bibliotheek.

Joep Verbugt (Voorzitter Raad van Bestuur GGzE):

Mentale gezondheid moet net zo belangrijk worden als fysieke
gezondheid. Lezen heeft onmiskenbaar een gunstige werking op de mentale

gezondheid. Zonder bibliotheek wordt er veel minder gelezen! Dus meer bibliotheek
i.p.v minder!!
Voorlezen in Expeditie E

Kris de Prins (directeur Expat Center South):
De bibliotheek is een ankerpunt in de samenleving, een plek die toegankelijk moet zijn
voor iedere Eindhovenaar, ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, sociale vaardigheid
of opleidingsniveau. Dit ankerpunt is aan verandering onderhevig, en vindt haar
verankering in steeds diversere onderdelen van die samenleving. De internationals in
Eindhoven, i.e. kenniswerkers, arbeidsmigranten, studenten of statushouders, allen zijn
ze op zoek naar plekken in hun nieuwe thuis die vertrouwen en structuur geven: de

Luuk Visser (founder Microlab Eindhoven):

Voor de stad en ons ecosysteem is de bieb van belang om
ontmoeting, inspiratie en verbinding van diverse bewoners
groepen mogelijk te maken. Wij geloven er in dat community’s bouwen alleen

kan als er fysieke ontmoetingsplekken zijn waar mensen elkaar per toeval treffen en dit
was en is onze ogen een belangrijke taak van de bieb.

bibliotheek is zo’n plek. Het vergaren van informatie, het lezen van

boeken, het deelnemen aan een stadsgesprek, het geven van een
voordracht, het voorlezen in de eigen taal, het ontmoeten van
mensen, een plek om rustig te kunnen (flex)werken, ….
De bibliotheek voorziet hierin, voor iedereen. Een stad van deze omvang,

met een uitgesproken ambitie te groeien en internationaal inclusief te zijn, verdient
een bibliotheek die hieraan kan voldoen. Daarvoor zijn de benodigde middelen en
samenwerkingspartners nodig. Mede namens de klanten van het Expat Center, de
internationals en hun werkgevers, roep ik de gemeente op de nodige stappen te zetten
zodat de bibliotheek in de toekomst aan deze vraag uit de samenleving kan blijven
voldoen, sterker nog, kan inspelen en profiteren op een van de sterke trends waarin we
ons bevinden: de internationalisering van onze beroepsbevolking en samenleving als
geheel.

Denise Horsten (inwoner van de stad Eindhoven en toezichthouder Cubiss):
Hierbij onderstreep ik dit initiatief van de bibliotheek Eindhoven van harte; we hebben meer bibliotheek nodig in (de stadswijken van) Eindhoven. Ik zie bv. dat de huidige
expeditie E op winkelcentrum Woensel goed bezocht wordt en wordt gewaardeerd, dus
waarom stoppen we hiermee? We dienen echt meer te kijken naar de lange termijn
effecten van goede (impact) investeringen.

We willen toch dat alle Brabanders mee kunnen doen in de
maatschappij? Dan verdienen we allemaal een fijne bieb dichtbij!

Geboren en getogen in een gehucht in Zuid-Limburg, superblij met de bibliotheek een
dorp verderop die nu helaas niet meer bestaat, probeer ik op te komen voor deze
belangrijke voorzieningen.

Igor van Hooff (zakelijk directeur Dutch Design Foundation):

Lezen scherpt de beeldvorming aan, dat is een prachtig principe
wat je moet koesteren en voor iedereen beschikbaar moet houden.
De bieb heeft in die zin een belangrijke en verbindende rol in onze stad. Hoort bij een
beschaafde stad. Zeker in deze tijden.

Theo Maassen (cabaretier):
Een hoop van wat ik weet heb ik uit boeken.
Wat een geluk dat er plekken zijn
waar je boeken in kan kijken
mee kan nemen en kan lezen.

Leve de Bibliotheek!!!
Joep de Groot (bestuursvoorzitter CZ):
Gezondheid is ons grootste goed. Lezen is misschien wel de grootste gezondheidsvaardigheid en eenzaamheid doet enorme afbreuk aan gezondheid. Laat er nu toch iets
zijn dat op beiden een antwoord heeft: de bibliotheek.

De bibliotheek is investeren in de stad en in gezondheid.

Piet van Rooij (voormalig DJ Hollywood, Rebel Seven Studio’s):

Een stad zonder Bieb voelt als een stad zonder hart.

Herman Matheij (voorzitter voetbalvereniging Unitas):

Het hebben én houden van een goed functionerende en
toegankelijke bibliotheek voorziening voor iedereen, moet
geen punt van discussie zijn maar een vanzelfsprekendheid
voor een stad als Eindhoven.

