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REPORTAGE HET EINDE NADERT VOOR DE BIBLIOBUS IN WAARLAND

Langzaamsterft de bibliobus uit

Van onze verslaggever
Merijn van Nuland

WAARLAND Als een man het trapje
beklimt, schudt de bibliobus in
Waarland even op de vering. ‘Wat een
schitterendboek over het Joegoslavië
van voor de Eerste Wereldoorlog,
Bart,’ zegt deman tegenmedewerker
BartWassenaar. ‘Fijn,meneer Bakker,’
zegt Wassenaar terwijl hij even stopt
met het rangschikken van boeken.
Bakker praat verhit verder. ‘Mijn

God, die Gavrilo Princip was in 1914
helemaal niet alleen toen hij aarts-
hertog Frans Ferdinand in Sarajevo
doodschoot. Ze waren met zeven
man, ze-ven! Die Ferdinand zat als
een rat in de val.’
Bibliobussen zijn in het hele land

een uitstervend verschijnsel. In het
Brabantse Nuland, het Groningse Pe-
kela en het Gelderse Wolfheze rijdt
de bus sinds kort al niet meer. Het
Friese Poppenwier en het Zeeuwse
Lamswaarde trof hetzelfde lot, net
als tientallen andere plattelandsdor-
pen verspreid over Nederland.
Ook het einde van de Waarlandse

bibliobus nadert. Eind december
trekt KopGroep Bibliothekende stek-
ker eruit. De kosten zijn te hoog. ‘Al-
leen als de gemeente wat extra’s kan
bijdragen, kandebusnog langerblij-
ven rijden,’ zegt KopGroep-directeur
Mannes Westra. Zijn bibliotheken-
groep bestrijkt de kop van Noord-
Holland, van net boven Heerhugo-
waard tot Texel. Veel van de dorpen
in het landelijke gebied zijn zo klein
dat een eigen bibliotheek niet renda-
bel is. Een bus is dan de uitkomst.
De bibliobus, eigenlijk een tot bi-

bliotheek omgebouwde vrachtwa-
gen, is net gestopt voor het dorps-
huis van het Noord-Hollandse Waar-
land. Als Bakker met Anna Enquist
onder de arm de regen weer instapt,
glimlacht Wassenaar. ‘Voor dat soort
klanten doe je het.’
Zo vlak voor de vakantie heeft de

bebrildemedewerker het extra druk.
‘Iedereenkomtnog snel evenboeken
lenenof boetes inlossen.’ Endebus is
een ontmoetingsplek. Drie vrouwen
hebben het in het nauwe gangetje
tussen de twee boekenrekken over
‘van die strakke jongensachtige
boxershorts’. Een vriendinnenclubje
schuift op de knieën over de lami-
naatvloer, op zoek naar boeken opde

onderste plank. ‘In dit boek wordt
zijn kop eraf gehakt.’

Subsidiestop
Waarland, met 2.500 inwoners, is
zo’n dorp dat te klein is voor een gro-
te bibliotheek. De bibliobus stopt nu
nog eens in de twee weken een paar
uurtjes voor het dorpshuis. ‘Weer
iets dat weggaat,’ reageert bezoek-
ster Astrid Groen teleurgesteld. De
Waarlandse komtnog snel een stapel
boeken halen voordat de bus twee
weken met zomerstop gaat. ‘Een
paar jaar geleden is de supermarkt
hier ook al verdwenen.’

In de meeste gevallen stopte de
provinciale overheid de subsidiëring
van de bibliobus. De gemeenten, die
vaak toch almet forse bezuinigingen
te maken hadden, konden of wilden
die kosten niet opvangen. Vorig jaar
kon de bibliobus van Waarland blij-
ven rijden door een financiële mee-
valler van buurgemeente Harenkar-
spel, maar alleen een wonder kan nu
nog voorkomen dat het voertuig
eind december definitief in de gara-
ge verdwijnt.
De 85-jarige Riet Wever, die in haar

goudkleurige regenjas de bus bin-
nen komt gelopen, vreest dat vooral

haar leeftijdsgenoten het slachtoffer
worden van het verdwijnen van de
bibliobus. ‘Van veel van mijn kennis-
sen is deman overleden. Zelf hebben
ze nooit auto leren rijden, en fietsen
gaat niet meer. Dat maakt het moei-
lijk om naar andere bibliotheken te
gaan.’

