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Uitreiking prijzen Victorine van Schaickfonds/NVB 

NVB-jubileumcongres, Beatrixtheater Utrecht, 15 november 2012 

 

 

 

Juryrapport 

 

Het Victorine van Schaickfonds werd in 1977 opgericht ter herinnering aan Victorine van 

Schaick (1917-1976). Zij was vanaf 1941 werkzaam in verschillende bibliotheken, 

waaronder de Bibliotheek van het Koninklijk Huisarchief en de Openbare Bibliotheek 

Amsterdam. In 1972 volgde haar aanstelling aan de bibliotheekopleiding te Den Haag, de 

toenmalige Dr. P.A. Tiele Academie, waar ze als docent vele studenten enthousiast maakte 

voor een loopbaan in het bibliotheek- en informatievak. Na haar overlijden stelde de 

familie een bedrag uit de nalatenschap beschikbaar om het vak te blijven stimuleren, en zo 

de herinnering aan Victorine levend te houden. 

Sinds 2005 is het Victorine van Schaickfonds nauw verbonden met de NVB. Niet 

alleen daarom is het vandaag voor ons feest. Het fonds viert dit jaar zijn zevende lustrum. 

Om dat feit luister bij te zetten, ontvangt iedereen die hier vandaag aanwezig is en net als 

het fonds in 1977 is geboren vandaag van ons een bloemetje. Er zijn volgens de laatste 

inschrijflijst 8 personen onder jullie voor wie dat geldt. Als je je straks na afloop van het 

programma meldt bij de inschrijfbalie ontvang je je bos bloemen. 

 

 

Dan de prijzen. We reiken vandaag drie prijzen uit aan mensen die zich verdienstelijk 

hebben gemaakt voor het bibliotheekvak. De prijzen zijn 

• de Victorine van Schaickprijs 2012 voor de beste publicatie op het gebied van 

bibliotheken en informatie. De prijs bestaat uit een penning en een bedrag van 

1500 euro; 

• de Victorine van Schaick-Scriptieprijs 2012 voor een scriptie op het gebied van 

bibliotheken en informatie. De prijs is een geldbedrag van 750 euro; 
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• en de Victorine van Schaick-BibliotheekInitiatiefPrijs voor een persoonlijk 

initiatief om het bibliotheek- en informatievak te vernieuwen. Hiervoor ontvangt de 

winnaar een bedrag van 1000 euro. 

 

 

BibliotheekInitiatiefPrijs 

We beginnen met de BibliotheekInitiatiefPrijs. Het bestuur van het fonds, tevens de jury, 

heeft dit jaar maar enkele nominaties mogen ontvangen. Wil dat zeggen dat we als 

informatieprofessionals te weinig initiatief nemen om het vak op een hoger plan te 

brengen? We hopen oprecht van niet. In de discussies kwam niettemin een initiatief ter 

sprake waarvan we dachten: dit getuigt zo van passie voor het vak dat het een prijs 

verdient, omdat het tot voorbeeld mag strekken voor jullie allemaal.  

Zoals jullie waarschijnlijk weten, was er van 2003 tot 2010 een landelijke digitale 

vraagbaak genaamd Al@din. Deze werd gerund door de openbare bibliotheken, die via 

een netwerk vragen beantwoordden van iedereen – of ze nu leden waren of niet. Om 

verschillende redenen werd de dienst beëindigd; wat in ieder geval meespeelde was dat 

de kwaliteit en snelheid van antwoorden nog wel eens te wensen overlieten. Dat was geen 

goede reclame voor de bibliotheek, meende men, en daarom werd de stekker eruit 

getrokken. Daarmee verdween wel de digitale inlichtingenfunctie uit de openbare 

bibliotheek. Een flink aantal bibliothecarissen was dat een doorn in het oog. Zeker toen op 

twitter (#durftevragen, #dtv) en op www.goeievraag.nl (van uitgever Sanoma) er nog altijd 

behoefte bleek te bestaan aan een soort inlichtingendienst. Dit jaar nam de prijswinnaar 

het initiatief om het inlichtingenwerk weer nieuw leven in te blazen, door als 

bibliothecarissen antwoorden te geven op vragen die op www.goeievraag.nl en op twitter 

gesteld worden. Onder de twitterhandle @DeBibliotheek1 doen zij dat op vrijwillige basis 

in hun vrije tijd. Het gaat vooralsnog om een beperkte groep mensen, en zij kunnen dus 

ook lang niet alle vragen van een goed antwoord voorzien. Maar waar dit wel lukt, speelt 

de bibliotheek zich toch in de kijker van het grote publiek.  