Het lezen van een boek en/of (digitale) toegang tot ander media is belangrijk voor jong
en oud. Het maakt je wereld een stuk groter. Een voorziening zo dicht mogelijk bij de
gebruiker en ‘inclusief’ d.w.z. een plek waar we elkaar kunnen ontmoeten. Niet alleen
om een boek te lezen, maar ook voor andere doeleinden.

Toon Gerbrands (algemeen directeur PSV):
Fair Play betekent gelijke kansen voor iedereen.
Iedereen heeft talent en iedereen moet de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen.

Een bibliotheek is een primaire voorziening in elke stad.
Het is te gek voor woorden om hiervoor te moeten strijden.
De Herdgang zonder voetbalvelden is toch ook ondenkbaar.

Wim Daniëls (schrijver en nog veel meer):

De bibliotheek leerde mij lezen.
De bibliotheek opende voor mij de wereld.

Harrie Timmermans (gemeentesecretaris Heusden en voorzitter PSV
supportersvereniging):
Kunnen meedoen in een wereld waarin je steeds meer en steeds sneller informatie
moet zien te verwerken, dat is alleen weggelegd voor mensen die kunnen lezen en
schrijven.

Net zo goed als dat ik het belangrijk vind dat PSV open en
toegankelijk is voor zoveel mogelijk mensen, is een goede
bibliotheekvoorziening een must in de stad. Kunnen meedoen mag geen

luxe-artikel zijn maar is een basisvoorziening. En nee, dan zit je niet voor een dubbeltje
op de eerste rang.

Kavitha Varathan (one of the founders of Expat Spouses Initiative):
The library plays a critical role in Eindhoven as a place for an evolving society. People
from different backgrounds, social strata, age groups and need find in De Bibliotheek
Eindhoven, a safe place in the city that they call their own. This is especially true for the
international community. You see international students using the library to get away
from their lonely rooms and shared accommodations. It gives them ‘another place’ than
the university and a relevance in the city. It helps young mothers to connect with other
mothers, make friends while their toddlers play together. International parents often
do not have a support system, that many locals enjoy in grandparents, aunts or uncles
who chip in or close friends with whom they can entrust their children with.
Especially young mothers (or fathers) who are not working find in the library a unique
opportunity to get out of the house and find that support system in a new city. Young
international children get the opportunity to passively learn Dutch in the reading
afternoons. The Dutch cafes where volunteers help internationals to practice Dutch
also helps new language learners a place to express themselves. It acts as a place for

people to find a community, which should be especially nurtured
against the backdrop of fast-changing Eindhoven region and rapid
internationalization, making it a melting pot of cultures, perspectives, ideas and expressions. I sincerely hope this place for the city continues to
thrive into the future.

Eric van den Eijnden (ondernemer):
Ambitieuze bibliotheek in Eindhoven. In elk land en belangrijke stad vervult de
bibliotheek een centrale en generatie overstijgende verbindende functie. Ook in deze
tijd van digitalisering zijn er prachtige initiateven om de inhoud van boeken te
waarderen, aantrekkelijk en toegankelijk te maken. Bijgaand voorbeeld uit China maakt
duidelijk hoe belangrijk een bibliotheek kan zijn. Het is misschien te ambitieus voor
de Slimste en Design stad Eindhoven maar het zou een statement van jewelste zijn.

Elk initiatief wat de bibliotheek in Eindhoven aantrekkelijk en
toegankelijk maakt moet daarom van harte worden ondersteund.

Scan de qr-code voor het voorbeeld uit China.

Lorenzo Tripodi (adviesraad Eindhovense OMO scholen + Expat):

I am strongly in favor of an outstanding library in Eindhoven: it is not a luxury, but

a necessity for an ambitious city such ours.

All the reasons to increase funding that you mention in the letter below are valid and
I support them to the full. But they are not the only reasons I see. It is not only about
fighting “increasing loneliness and help a large group of low-literate people”. A modern,
lively and well-equipped library is essential to anyone interested in culture or is simply
curious about the world. I do remember clearly the disappointment that I have
experienced myself when, abruptly, the library stopped subscriptions to journals
such as “Nature” or “Science” due to lack of funding. Those are publications that also
the “high-literate” people cannot easily afford at home, for instance.
As the saying goes, the level of civilisation of a country is measured also by the level of
its public libraries. Let’s make sure Eindhoven has the best possible library ever!

