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Op 16 december 2020 sloten we voor de tweede keer in coronatijd onze deuren. Om samen het 
virus in te dammen een logische keuze, maar desalniettemin pijnlijk. Gelukkig mochten we wel een 
afhaalbibliotheek starten. Leden konden per mail/telefoon of app boeken reserveren en vervolgens 
afhalen bij de bibliotheek. Alles stond op alfabetische volgorde van de achternamen gereed. Heel 
fijn, maar toch... de menselijke ontmoeting was er niet.

En het zijn niet de boeken die de bibliotheek de bibliotheek maken. Het zijn de mensen.

Hoewel veel mensen de weg naar de afhaalbibliotheek wisten te vinden, was er ook een grote groep 
die we uit het oog verloren. We besloten hen te schrijven dat we hen misten.

We voelden een zekere drempel om deze vraag te stellen omdat we de komende jaren stevige 
bezuinigingen door moeten voeren. Zo gaan onder andere de openingstijden van de Witte Dame 
terug van 54 naar 44 uren per week en sluiten we Expeditie E in Woensel. De uitkomsten van 
het rapport van de externe commissie, sterkte ons in de overtuiging dat we gerust waardevolle 
informatie mochten ophalen met het stellen van de vragen “We zijn erg benieuwd wat de 
bibliotheek voor jou betekent. Waar kan jij niet zonder? Wat mis jij? Wat zou je graag meer, extra
of nieuw willen?”

De reacties op onze oproep waren overweldigend en deden ons goed. Jazeker werden we gemist! 
We kregen meer dan 300 reacties binnen! Dit boekje is een weergave van die reacties.

De antwoorden overtuigen ons in ieder geval dat wij als bibliotheek in de nabijheid van onze 
inwoners een wezenlijk bijdrage kunnen leveren aan het verminderen of oplossen van urgente, 
maatschappelijke vraagstukken in Eindhoven: laaggeletterdheid, digibetisme, eenzaamheid, 
verminderde zelfredzaamheid en een leven lang leren. En ook diverse maatschappelijke partners 
onderstrepen het belang van een eigentijdse laagdrempelige basisvoorziening als een 
stadsdeelbibliotheek.

Zowel in het centrum als in de stadsdelen willen wij een plek zijn waar iedereen zich op zijn of haar 
eigen manier kan ontwikkelen: laagdrempelig, toegankelijk en díchtbij. Ontwikkeling past bij het 
DNA van Eindhoven. Samen en voor iedereen.

Een investering in de bibliotheek is een fantastische investering in haar inwoners. Het zijn niet de 
gebouwen die de stad maken. Het zijn de inwoners.

Daarom deze oproep, mede namens de inwoners van Eindhoven/onze leden: Investeer in de
bibliotheek!
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Letter voor letter 

De kinderen in een kringetje 
Hangend aan de lippen
Van de verteller 
Zie ze voor je 
De schurken en de helden 
Welke ben je? 

De nieuwkomers aan een tafel
Hangend aan de klanken
Van onze taal 
Letter voor letter leren ze
Met ons te praten 
En wij met hen. 

De buurtbewoners 
Hangend aan de zinnen
Bij de koffietafel 
Verzamelen verhalen 
Van schrijvers, van elkaar 
Wie ben je? 

Iris Penning, stadsdichter 2020-2021 
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Wat betekent de bibliotheek voor mij? Toen ik die oproep las, schoten er tranen in mijn ogen. 
Ik nam mijzelf voor om de antwoordkaart in te vullen, maar ik blokkeerde op wat ik dan moest 
schrijven. Want hoe kan ik nou uitleggen hoe belangrijk de bibliotheek is? Schrijvers hebben hele 
boeken nodig om lezers mee te nemen in de magie van een bibliotheek. Denk aan het 
Kerkhof der Vergeten Boeken in Schaduw van de Wind van Carlos Ruiz Zafón of de universiteits- 
bibliotheek in De Kronieken van Kvothe van Patrick Rothfuss. Fictieve bibliotheken zo goed 
omschreven dat je jezelf er doorheen ziet lopen. Maar ik zal toch proberen te omschrijven wat de 
bibliotheek voor mij betekent.
De bibliotheek is voor mij een veilige haven in een drukke stad. Een plek om rond te waden in 
zeeën van verhalen. Een van de dingen die ik het meest mis van voor de pandemie, is het rond-
struinen langs de rekken met boeken. Kijken welk boek mij deze keer aanspreekt om te lezen. Even 
voelen of dit boek dik genoeg zou zijn voor het hele weekend of dat ik misschien toch twee dwars-
liggers zou meenemen. Die passen namelijk zo makkelijk in mijn jaszak. Of het niet kunnen kiezen 
tussen boeken en ze dan maar allemaal meenemen. Maar ook specialistische boeken opzoeken 
die de universiteitsbibliotheek niet heeft. De bieb zorgt ervoor dat ik oneindig veel boeken kan 
lezen, zonder failliet te gaan. De bibliotheek is een medicijn tegen mijn zorgen en gepieker. Het 
lezen van boeken is vaak de enige manier voor mij om echt te ontspannen en mijzelf mee te laten 
slepen in een fictieve wereld op een manier die films en tv series nooit zullen kunnen. En toch
ken ik veel mensen die dit gevoel niet begrijpen. Die nog nooit een boek hebben gelezen die hun 
volledig opslokte. Nog nooit pijn in hun hart hebben gehad wanneer een boek ten einde kwam. 
Of last hebben gehad van een boek hangover, waardoor je nog even niet met een nieuw boek kunt 
beginnen. En ik denk dat dat een verschrikkelijk gemis is. Een mens leert zoveel meer begrip en 
empathie door het lezen van (fictieve) boeken, dat de wereld er een stuk mooier uit zou zien als 
iedereen een boekenwurm zou zijn.
De bibliotheek is de ziel van de samenleving. Een plek waar iedereen gelijk is. 
Een plek waar iedereen welkom is. En dat, dát is elke cent waard.

