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De leste keer
Doe’t de metdeling 
fan de redaksy en de 
direksy fan de Bildtse 
Post kwam dat de 
krant ophouwe sou te 
ferskinen kwammen 

mij ’n paar rare woorden in ’t sin. 
Foor ’t Bildt, ’t Bildts en Bildts aige-
ne fyn ik ’t ’n ramp. Al kin ik mij de 
beslissing om d’r met op te houwen 
wel begripe at je de útlêg fan Dirk 
en Gerard de Jong belústere.
Foor ôns as lezers sil ’t lykswel ’n 
gemis blive dat de Bildtse Post niet 
alle weken meer brocht wort. ’n Fast 
punt in de week minder. Je frage je 
dan ôf hoelang at je alle weken de 
Bildtse Post út de brievebus haald 
hewwe. Of hoelang at je bij de krant 
betrokken weest hewwe.
Ons hait waar froeger klaine sels-
standige, die’t bij syn werk as winkel-
man ok kranten en tydskriften bij de 
mînsen brocht. Ok de  Bildtse Post  
hoorde derbij. De krant worde froe-
ger op frijdegoffen bij de abonnees 
brocht. Ons hait syn roete waar: de 
Ouwe-Dyk tussen Kadal en Attes-
weg, de Nije-Dyk tussen de Burdine-

weg en de Swarte Haan, en alles wat 
der tussen laai. Ok bij de Pôlboeren 
en boeren die’t op Halfweg weunden 
most de krant besorgd worre.
In de groate fekânsys fan drie we-
ken mocht ik soms met ôns hait op 
’e fyts na St.-Anne om op frijdegof-
fen bij de drukkerij de kranten op te 
halen. Ik most dan op ’e stang sitte, 
want de baide pakkydragers foor 
en achter waren orneerd foor de 
kranten. ’t Waar mooi om met hait 
met te mâgen, maar je kregen wel 
’n sere kont. ’t Is ’n herinnering fan 
meer dan 70 jaar oud, maar fergete 
sil ík him niet. Krekt soa min as at ik 
fergete sil de lopys na de drukkerij 
om ’n praatsy of útlêg over een fan 
de meer as hondert Bildtspraken 
die’t ik skrive mocht.
Ik hew ’t altyd met ’n prot nocht 
deen. Al waar ’t wel ’s lastig om ’n 
geskikt onderwerp te finen. At ik 
alle herinnerings hier fertelle sou, 
sou deuze leste Bildtse Post ’n boek 
worre.
Maar deuze leste Bildtse Post sil ik 
met nag ’n heel soad ânderen be-
ware.

Aldert Cuperus
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’’n Praatsy is soms belangriker dan ’n boek liene’

Meer dan 13.000 boeken staan 
in de bieb in St.-Anne. En de 
bieb is ook figuurlijk meer 
dan alleen boeken. Vaste 
medewerkers Ali Bronger 
en Jannie Visser bieden ook 
steeds vaker een helpende 
hand op allerlei gebied: ”El-
keneen is hier welkom.”

Door Ellen Schat

Toen directeur Paulien Schreuder 
van Bibliotheken Noord-Fryslân 
eind jaren zeventig de opleiding tot 
bibliothecaris volgde, moest ze een 
enorme kennis opbouwen. ”Van 
Russische literatuur tot aan astro-
nomie, we moesten echt overal van 
weten. Daarnaast bepaalden wij 
ook wat andere mensen tot zich 
moesten nemen. De bibliothecaris 
zat achter een bureau en stilte was 
het devies. Zo ging het in grote lij-
nen tot in het nieuwe millennium.” 
Die bevoogdende houding herken-
nen ook Ali Bronger en Jannie 
Visser, die al 32 en 20 jaar in biblio-

theken op en om het Bildt werken. 
Ali: ”De bedoeling waar froeger om 
mînsen fan Saris na Sartre te lai-
den. Alles ston op alfabet, de mai-

sysromans fan Leni Saris stonnen 
dus naast boeken fan de Frânse 
filosoof. ’t Idee waar dat je je dan 
feerder ontwikkele souwen.” Ali en 
Jannie zijn blij dat dit tegenwoordig 
anders is. ”De mînsen soeke nou 
naar ’n boek dat se graag leze wille. 
At dat nou ’n spannend of ro-
mantys boek is, of ’n boek dat wat 
dieper gaat. Je leze wer’t je op dat 
stoit sin of behoefte an hewwe. Dat 
kin dan ok ’n tiidskrift weze, of ’n 
boek over ’n lând wer’t je hine wille 
op fekânsy.” Het contact met de be-
zoekers is een belangrijk onderdeel 
van hun werk ”’n Praatsy op ’e tiid 
is soms nag wel belangriker dan ’t 
lienen fan ’n boek.” 