Kinderbus
De oude vrouw komt voor histori-
sche romans, en ‘iets van romantiek’
mag ook best. ‘Zolang het maar niet
van die sciencefiction-onzin is.’
Drie blonde broertjes staan voor

de bak met kinderboeken. De Kame-

leon laten ze links liggen, dat vinden
zemaar saai. Veel liever hebben ze de
stoere verhalen van Dolfje Weerwolf-
je. Voor hen is het einde van de
bibliobus geen ramp, want vanaf ja-
nuari gaat er een speciale kinderbus
rijden.
Door de harde bezuinigingen op

personeel en bibliotheekgebouwen,
heeft KopGroep Bibliotheken precies
genoeg geld omhet nieuwe voertuig
aan te schaffen. De bus is alleen toe-
gankelijk voor basisschoolleerlin-
gen, en heeft geen historische ro-
mans of boeken over vooroorlogs
Joegoslavië aan boord.

De provinciale overheid zet vaak de subsidiëring stop voor de bibliobus.
Het gevolg: dorpen komen zonder te zitten, want de kosten zijn te hoog
en een grote bibliotheek is niet rendabel. ‘Weer iets dat weggaat.’

De bibliobus in Waarland bestaat na eind december niet meer. De stekker wordt eruit getrokken omdat de kosten te hoog zijn. En Waarland is geen uitzonde-
ring: door het hele land zijn bibliobussen een uitstervend verschijnsel. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

22 partijen verkiesbaar,maarniet opBonaire
Van onze verslaggeefster
Maartje Bakker

DEN HAAG Er doen 22 partijen
mee aan de verkiezingen van de
Tweede Kamer op 12 september.
Naast de tien zittende fracties
dingen ook ouderenpartij 50Plus,
het Democratisch Politiek Keer-
punt vanHero Brinkman en de
Piratenpartijmee naar Kamerze-
tels. Datmaakte de Kiesraad dins-
dagavond bekend.

Een flink deel van de nieuwe partijen
is er niet in geslaagd om ook op Bo-
naire, Sint Eustatius en Saba mee te

doen. Op bestaande partijen kan
daar automatisch worden gestemd,
maar nieuwepartijenmoeten in elke
kieskring van het koninkrijk, dus
ook die overzee, dertig steunverkla-
ringen verzamelen. Slechts vijf van
de twaalf nieuwe partijen is dat ook
op de BES-eilanden gelukt.
‘Het is een bezopen bureaucrati-

sche maatregel die nieuwe partijen
ernstig dupeert’, oordeelt Jan Nagel,
partijvoorzitter van 50Plus over het
verzamelen van steunverklaringen
in het Caraïbisch gebied. Nagel was
er dinsdag nog niet gerust op dat het
zijnpartij zou lukkendiehorde tene-
men. ‘Als we uitroepen dat we het

hebben gehaald, blijkt straks mis-
schien van niet. Stel dat iemand voor
twee partijen heeft getekend, dan is
zijn steunverklaring niet geldig. Wij
wachtendonderdag af, danmaakt de
Kiesraad de nummering van de lijst
bekend.’
Toch leek de Kiesraad dinsdag al

verlossing te brengen in het kamp

van Nagel. De raad maakte bekend
dat 50Plus, en ook het Democratisch
Politiek Keerpunt, meedoet in alle
kieskringen. De onbekende partijen
Liberaal Democratische Partij, Liber-
tarische Partij en Partij voor Mens en
Spirit behaalden eveneens voldoen-
de steun in alle kieskringen. Voor on-
der meer de Piratenpartij geldt dat
niet.
Dat heeft als gevolg dat de partij

een lager lijstnummer krijgt, want
eerst krijgen de partijen waarop in
alle kieskringen kan worden ge-
stemd een plaats toebedeeld. Ook is
het onmogelijk om een lijstverbin-
ding aan te gaan en ziet ze de radio-

en tv-zendtijd op de BES-eilanden
aan zich voorbij gaan.
Dat is een tegenslag voor de Pira-

tenpartij die volgens de nieuwste
opiniepeiling van TNS Nipo geen
kans maakt op een zetel. Voorlopig
lijkt 50Plus de enige nieuwkomer in
de Tweede Kamer te worden; de par-
tij wordt gepeild op twee zetels.
De Piratenpartij geeft het nog niet

op. ‘Piratenhijsen de zeilen en zetten
koers naar Bonaire’, twitterde de par-
tij dinsdag. Al volgde even later daar-
op het bericht: ‘Piraat op Bonaire die
formulieren Piratenpartij bij kiesbu-
reauwilde inleverengeweigerdwant
korte broek aan!’

De Kiesraad maakt
donderdag de
lijstnummers bekend


