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Beste Raad, College en toehoorders. Mijn naam is Mark van der Linden, 28 jaar en woonachtig en 
werkzaam in Veldhoven. Ik ben werkzaam bij Theater de Schalm, mijn eigen bedrijf De Literaire 
Speelgoedwinkel en de Bibliotheek Veldhoven.

Bij de bibliotheek werk ik inmiddels bijna vier jaar in de frontoffice. Elke dag zie en spreek ik daar 
honderden verschillende bezoekers. Deze mensen verschillen op alle mogelijke punten van elkaar en 
toch heeft de bibliotheek hen allemaal wat te bieden. Ik kan niet alle concrete diensten noemen, 
vandaar dat ik qua opsomming abstract blijf: een veelzijdige collectie, inspirerende activiteiten en 
een uitgebreid aanbod op het gebied van Sociaal Domein en Jeugd & Onderwijs. Die laatste 
categorie, Jeugd & Onderwijs, gaat mij het meest aan het hart. Vandaar dat ik me nu hierop focus.

Een cruciale ontwikkeling die wij gedurende ons leven allen doormaken is onze taalontwikkeling. 
Waarom deze cruciaal is, hoef ik u hopelijk niet uit te leggen. Zonder goede taalontwikkeling zat u 
hier immers niet. Onze taalontwikkeling is afhankelijk van verschillende factoren en instanties. De 
drie belangrijkste zijn: thuissituatie, school en bibliotheek. Hoe je thuissituatie is, is voornamelijk een 
kwestie van geluk hebben. Op school en bibliotheek heeft de gemeente meer, zo niet alle, invloed.

Wie taalvaardig wil worden of zijn, moet goed kunnen lezen. Op school is daar momenteel voldoende 
aandacht voor. Die aandacht gaat echter voornamelijk naar leesvaardigheid. En dat klinkt logisch. 
Leesvaardigheden ontwikkelen is ook erg belangrijk, zeker de eerste jaren, maar in de jaren daarna 
verdient iets veel belangrijkers de voorgrond: leesplezier.

En daar komt wat mij betreft de meerwaarde én cruciale rol van de bibliotheek om de hoek kijken. 
Zowel de collectie als activiteiten hebben leesplezier als belangrijkste uitgangspunt. Alle Veldhovense 
scholen zien hier het belang van in en maken gebruik van deze collectie en activiteiten. Nu nog wel. 
Want nu kan het nog. Als de beoogde bezuiniging doorgaat, is dit in de toekomst allesbehalve zeker. 
Dan vrees ik voor het scenario dat ik zelf heb meegemaakt.

Toen ik naar de basisschool ging, mocht ik namelijk ook op school naar de bibliotheek. Dat wil 
zeggen, er kwam eens in de zoveel tijd een oude SRV-wagen voorrijden. Op de kleine planken waar 
ooit brood en sinaasappels lagen, stonden nu een paar rijtjes boeken voor honderden kinderen. Na 
enkele jaren kwam de bibliobus ineens niet meer opdagen. Hij was letterlijk van ellende uit elkaar 
gevallen. Er kwam geen vervanger.

Op mijn middelbare school hadden ze ook een schoolbieb. Dit keer geen bus gelukkig, maar een 
echte met boekenkasten. De boeken die daarin stonden, waren net zo oud als de verzuurde 
bibliothecaresse. Ik ging niet graag naar onze schoolbieb, maar eens in de zoveel tijd kon ik niet 
anders. Ze hadden er immers alle boeken die op onze verplichte leeslijst stonden.

Die boeken waren meesterwerken. Dat vonden onze docenten althans. Wij, en met wij bedoel ik 
minimaal 20 van mijn 22 klasgenoten, vonden er geen zak aan. Toen een van de boeken me tijdens 
het lezen dusdanig frustreerde, gooide ik het net zo lang tegen de muur tot de kaft in tweeën brak.
De boete bedroeg C25. Vanaf dat moment had ik een hekel aan de bibliotheek.

Puur dankzij mijn thuissituatie (ik zag mijn ouders dagelijks lezen en hoorde ze er altijd enthousiast 
over praten), gaf ik pas jaren later het boek toch een nieuwe kans. Ik ging naar de bibliotheek, vroeg 
tegen mijn zin in advies en vond een beslissend boek. Ik ging meer lezen en hield niet meer op. Het 
werd zo erg dat ik op mijn 24e solliciteerde bij een organisatie die ik zes jaar daarvoor nog haatte.



Het Sondervick College, mijn oude school, heeft inmiddels geen slechte schoolbieb meer. In plaats 
daarvan hebben ze helemaal geen schoolbieb meer. Gelukkig kunnen leerlingen in onze bibliotheek 
terecht, maar dan wel alleen als ze een betaald abonnement afsluiten (bij alle bibliotheken in de 
regio is een lidmaatschap t/m 18 jaar gratis). Dit betaalde abonnement is een gevolg van eerdere 
bezuiniginen op onze bibliotheek. Dat die drempel er al jaren ligt, daar schaam ik me voor.

Nog meer bezuinigen op de bibliotheek, betekent nog meer drempels. Of in het ergste geval, gewoon 
helemaal geen weg meer. Die moet de jeugd hier in Veldhoven dan kennelijk zelf maar zien te 
vinden. Ik ben er van overtuigd dat een enkeling dat zal lukken, maar voor al die andere honderden 
jongeren maak ik me hard. Die jongeren die niet uit zichzelf naar de bibliotheek komen. Die geen 
ouders hebben die hen stimuleren en die op school niet vinden wat ze nodig hebben.

Ik vind dat iedereen een bibliotheek verdient die toegankelijk is. Een volwaardige bibliotheek, met 
een rijke collectie, inspirerende activiteiten en enthousiaste medewerkers. Een bibliotheek die kan 
blijven samenwerken met scholen. Die kan blijven doen waar ze goed en onderscheidend in is, 
namelijk het aanbieden van leesplezier. Bezuinigen op de bibliotheek, betekent bezuinigen op de 
ontwikkeling en taalvaardigheid van onze jeugd. Dat is niet alleen onacceptabel, maar ook nog eens 
egoïstisch en onbeschoft.