Wat is onze rol?
Na de economische crisis in 2007 
kregen bibliotheken in heel het 
land niet langer automatisch 
subsidies, wat volgens Schreuder 
achteraf gezien een goede ’wake-
up call’ was. ”Ons bestaansrecht 
stond op losse schroeven, daardoor 
moesten we nadenken: welke 
functie hebben we eigenlijk in de 
samenleving?” Er kwam uiteinde-
lijk een nieuwe wet in 2015, die 
de bibliotheek een veel bredere 
functie gaf: leesplezier bevorderen, 
ontwikkeling en debat stimuleren, 
kennis maken met kunst en litera-
tuur en ervoor zorgen dat iedereen 
mee kan doen in de samenleving. 
”Het was zowel een enorme kans 
als een enorme uitdaging”, stelt 
Schreuder, die in 2014 naar Fries-
land kwam. Een van de onderdelen 
van de nieuwe koers is bijdragen 

aan digitale geletterdheid. En dat 
is volgens Schreuder broodnodig. 
”In ons werkgebied, van Harlingen 
tot Surhuisterveen, zijn 25.000 
mensen digitaal niet vaardig.” 

Lokaal en maatschappelijk 
De bibliotheek ontwikkelt zich 
volgens de vier rollen en heeft 
bijvoorbeeld de Rabobank en het 
DigiTaalhuis binnen haar muren 
gehaald. Ook bezoeken leescon-
sulenten scholen. Maar mensen 
kunnen ook gewoon binnenlopen 
met een vraag. Jannie: ”We besikje 
te helpen, en ferwize oars nei in 
kollega as oare instânsje. En stil 
hoecht ’t hjir net mear te wêzen.” 
De bieb wordt momenteel nog 
meer lokaal verankerd. Schreuder: 
”Dat zit ’m in samenwerking met 
lokale partijen zoals SWO en Bildts 
Aigene, maar ook in samenwerking 
tussen bibliotheken van St.-Anne 
en Hallum en de vaste gezichten 
die er voortaan werken, zoals Ali en 
Jannie.” 

Klassieke bieb 
Tegenwoordig worden de boeken 
in ’werelden’ ingedeeld, zoals 
Spanning & Avontuur, Young Adult 
en Romans & Literatuur. Met de 
komst van internet is de informa-
tieve collectie teruggebracht, de bi-
bliotheekmedewerkers lopen rond 
om vragen te kunnen beantwoor-
den en de boeken worden via de 
self-service uitgeleend. Een grote 
verandering is ook de Fryslân-brede 
roulatie van boeken, uniek in Ne-
derland op deze schaal, waardoor 

alle boeken uit de Friese biblio-
theken aangevraagd en gelezen 
kunnen worden. Het aantal leden 
in Noord-Fryslân en ook St.-Anne 
is redelijk stabiel, weet Schreuder. 
”Daarin speelt ook mee dat Bibli-
otheken Noord Fryslân boetevrij 
is geworden. We raakten veel 
jongeren kwijt doordat ze boeken 
regelmatig te laat inleverden en 
dus een boete kregen, waarna hun 
ouders het lidmaatschap opzegden. 
Nu houden we de jongeren in de 
bieb.”