David van Ierssel (creatief ondernemer, founder 24uur in bedrijf):
Van oudsher was de bibliotheek niet louter een locatie waar men kennis kon opdoen of
om jezelf te verrijken met fantasie of om je creativiteit te prikkelen. De ‘bieb’ was ook
een sociale ontmoetingsplek. Onder andere de multimediale invloeden hebben ertoe bij
gedragen dat er een verandering plaatsvond. Men ging minder lezen, men sprak elkaar
minder en dat bevorderde de kwaliteit niet bepaald. Nooit was de laaggeletterdheid
zo prangend. Ook in mijn omgeving waar ik veel met ondernemers van doen heb is
kennisdelen essentieel. Boeken en andere mediavormen zijn daarbij belangrijk om
te blijven pionieren, te vernieuwen en disruptief te kunnen zijn. Immers, nieuwe
generaties en dus nieuwe behoeften kloppen op de deur. Dus geef de bibliotheek de
kans zich ook te ontwikkelen en te laveren naar de behoeften van nu en de tijd die
komen gaat.

Investeer in de toekomst, investeer in de bibliotheek!

Zoals je uit onze eerdere gesprekken weet, ben ik een groot voorstander van een

uitstekende bibliotheek in Eindhoven: dat is geen luxe, maar noodzaak voor

een ambitieuze stad als de onze.

Alle redenen om de financiering te verhogen die u in de onderstaande brief noemt, zijn
geldig en ik steun ze volledig. Maar dat zijn niet de enige redenen die ik zie. Het gaat
niet alleen om het bestrijden van “het vergroten van eenzaamheid en het helpen van
een grote groep laaggeletterden”. Een moderne, levendige en goed uitgeruste
bibliotheek is essentieel voor iedereen die geïnteresseerd is in cultuur of gewoon
nieuwsgierig is naar de wereld. Ik herinner me duidelijk de teleurstelling die ik zelf
heb ervaren toen de bibliotheek abrupt stopte met abonnementen op tijdschriften
als “Nature” of “Science” wegens gebrek aan financiering. Dat zijn publicaties die
bijvoorbeeld ook de ‘hooggeletterden’ zich thuis niet gemakkelijk kunnen veroorloven.
Zoals het gezegde luidt, wordt het beschavingsniveau van een land ook afgemeten
aan het niveau van zijn openbare bibliotheken. Laten we ervoor zorgen dat Eindhoven
de best mogelijke bibliotheek ooit heeft!

Edzo Doeve (CEO DELA):
Denken dat we in een digitaal tijdperk geen bibliotheken meer nodig hebben is een
vergissing. Dat valt in dezelfde orde als dat we geen bioscopen of voetbalstadions meer
nodig zouden hebben. Lezen is niet een solitaire behoefte, die geheel digitaal gestild
kan worden. Ook daarbij geldt dat je wilt ontdekken, geïnspireerd wilt worden en met
anderen van gedachten wilt wisselen. En dan is er geen betere plek dan een bibliotheek.

Een bibliotheek is de speelgoedwinkel voor de menselijke geest. Dat
was zo en dat is nog steeds zo. Je moet hem wel steeds opnieuw inrichten.

Merel Morre (voormalig stadsdichter);

In mijn hoofd is alles waargebeurd
Olga Coolen (directeur Philips Museum):
Een moderne bibliotheek verbindt mensen met elkaar, is een laagdrempelige
huiskamer waar mensen elkaar ontmoeten in het vertellen van verhalen, het lezen,
het kennis maken met cultuur, het vergroten van de eigen wereld. De moderne

bibliotheek is een aantrekkelijke, sfeervolle ontmoetingsplek,
toegankelijk voor iedereen én daarnaast een icoon in de stad.

Alexander van Groenendael (directeur Grootzakelijk regio Zuid Oost ING, Stichting I
Support):
Een actieve en sterke bibliotheek versterkt het lerend vermogen van de Brainport regio.
Immers, lezen is denken met andermans hoofd.

Naomi Verstraeten (Programma directeur Innovatie, technologie & markten Brainport
Development):

De Eindhovense bibliotheek is het clubhuis van de stad! Alles komt

bij elkaar hoog – en laagopgeleiden, verschillende etnische achtergronden en
verschillende leeftijden. Het mooiste is om te zien hoe kinderen van alle lagen in de
samenleving samen spelen en contact maken ongeacht de cultuur of taalverschillen,
kinderen weten altijd het ‘echte contact’ te leggen. Ze laten ons zien dat het niet uit
maakt wat je doet, wie je ouders zijn of in welk huis je woont, ze genieten van elkaar
en leren van elkaar in de bibliotheek Eindhoven! En als slagroom op de taart het intense
genot zichtbaar in de ogen van de senioren die een kopje koffie pakken en genieten van
de dynamiek.

Remco van der Craats (creatief directeur EDHV):
We gaan als samenleving de komende decennia door een onvermijdelijke transfor-

matie die voor behoorlijk wat turbulentie zal zorgen. Een baken van kennis en

wijsheid als de bibliotheek is hierin onontbeerlijk, zeker in een stad als

Eindhoven waar ‘transformatie’ de voortdrijvende energie is. Daar moet De Bibliotheek
Eindhoven een nauw verweven onderdeel zijn van de ‘urban fabric.’

