
Jonge Koos wordt Oude Van Dijk 
Op de eerste werkdag van 1990 kwam ik bij het NBLC binnen als beoogd opvolger van Koos. Er was 
nog helemaal niemand om mij te ontvangen. Marianne bij de receptie die was er en zij laat mij 
binnen in de kamer waar voordien Henk van der Graaf zitting had. Die kamer was nu speciaal voor 
ons tweeën ingericht, zodat Koos mij in de geheimen van het NBLC kon inwijden. Het was een 
enerverende dag, want met mij wordt echt een heel nieuw tijdperk ingeluid. Dat ligt niet 
alleen  aan mij hoor! Op diezelfde dag komen ook Rudy van de Velde en Hannie Heintz binnen en 
Monique Cosman. Monique zou samen met Thei Geurts de directie Elin verder gaan optuigen.  
 
Zo rond koffietijd kwam Koos ook, dat was ongeveer zijn normale tijd. De samenwerking met Koos 
voor drie maanden was heel leuk om goed in het werk te komen. Koos zei meteen dat er die dag 
ook nog iemand van het ministerie van WVC zou komen, die ook wat dingen met ons te bespreken 
had. Dat was Wim Kamerman.  
 
Met ons drieën gingen wij naar het vergadercentrum in het souterrain. Dat was nogal schokkend 
voor mij. Alles stond er nog van het kerstfeest in het oude jaar. Rommelig tot en met! Na een 
korte introductie vertelde Kamerman dat hij (het Ministerie) besloten had om onderzoek te laten 
uitvoeren naar de besteding van de rijksbijdrage door het NBLC de afgelopen jaren. Hij zocht 
vooral naar methoden om de verantwoording in de toekomst te verbeteren. Reyn de Blaay zou het 
onderzoek uitvoeren. Dat was een mooi binnenkomen. 
 
Diezelfde morgen maakte ik kennis met Wim Thuss, onze accountant en met Rob Haaksman, zijn 
assistent die heel veel tijd bij het NBLC doorbracht...  
 
Die dag was ook de nieuwjaarsbijeenkomst. Dick Reumer stelde mij voor en daarna gingen we aan 
de borrel, dat was verplicht. Bij mijn sollicitatie was dat een serieus onderdeel van het interview. 
Nee zeggen tegen de borrel was een minpuntje, dat had ik al snel door! 
 
Die eerste dagen liep ik vooral mee aan de hand van Koos. Tussen de middag gingen wij wandelen 
in park Clingendael, samen met de jongens van de administratie (Frans en Bas). Ik zat naast Koos in 
het bureau-overleg en vanaf dat moment was het voor iedereen duidelijk: ik was de jonge Koos.  
 
We (het NBLC) hebben heel wat veranderd, ontvlecht, gefuseerd, gekocht, verkocht, afgestoten, 
ingehuisd, verhuisd, herschikt; hoe hebben we het eigenlijk niet genoemd? 
En toen zaten we opeens als VOB in een pand aan de Grote Marktstraat. Kamerman (nu het 
ministerie van OCW) was weer langs geweest en nu had men besloten tot nog verdere 
ontvlechting. De Vereniging moest los komen van de stelseltaken en er moest een Sector instituut 
Openbare Bibliotheken komen. 
 
Mijn rol bij de Vereniging was uitgespeeld, vooral ook, omdat ik wel wat zag in enkele taken bij 
SIOB. Ik kreeg een budget van 10 mln. voor het blindenbibliotheekwerk en mocht de Certificering 
van Openbare Bibliotheken op mij nemen. Een grote verandering, die ik met heel veel plezier en 
tot velerlei genoegen heb vormgegeven. Daarmee bleef ik vol in contact met de OB en de rol van 
het blindenwerk in de OB-sector.  
 
Maar ja, zoals het met iedere organisatie gaat, er moet weleens wat veranderen, en zo kwam op 
een dag iemand gemoedelijk aan mijn bureau met de vraag wat we in het SIOB met ‘de oudjes’ 
zouden doen. Eerst had ik het niet in de gaten, maar toen bleek dat ze onder andere Evert en mij 



bedoelde.. En wij voelden ons nog helemaal niet zo oud. Wij waren nog iedere dag bezig met en 
voor het bibliotheekwerk in Nederland. 
 
Maar het duurde niet lang, voordat het Ministerie had besloten dat Sectorinstituten het toch niet 
helemaal waren. De taken van SIOB (en Bibliotheek.nl) moesten voortaan worden uitgevoerd door 
de Koninklijke Bibliotheek. Evert nam afscheid vanuit SIOB, maar ik wilde nog wel wat blijven, ook 
bij de KB.  
 
Toen werd het pensioenreglement aangepast. De oude vut-rechten zouden worden ingenomen. 
Pré-vut was er al lang niet meer. Toen.. besloot de oude Van Dijk toch maar het voor gezien te 
houden. Dat maakte wel de ruimte om lid te worden van de SLBO.. 
 

Gerard van Dijk 