’Hest ok ’n leuk boek?’
De vraag die Ali en Jannie het 
vaakst horen is nu nog: ’Hest ok ’n 
leuk boek?’ Meestal is doorvragen 
niet nodig, want ze kennen hun 
klanten voor een groot deel. Tij-
dens de sluiting vanwege de coron-
acrisis vertrouwden veel leden op 
de keuzes die zij maakten voor met 
name ouderen. ”Zoek maar wat 
uit”, stie dan in ’t oanfraagformu-
lier.”, aldus Jannie, die de boeken 
vervolgens in de gang klaarlegde. 
”En we hearre faak werom dat se 
d’r bliid mei wiene.” Bij minder 
zelfredzamen worden boeken zelfs 
thuis gebracht: de Bibliotheek aan 
Huis. Ouderen genieten erg van 
boeken, merken Ali en Jannie. Ali: 
”At dat niet meer kin is dat swaar. 
Gelukkig binne d’r ok groat-letter-
boeken en lústerboeken, die binne 
bot in trek.” 
Woensdag 6 oktober viert de biblio-
theek St.-Anne haar 100-jarig jubi-
leum. Binnenkort is meer informa-
tie te vinden op ontdekdebieb.nl.

De bibliotheek in St.-
Annaparochie bestaat in 
oktober honderd jaar. In 

een eeuw tijd is de biblio-
theek uitgegroeid van een 

boekenuitleen naar een 
ontmoetingsplek waar 

iedereen zich kan ontwik-
kelen. De komende weken 
belicht de Bildtse Post vier 
functies van ’de bieb’. Van-
daag het vierde en laatste 
deel: de sociale functie van 

de bibliotheek.

Jannie Visser en Ali Bronger. (foto’s: Ellen Schat)

De openbare bibliotheek in St.-
Anne wordt op 6 oktober 1921 ge-
opend in Ons Huis (nu Plat), dat 
op diezelfde locatie start. Het doel 
van de leeszaal en bibliotheek is 
’om mee te werken aan de gees-
telijke ontwikkeling van de bevol-
king in de gemeente zonder on-
derscheid van godsdienstige over-
tuiging, politieke gezindheid of 
maatschappelijke stand.’ De lees-
zaal en bibliotheek zijn op iedere 
doordeweekse avond en zater-
dagmiddag open. Leden kunnen 
boeken lenen, maar iedereen mag 
boeken of tijdschriften lezen in de 
leeszaal. Twee jaar later wordt er 
’s winters een leeszaal met meer 
dan honderd boeken voor kinde-
ren van 8-15 jaar geopend. Een 
vrijwilliger verstrekt de boeken, 
’die er tevens op toeziet dat er 
rustig en op juiste manier gelezen 
wordt.’ Die rust is vooral op zon-

dagmiddagen een probleem, zo 
blijkt in 1925. In de vergadering 
van het bestuur wordt gezegd dat 
’het in een bibliotheek rustig be-

hoort te zijn, al moet de jeugd zo 
weinig mogelijk worden geweerd. 
Want de straat is wel de slechtste 
plaats voor de jeugd.’ 

Verhuizingen 

Bakker en raadslid Jakkele Wei-
dema is erg betrokken bij de bi-
bliotheek. Hij is voorstander van 
het thuis bezorgen van boeken en 
brengt dan ook boeken op de fiets 
bij de leden langs. In andere dorpen 
wordt een boekenkist gebracht, de 
wisselbibliotheek. In 1935 gaat de 
leeszaal dicht, vooral omdat er te 
weinig vrijwilligers voor toezicht 
zijn. Pas in 1955 gaat de leeszaal 
weer open. Een nieuw probleem 
is ruimtegebrek voor de groeiende 
collectie boeken. De bibliotheek 
verhuist in de jaren zestig mee naar 
de nieuwe locatie van Ons Huis, en 
vindt later zelfstandig onderdak aan 
de Beuckelaerstraat (nu Hema). De 
uitleenposten van de andere dorpen 
sluiten en een bibliobus rijdt voort-
aan het hele Bildt door. In de jaren 
zeventig krijgt St.-Jacob een eigen 

vestiging, in 1984 ook Minnertsga. 
Vanaf 2007 huist de bibliotheek van 
het Bildt in het nieuwe MFC Ons 
Huis.

Informatie uit ’Jubileumboekje Bi-
bliotheek het Bildt 75 jaar’, door 
Leendert Ferwerda.

Een eeuw openbare bibliotheek in St.-Anne 

’Meewerken aan de geestelijke ontwikkeling van de bevolking’

Paulien Schreuder.

Met hait op 
’e fyts om de 
krant te halen

Kinderen tijdens een leespromotiedag in de bibliotheek St.-Anne, 1967.
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