Aike Heuvelink en Dennis Meulenbroeks (stichting T+Huis):
Een goede taalontwikkeling is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar van wezenlijk
belang voor het vergroten van het toekomstperspectief van kinderen en hun ouders.
T+HUIS zet hier actief op in, maar kan dit alleen in een gezamenlijke aanpak en een verbonden netwerk. De Bibliotheek is hierin een belangrijke partner, fysiek in de wijk en in
de ontwikkeling van nieuwe projecten of werkwijzen. De bibliotheek is in vele opzichten
onmisbaar voor de stad, maar zeker ook voor kwetsbare wijken en gezinnen.

De Bibliotheek Eindhoven is onmisbaar in de stad, de wijk en de
huiskamer. De Bieb draagt bij aan een inclusieve toekomst voor
iedereen!

Taalcafé

Conny Staudt en Hans van Mens (advocaat/partner bij AKD Benelux Lawyers):
Als advocaten weten we hoe belangrijk het is om goed te kunnen lezen. Dat ervaren we
niet alleen in ons werk, maar ook in onze vrije tijd. Wij hebben het voorrecht om van
jongsaf aan veel naar de bibliotheek te kunnen gaan en daar hebben we nog iedere dag
veel plezier en profijt van.

Een goede en moderne bibliotheek is essentieel voor een sociale en
democratische maatschappij.

Piet Goevaers (Geva Vastgoed):
Voor de slimste regio van Nederland en een vd slimste van de wereld is een goed
geoutilleerde bibliotheek uiterst relevant. Misschien lijkt het alsof online kennis
vergaren voldoende is, maar ontmoeten en discussiëren rondom geschreven literatuur
blijft van groot belang. Voor jong en oud, voor kenniswerkers, autochtonen en voor
expats. Lezen verrijkt de geest.

Bart Schellekens (senior sales executive, Insinger Gilissen):
Wat een goed initiatief!

In een economie die steeds meer draait om kennisvergaring, het
snel delen van informatie en het beschikbaar hebben van
informatiebronnen is het van nog meer belang een plek te
creëren waar mensen in alle rust elkaar kunnen ontmoeten en
kennis vergaren die vaak niet thuis door omstandigheden
voorhanden is. Deze plek is de Bibliotheek.

Jacqueline Vonk (Bestuurder Lumens):
In ons werk met inwoners signaleren we dagelijks dat een achterstand in taalontwikkeling mensen ernstig beperkt in hun mogelijkheden om mee te kunnen doen in de
samenleving. Gevolg hiervan is dat velen in een isolement geraken. De Bibliotheek
Eindhoven wil zich net als Lumens zo dicht mogelijk bij inwoners inzetten. Binnen ons
partnerschap vinden we elkaar dan ook in onze gezamenlijke doelstellingen, waarin
we zo laagdrempelig mogelijk ontmoeting, talent-, cultuur- en taalontwikkeling
stimuleren voor álle inwoners. Door in de wijken tussen de mensen te

Evert Fila (Business Developer FFBD):

De bibliotheek als kennisplek, educatieve broedplaats en
ontmoetingsplek voor de lezende Eindhovenaar verdient meer
aandacht!
De plek waar de eerste boeken worden verslonden, carrières en ideeën worden
gesmeed en waar incidenteel nog eens een papieren krant gelezen kan worden.
Bibliotheek Eindhoven is er voor iedere nieuwsgierige Eindhovenaar.

Kaveh M. Pour (Regiomanager, VluchtelingenWerk Zuid-Nederland):

De bibliotheek is onmisbaar voor veel vluchtelingen en
nieuwkomers! In het kader van participatie(Participatietraject inburgering) van

nieuwkomers laten we hen kennismaken met de bibliotheek. Taalactiviteiten zijn erg
laagdrempelig en een beweging naar de wijken en stadsdelen zorgt voor meer
toegankelijkheid en bereik.

staan, zorgen we er samen voor dat niemand buiten beeld raakt en
dat iedereen kan meedoen en kan meeprofiteren van voorzieningen die de stad hen biedt. Ons partnerschap met de Bibliotheek Eindhoven is

van enorme toegevoegde waarde voor ons werk. Prachtige voorbeelden hiervan zijn de
ruilbibliotheek, wekelijkse voorleesmiddagen en de Splinter-Bieb-estafette in Speelpark
de Splinter, waar lezen en spelen als vanzelf samenkomen. Een ander mooi voorbeeld is
het recente ‘Kidsbattle Street Poem Pieces’: een gezamenlijk project van de Bibliotheek
Eindhoven en Dynamo Jeugdwerk, gericht op taal- en talentontwikkeling. Eindhovense schoolkinderen maakten hier straatgedichten over hun wijk en zetten deze om in
straatkunst. De eigen wijk nam in dit project een centrale plek in. Want waar kun je je
beter ontwikkelen en inspiratie opdoen dan in je eigen wijk?