Goede koffie drinken, omringd door boeken! Ook het aanbod van lezingen/webinars is divers en 
interessant.

De geur van papier, een informatiebron en een bron van leesplezier.
Ik lees nu on-line, een redelijk goede vervanger in corona-tijd. Misschien blijft het dekkend voor 
mijn leesgedrag.

Hierbij stuur ik mijn antwoord terug, leek me makkelijker, omdat ik  Zwitserland woon, maar 
nogmaals wil benadrukken dat de bieb , de witte Dame, enorm belangrijk is, het verhoogd enorm 
de kwaliteit van mijn bezoek aan Nederland, standpunt hotel Wilhelminaplein, het was dan ook 
heel ingrijpend voor mij toen het aanbod ongeveer 10-15jaar geleden het aanbod ingekrompen 
werd, was echt ingrijpend, en weer heb ik dat hele doe ervaren eind oktober-november  ik was 2 
maanden in Nederland,  

- 

Antwoorden via mail ontvangen:
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Beste bibliotheek Eindhoven. Om te beginnen geef ik jullie allen een heel groot compliment 
voor het feit dat jullie al al die maanden in coronatijd jullie benen onder de kont uitrennen om 
alle boeken voor iedereen uit de schappen te halen en netjes voor ons klaar te zetten. Wat is dat 
ongelofelijk fijn! Juist in deze tijd is lezen zo belangrijk, dat je je wereld via boeken kunt verbre-
den daar waar het in het echt niet kan. In andere steden kan je niet zelf je boeken uitkiezen en 
krijg je een pakket met boeken die je ( misschien) niet wilt lezen.  Ik ben er jullie heel dankbaar 
voor. Waar kan ik niet zonder? Mijn eigen keuze van boeken, en dat hebben jullie nu mogelijk 
gemaakt! Wat mis ik? Ik grijp nogal eens mis op spirituele boeken of moderne kookboeken. Jullie 
hebben veel kookboeken, maar er zijn er maar weinig die me echt aanspreken. Ik zou graag een-
voudige Spaanstalige boeken lenen om de Spaanse taal te oefenen.  
Daarnaast, heel belangrijk: ik heb lang geleden actie gevoerd om de bibliotheken in de wijken 
open te houden, en dat is toen ook voor een aantal jaren ook gelukt. Daarna verdwenen de 
buurtbiebs helaas alsnog. Ik vind dat ieder kind en iedere volwassene in staat gesteld moet 
worden om makkelijk boeken te kunnen lenen. Binnen fietsafstand. In je eigen wijk. Kinderen 
moeten zelfstandig naar hun bieb kunnen. De schoolbieb voldoet vaak niet. Zonder dat mensen 
met een auto moeten komen of moeizaam met een bus. Als ik met de bus zou moeten gaan, 
vanuit zuid eindhoven, moet ik eerst naar het station, daar overstappen ( dus wachten) en dan 
weer een stukje terug naar het zuiden naar de bieb. Niet te doen. Zo houd je kinderen uit de 
bieb voor wie het zo belangrijk  is om te lezen.

De bibliotheek dient een bron van kennis te zijn. Na de laatste bezuiniging is deze veel beperk-
ter geworden ten opzichte van de  literatuur in de originele taal. Gezien het “brainport” streven 
en de vele buitenlandse werknemers in het hogere segment zou het prima zijn als dit weer 
terugkomt.Dit geldt ook voor de muziekafdeling die ook geheel weggevallen is.
Overigens vind ik het een pluspunt dat er veel activiteiten plaats vinden die vele uiteenlopende 
gebieden bestrijken. 

Een digitale boekentop 10 per categorie, dus historie, roman, detective, etc. per maand. Zodat je 
op nieuwe boeken en schrijvers wordt geattendeerd. 
Sinds coronatijd lees ik in de stolp van mijn bekende auteurs.

De bibliotheek in winkelcentrum Woensel!