ONDERWIJS
Corinne Seebregts (rector Parmant scholen Eindhoven):

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is het van essentieel
belang dat er een bibliotheek in de buurt is. Met name jongeren die niet

opgroeien in een thuiscultuur waar lezen onderdeel van is, zijn afhankelijk van de
laagdrempelige toegang tot een wijkbibliotheek. Dan kunnen zij in contact komen
met lezen en gaan ervaren wat lezen betekent voor hun persoonlijke ontwikkeling en
hun schoolloopbaan. Vanuit het onderwijs willen we daar op aansluiten en activiteiten
ondernemen om leerlingen de bibliotheek te leren ontdekken en te zorgen dat zij gaan
lezen.

Jos Kusters (voorzitter college van bestuur OMO groep):
Lezen opent deuren naar onze samenleving. Voor alle VO leerlingen (en hun ouders) is
lezen een cruciale pijler in hun ontwikkeling. Bibliotheek voorzieningen in

de wijk verlagen drempels voor iedereen en leveren daarmee een
bijdrage aan sociale inclusie.

Claire Arts (rector Nuenens college en Eckart college):

Dankzij de bibliotheek Eindhoven word je groot op ‘t Eckart door
veel te lezen!

Sebastiaan Marechal (Directeur Mytylschool Eindhoven):

De bibliotheek biedt onze leerlingen de kans kennis te maken met
meerdere genres boeken/literatuur. De laagdrempeligheid die zij
hierbij ervaren draagt bij aan de leesvaardigheid en het leesplezier.

Computercursus Klik & Tik

Yessica Denkers (Coördinator Kindercentrum Mamma Olifant):
Onze kinderopvang zit gevestigd in de Woenselse Heide. Binnen onze organisatie zien
wij ontzettend veel achterstand op gebied van taal, (voor)lezen en ontwikkeling algemeen. Het gros van onze ouders heeft géén rijbewijs en zij zijn ontzettend gebaat bij de
regionale bibliotheken. In het afgelopen (corona)jaar hebben wij in samenwerking met
de bibliotheek Eindhoven een project opgestart met verteltassen. Hier zijn ontzettend
enthousiaste reacties uit voort gekomen en projecten zoals dit hebben duidelijk een

grote meerwaarde! Het lijkt me dan ook van groot belang dat er geïnvesteerd

blijft worden, zodat we samen kunnen werken aan een betere
toekomst!

Arabella Ganzeman (directeur Saltoschool Floralaan):

Leren begint bij Lezen! Praten en vertellen hoort daarbij. Boeken zijn hiervoor een

Mart van der Heijden (directeur Basisschool De Troubadour):
We zien elke dag op onze school dat de bibliotheek een verbindende en faciliterende
functie heeft met een enorme meerwaarde voor het leren van kinderen in de basisschoolleeftijd. Dankzij eigen investeringen en hulp van de bibliotheek hebben we een
bovengemiddelde collectie boeken in onze schoolbieb en worden er onder begeleiding
van onze leescoach Femke allerlei projecten vormgegeven om lezen en met name leesplezier te stimuleren bij kinderen. Mede hierdoor ligt het leesniveau en de leesmotivatie
van de kinderen op onze school boven het landelijk gemiddelde.
De bieb op school maakt het lenen en dus het lezen laagdrempeliger. We zien ook dat
de bibliotheek een verbindende rol heeft: Ouders die graag willen voorlezen op school
met boeken uit de bieb, bibliotheekvrijwilligers die de Nederlandse taal niet voldoende
machtig zijn komen op school in de bibliotheek helpen en leren zo beter Nederlands
spreken, omdat ze verbinding maken met kinderen of kleuters nemen voorleesboeken
mee naar huis om zo samen met hun ouders te lezen.

De bibliotheek is bij uitstek een sociale ontmoetingsplek in Eindhoven om Eindhovenaren en expats/ Internationals samen te brengen,
kennis te delen en verbinding te maken.

prachtig hulpmiddel. Ouders verbinden met hun kind(eren). Leerkrachten verbinden
met leerlingen. Met boeken is dat op een fijne manier mogelijk. En voor gelijke kansen is
het dan belangrijk dat die boeken op veel plekken gratis toegankelijk zijn.

Ingrid van Eijndhoven (directeur onderwijs Parmant Scholen):
Arjen Daelmans (plv. opleidingsidrecteur Stedelijk College):

Willen we de aandacht voor lezen in het voortgezet onderwijs een
impuls geven, is de bibliotheek cruciaal.

Laurent de Vries (voorzitter college van bestuur Summa College):
Goede leesvaardigheid en goed onderwijs is de sleutel om echt invulling te geven aan

participatie en inclusie. En is de sleutel om uit armoede te komen. Daarom hoort een

goed functionerende bibliotheek tot de basisstructuur van een
solidaire gemeenschap en samenleving.

Lees – leer – beleef – lees – begrijp – ervaar – doe – lees – jij – ik – wij
lees - leer – leef – iedereen – altijd – overal – leer – lees - leef

Het belang van lezen is urgent, noodzakelijk maar dan val ik in herhaling van wat je zelf
schrijft. In de scholen zien we de toenemende zorg, grote zorg om de lees- taalvaardigheid van de leerlingen. Het heeft van iedereen de aandacht. Samenwerking met o.a. Bieb
Eindhoven is hierin van belang. Ik hoop van harte dat de noodkreet wordt gehoord!

Michel Herps (Directeur-Bestuurder basisschool De Meent Waalre):
Dagelijks ervaren we het plezier dat kinderen ervaren door te lezen. Elke dag zie ik vlak
voor mijn kantoor kinderen uit alle groepen gretig gebruik maken van de bibliotheek.
Ik ben dan ook erg blij dat we met inzet van NPO-middelen onze collectie kunnen
uitbreiden. Tegelijkertijd realiseer ik me dat blijven(d) stimuleren onlosmakelijk is
verbonden met blijven(d) lezen. (Begrijpend) lezen is gewoonweg de motor van onze
cognitieve ontwikkeling. Zonder uitdagend aanbod en plekken die meer zijn dan alleen
verzamelingen van boeken vinden we als mens helaas weinig externe stimulans om het
goede boek te pakken. Een school zonder bieb is een school zonder ziel.

Bas de Waal (kinderdagverblijf ’t Parelbosch):
Vanuit kinderopvang ’t Parelbosch maken wij al jaren gebruik van de bibliotheek in de
wijk Woensel. Vroeger was dat aan de locatie Jan Heynslaan en de laatste jaren maken
wij gebruik van Expeditie E. Voor de voorschoolse educatie en taal en leesontwikkeling
van kinderen gebruiken wij de bibliotheek voor groepsbezoeken waar wij voorleesactiviteiten uitvoeren met de kinderen. Tevens bezoeken wij activiteiten die vanuit de
bibliotheek georganiseerd worden. Ouders die nog niet bekend zijn met functie van
de bibliotheek, begeleiden en ondersteunen wij samen met de bibliotheek. Met als
resultaat dat ouders thuis de mogelijkheid hebben om door middel van boeken en
activiteiten samen met hun kind op onderzoek te gaan.

Voor ouders en kind levert de bibliotheek een belangrijke sociale
functie bij activiteiten en bijeenkomsten en de beschikbaarheid
van boeken in de wijk zorgt voor een meer laagdrempelige situatie
voor ouders.

Tevens is voor kinderopvang ’t Parelbosch de beschikbaarheid van een bibliotheek in
Woensel zeer gewenst, omdat wij de groepsbezoeken aan de bibliotheek willen blijven
aanhouden. Naast het sociale aspect is voor ons het belangrijke aspect van de
bibliotheek de beschikbaarheid van een locatie waar gewerkt kan worden aan de
ontluikende geletterdheid, woordenschat, rekenontwikkeling, lees en luisterontwikkeling en het aanspreken van het voorstellingsvermogen van kinderen. Deze voorbeelden
vormen de basis voor een zeer groot geheel aan ontwikkelingsgebieden bij kinderen,
die wordt aangesproken zoals; sociaal emotionele ontwikkeling, wereldverkenning,
denken in ruimte en tijd, taal en rekenontwikkeling, creatieve ontwikkeling en
cognitieve ontwikkeling.

Isabelle Reymen (Full Professor Design of Innovation Ecosystems TU/e, Scientific Director
of TU/e innovation Space):
Voor de toekomst van de jeugd in Eindhoven en hulp aan grote groep ouderen is een
laagdrempelige faciliteit zoals een bibliotheek essentieel. Zelf woon ik in het gebied
van Bibliotheek Dommeldal; deze samenwerking van bibliotheken biedt een heel divers
aanbod van diensten aan, waar ik zelf als veertiger ook graag gebruik van maak. Voor
veel groepen in de samenleving is toegang tot deze services essentieel om goed mee
te kunnen in de samenleving (vb. voorleesmomenten voor kinderen, in het Nederlands,
voor kinderen met ouders die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn; en computer
cursussen voor ouderen). Een investering in de bibliotheek is een

investering in de ontwikkeling en het welzijn van de Eindhovenaren!
Op de basisschool