Ik mis nog steeds mijn buurtbiblotheek. Die waar je snel naar binnen kon lopen. Waar je aan 
tafel een krant met kop koffie kon lezen. Waar veel moeders met kinderen binnen lipen en dus 
ook voor hen een boek  meenamen. Nu moet je altijd vervoer hebben en kan je niet even in een 
boek bladeren.

Een buurtbieb. Of in ieder geval meerdere filialen in  Eindhoven.

Antwoorden via mail ontvangen:
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Ik ben erg blij dat ik altijd boeken kan lenen in plaats van meteen te moeten kopen als ik iets wil 
weten over bijvoorbeeld de tuin, een interessant persoon of bijzondere denkers. En het is fijn om af 
en toe een kookboek te lenen om weer eens nieuwe gerechten te koken.

Ik mis meer Engelstalige boeken. Vooral literatuur/boeken die oorspronkelijk geschreven zijn in het 
Engels zou ik graag in het Engels lezen. 

I miss a library branch in my neighborhood Meerhoven. I like the events you were organizing before 
the pandemic and it is a pity that we had to travel every time to the center in order to attend them. 
I hope our access to books and events will be easier in the future. Nothing can replace the library’s 
atmosphere and the social space it creates by bringing people and their love for books and reading 
together!

Het tussen de boodschappen door, rustig boeken uitzoeken. Dan met een kopje koffie, door een 
stapel boeken te bladeren en zo boeken te ontdekken die je anders niet zou hebben gevonden. 
Daarnaast ook het grote assortiment in de huidige bibliotheek, van leesboeken tot kookboeken en 
vooral de kunstboeken geniet ik van. Het assortiment vind ik heel belangrijk, vooral dat er nieuwe 
boeken worden aangeschaft, zodat ik door lenen bij de bieb laagdrempelig actuele boeken kan lezen. 

Dit alles helpt me om mijn kennis te verbreden/verdiepen en nieuwe dingen te ontdekken. 

ik mis het om te zoeken naar het juiste leesboek. en zo zou ik het weer fijn vinden als we zonder 
mondkapje naar binnen zouden kunnen.
Ik wil blijven  lezen in een echt boek en niet in een e-boek . Ik zou ook graag wat meer dunnere 
boeken willen vinden. Een nieuw en fijner systeem om een  boek te vinden en makkelijker. hoe 
weet ik niet precies.  groetjes

ps. ik hoop dat jullie er iets mee kunnen.

Ik mis de buurtbiebs.  En ik zou het fijn vinden als de bieb ‘s avonds vaker en langer open zou zijn.

De bieb is een vrijplaats: een veilige en rustgevende en inspirerende plek. Meer budget is nodig om 
de bieb weer de oude oppervlakte terug te geven, zodat er veilig vertoeft kan worden door meer 
mensen. Ontzettend veel mensen hebben behoefte aan een stilte ruimte in de openbaarheid voor 
hun ontwikkeling en welbevinden. 
Budget uitbreiding zou volgens mij eerst en vooral moeten gaan naar versterking van de centrale 
vestiging in de witte dame, daarna pas naar verdere uitbreiding van kleinere wijk bibliotheken. 

Antwoorden via mail ontvangen:
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Ik mis het enorm dat Expeditie E in Winkelcentrum Woensel weg is!

Zonder de bibliotheek zou lezen voor mij een stuk minder toegankelijk zijn. Ik vind het het fijnste 
om een écht boek in mijn handen te hebben. Hier kan ik ECHT niet zonder.

Ik mis de muziekbibliotheek...
Het is een enorm verlies dat die er niet meer is. 

In deze tijd mis ik het snuffelen tussen de boeken en inspirerende suggesties van medewerkers!

En voor de gemeenteraad: houd deze schatkamer van kunst en literatuur beschikbaar voor de
Eindhovenaren.  Bezuinig niet nog meer op ruimte en materialen.

Ik kan niet zonder de bibliotheek als rustpunt, even heerlijk bijkomen; met mijn 3 dochters boeken 
ontdekken en dan met de nieuwe veroverde boeken naar huis om heerlijk te lezen. Of heerlijk in 
het café zitten onder het genot van een heerlijk kopje cappuccino. De rust die op mij en ons neer-
daalt als we binnen komen, dat missen we! Mijn kinderen hebben door de bieb het lezen ontdekt, 
lezen alle boeken die ze kunnen lenen. Ik heb zelf door de bieb het lezen herontdekt waar ik erg blij 
mee ben. De bieb is echt een onderdeel van ons leven geworden. 
Kortom, wij missen de bibliotheek ontzettend en kunnen niet wachten tot de bieb weer helemaal 
open gaat!

Ik wil graag tussen de boeken lopen ,en dan iets leuks uitzoeken, en dan met een magriet of prive 
een kopje koffie drinken met of zonder iets lekkers.
En met mijn kleinkind ook leuke boekjes uitzoeken.

Antwoorden via mail ontvangen:
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FACEBOOK – 26 april 2021 
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Eindhoven
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