Silvi Habets (directeur basisschool de Wereldwijzer):

Een goede, degelijke bibliotheek van Eindhoven vinden wij (team
van basisschool de Wereldwijzer) van cruciaal belang, niet voor
onszelf maar wel voor alle kinderen die elke dag aan onze zorg zijn
toevertrouwd. Als directeur van nieuwkomersschool de Wereldwijzer onderstreep

ik dat belang extra dubbel en dwars!! Het lezen van kinderboeken is voor de kinderen
van onze school, die uit alle landen van de wereld afkomstig zijn en dús het Nederlands
niet of nauwelijks beheersen, van enorm belang voor de ontwikkeling van de
Nederlandse taal.
Onze school is gevestigd aan de Pastoriestraat. Echter, door het toenemend aantal
leerlingen moeten wij ook in Blixembosch een locatie starten en wel na de zomervakantie. Ik vind het uiterst betreurenswaardig dat ik van de Bibliotheek Eindhoven
heb moeten vernemen dat er geen enkele mogelijkheid meer is voor de inrichting van
een schoolbibliotheek in deze locatie, omdat alle geld op zou zijn. En dat op een plek
waar veel ouders komen, die amper in de gelegenheid zijn om zich te verplaatsen in de
stad (denk aan ouders van vluchtelingenkinderen) én die vaak niet in de gelegenheid
zijn om boeken te kopen en dus aangewezen zijn op de bibliotheek. Triest.
Ik hoop dan ook van harte dat de Bibliotheek van Eindhoven zich mag verheugen op
een structurele financiële ondersteuning, zodat lezen voor alle Eindhovense bewoners,
groot of klein, mogelijk wordt!!

Rob Schuurmans (Rector Frits Philips Lyceum):
Nederlandse leerlingen behoren tot de minst gemotiveerde lezers (OECD, 2019), terwijl
lezen zo belangrijk is voor hun ontwikkeling. Goed kunnen lezen helpt bij alle vakken
op school. Maar niet alleen voor de schoolontwikkeling is lezen belangrijk.

Lezen draagt bij aan het inlevingsvermogen van jongeren, het
ontwikkelt hun empathisch vermogen. Het helpt hen zich te
kunnen verplaatsen in andere mensen andere culturen en
andere tijden en prikkelt de fantasie.

Maar de bibliotheek is al lange tijd veel meer dan een plek waar je boeken kunt
halen. De bibliotheek kan een laagdrempelige en uitnodigende plaats zijn, middenin
de samenleving, waar mensen de vragen kunnen stellen die ze hebben en de hulp
kunnen krijgen die ze nodig hebben, zodat ze kunnen deelnemen aan de maatschappij
en die mede kunnen vormen. Een investering in de bibliotheek is daarom een
investering in zelfredzame en betrokken burgers.

Margreet de Leeuw (bestuurder Salto)
Gun dat alle kinderen in Eindhoven avonturen kunnen beleven door het lezen van
boeken. Laat ze rondslepen met boeken, vertellen aan elkaar wat zo grappig of
verdrietig was.

Laat het boek de wereld aan mogelijkheden openslaan!
Ruud Rabelink (voorzitter College van Bestuur SintLucas):
We staan er wellicht nauwelijks bij stil. De vanzelfsprekendheid dat we kunnen lezen
en daardoor onszelf kunnen blijven ontwikkelen, ontspannen , onthaasten en elkaar
kunnen ontmoeten. Zoals gas, water, licht en wifi … toch normaal dat we dat allemaal

Met een boek leer je je verplaatsen in een ander persoon en dat legt de basis voor
begrip en ruimte voor andere denkbeelden. We zien dat onze schoolbibliotheek super
belangrijk is. Onze NT2 kinderen snakken naar meer boeken in hun eigen taal. Willen
jullie dit mogelijk maken?

hebben? Juist in deze tijden waar de nuances binnen de samenleving

op de proef worden gesteld is elkaar ontmoeten, de dialoog
aangaan of andere perspectieven ontdekken onontbeerlijk en
kan literatuur, nieuws of ontspannende lectuur een bijdrage
leveren om dit ter realiseren.

Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen zorgt ervoor dat er geen drempels worden
opgeworpen en we kunnen blijven genieten van dit normaal zijn.
Laten we daar dan toch maar even bij stil staan..

Robert-Jan Smits (Voorzitter College van Bestuur TU/e):

Meer dan ooit spelen bibliotheken een rol als laagdrempelige
ontmoetingsplaats voor jong en oud als het gaat om
kennisvergaring en kennisspreiding. Juist Eindhoven, als kloppend hart van
de Brainport regio moet hierbij voorop lopen .

Martin van den Berg (directeur bestuurder Christiaan Huygens College):
1969. Ik was ongeveer 8 jaar en ging voor het eerst naar de bibliotheek bij mij in het
dorp naast Rotterdam. Ik kreeg een bibliotheekpas en mocht boeken lenen. Thuis waren
wel wat boeken, maar geen kinderboeken. Mijn ouders lazen niet veel. Er moest gewoon
gewerkt worden, want Nederland moest opgebouwd worden. Vanaf het moment dat
ik de bibliotheekpas had ging er een wereld open. Ik begon met de Bob Evers serie want
daar had ik er al een paar thuis van gelezen. Daarna de Jongens van Kameleon, Pietje
Bell en alles wat er aan jongensboeken was. Later werden de boeken dikker, maar altijd
was er de beperking dat je maar twee boeken uit de categorie Fictie mocht lenen.
Wilde je meer lenen dan moest je je toevlucht zoeken tot andere boeken. Dat werden
biografieën. Ik herinner mij Einstein, Edison, Ford en andere industriële iconen. Had ik
toen in Eindhoven gewoond, dan zouden ook Meneer Frits en Meneer Anton wel aan
bod gekomen zijn. Om het probleem van de leen-limiet te omzeilen hing ik woensdagmiddagen in de bibliotheek in de kussens om daar al zoveel mogelijk te lezen voordat ik,
net voor sluitingstijd, met drie boeken naar huis kon. Van lezen heb ik veel geleerd. Later
werd het meer literatuur (Bordewijk, Van Dis, Buch) en daarvan leerde je ook schrijven.

Hoe meer je leest, hoe beter en mooier je kan schrijven.

2021.
Er wordt niet veel meer gelezen. Althans, geen boeken. Dat komt niet alleen door het
beperkte aanbod, maar vooral door de alternatieven die makkelijker naar binnen
glijden: games, internet, Netflix, social Media en andere vluchtige zaken die net zo
prettig naar binnen gewerkt worden als hamburgers bij MacDonalds. Het vult de tijd,
maar het voedt niet. In het voortgezet onderwijs willen wij kinderen van alles leren, we
willen ze vormen en voorbereiden op de toekomst, maar dat vereist lezen van teksten en
dan meer dan een tweet of een appje. Je kunt jezelf niet ontwikkelen als

je niet een tekst tot je kunt nemen die een paar honderd woorden
bevat. Je kunt geen beelden over andere culturen vormen als je
geen boeken kunt lezen. Je kunt geen goed beeld krijgen van wat er
in de samenleving gebeurt als je niet in staat bent om de krant te
lezen. Hoe kun je nu een mening hebben over inenten als je alleen Facebook als

Maarten Steinbuch (professor Tue en scientific director Eindhoven Engine):

De bibliotheek moet zijn rol pakken om de dreigende tweedeling
in onze regio om te buigen. Inclusiviteit in de samenleving concreet maken en
invulling geven. Wij helpen vanuit Eindhoven Engine graag mee!

Jochem Goedhals (Eindbaas Fontys Pulsed):
Wij zijn Eindhoven. In Eindhoven zijn we samen sterk en in onze stad werken we samen
aan de ontmoeting tussen culturen en generaties. Leer en leefachterstanden moeten
in onze stad zo klein mogelijk worden gemaakt en gehouden. Het platform dat de bibliotheek Eindhoven momenteel is kan op veel grotere schaal een bijdrage leveren aan
voorgaande punten MITS er een kanteling komt vanuit de gemeenteraad. Deze kanteling zit in het faciliteren van gelden op continue basis zodat de personeelsleden van de
bibliotheek hun tijd en energie in de juiste activiteiten kunnen steken. Investeer in

de bieb en zorg samen dat we binnen nu en 2 jaar het innovatieve
voorbeeld zijn voor andere steden binnen Nederland en daarbuiten.

Bijdrage uit de bovenbouwklas van Saltomontessorischool de Trinoom:

•
•
•
•
•

Onze kleine bieb zegt helemaal geen piep!
We willen meer bibliotheek in deze streek!
Van lezen word je beter, dus telt elke centimeter!
De Witte Dame maakt zo geen reclame!
Bie ba borden, de bieb moet groter worden!

informatiebron hebt?

Emmeken van der Heijden (rector Van Maerlantlyceum):

Lezen verrijkt ons denken, ons voelen en ons doen. Als je leest, kun je

gewoon jezelf zijn.

Nicky de Bruijn (Korein)
Voor mij is de bieb het hart van de stad. Samenkomst met andere moeders toen mijn
kinderen nog jong waren. In alle rust studeren , omdat de omgeving uitnodigt. Een
praatje maken met mensen tijdens je studiebreak in de horecagelegenheid:

Bieb Eindhoven verbindt Eindhoven.