Het is een initiatief van iemand die haar hoofd boven het maaiveld heeft durven 

uitsteken. Dat zou meer moeten gebeuren. Om dat te stimuleren, is de prijs ook in het 

leven geroepen. Daarom meent de jury dat de initiatiefnemer van @DeBibliotheek1, 

Esther Valent, de Victorine van Schaick-BibliotheekInitiatiefPrijs heeft verdiend. 
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Scriptieprijs 

Dan de Scriptieprijs. Die gaat naar een masterscriptie waarin de auteur verkent welke 

gevolgen de introductie van e-books zal hebben voor bibliotheken. Haar interesse gaat in 

het bijzonder uit naar hoe verschillend openbare bibliotheken reageren op het nieuwe 

fenomeen e-book. De auteur combineert een aantal verklaringen voor die verschillende 

reacties in een breed theoretisch kader, en brengt de drie mogelijkheden – wel e-books 

uitlenen, nog niet maar binnenkort wel, en geen e-books in het aanbod – voor heel 

Nederland in kaart. Vervolgens voert ze diepte-interviews met een vijftiental 

bibliotheekmanagers – vijf voor elk van de drie mogelijkheden – over hun overwegingen 

om wel respectievelijk niet met e-books aan de slag te gaan. Ze loopt in die interviews 

systematisch haar theoretisch kader af en documenteert de interviews voorbeeldig. 

Uit de gesprekken met bibliotheekmanagers komt naar voren dat de gemeente als 

opdrachtgever en ook het personeel bij de invoering van e-books in bibliotheken geen rol 

van betekenis spelen. Ook is er nauwelijks sprake van ‘kannibalisering’ van fysieke uitleen 

door digitale. Wat er wel toe doet, is de cognitieve stijl van de directeurs/managers. 

Toekomstgerichte managers die overtuigd zijn van de belangrijke toekomstige rol van het 

e-book, nemen de minpunten en kinderziektes van het e-book voor lief. Meer 

productgerichte managers wachten de ervaringen van anderen af voordat zij op de al 

rijdende trein springen. Ik citeer: “Managers die verder in de toekomst kijken, lijken door 

de tijdelijke ongemakken heen te kunnen kijken, terwijl de andere managers vooral 

aandacht hebben voor de negatieve kanten van het product” (pp. 85-86). Met deze goed 

onderbouwde bijdrage, getiteld ‘Voor de verandering. Reacties van bibliotheken op de komst 

van het e-book en de gevolgen voor het literaire veld’, verdient Tessa Nederhoff, ten tijde 

van het schrijven van deze scriptie studente Boekwetenschap aan de Universiteit van 

Amsterdam, ten volle de Victorine van Schaick Scriptieprijs 2012. 

 

 

Victorine van Schaickprijs 2012 

De cognitieve stijl van managers mag dan verklaren waarom sommige bibliotheken snel, 

andere wat langzamer, en weer andere helemaal niet tot uitleen van e-books overgaan – 

voor alle geldt dat er auteursrechtelijke belemmeringen zijn. Die maken dat het voor 

bibliotheken die wel willen moeilijk is om dat ook te kunnen. En niet alleen dat. Ook 
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digitaliseringsprojecten van bibliotheken krijgen niet genoeg ruimte binnen het 

auteursrechtelijke kader van de Europese Unie, dat zoals dat hoort is vertaald in 

Nederlandse wetgeving. De studie die vandaag wordt beloond met de Victorine van 

Schaickprijs 2012 maakt dat haarfijn duidelijk. Waar bibliotheken hun publieke rol van 

toegangspoort tot en bewaarplaats van informatie met de digitale mogelijkheden willen 

vergroten, worden ze door de wet daarin juist tegengewerkt. De balans tussen het recht 

van auteurs om hun werk economisch te kunnen exploiteren en de toegankelijkheid van 

dat werk voor gebruikers is verschoven in de richting van de eersten. Het online 

doorleveren van content wordt in de Europese richtlijn over de harmonisering van 

auteursrecht en naburige rechten in de informatiesamenleving onmogelijk gemaakt. 

Bibliotheken kunnen gebruikers toegang tot digitale bestanden bieden op 

bibliotheekcomputers. Maar dat staat in schril contrast met de wensen van gebruikers, die 

er inmiddels gewend aan zijn geraakt thuis 24 uur per dag toegang te hebben tot een 

breed palet aan content.  

Zijn er mogelijkheden binnen de Europese richtlijn of de Nederlandse wet om de 

zaak terug in balans te krijgen? De auteur van deze researchmasterscriptie Informatierecht 

aan de Universiteit van Amsterdam schetst de kaders waarbinnen een aanpassing gedaan 

zou kunnen worden. De zorgvuldigheid waarmee dat gebeurt en de voorbeeldige wijze 

waarop het betoog is opgebouwd en gedocumenteerd, maken dat de masterscriptie leest 

als een voldragen bijdrage aan de wetenschappelijke discussie, die ook een publicatie als 

zodanig verdient. Dit heeft de jury ervan overtuigd dat deze bijdrage aan zowel het 

informatierechtelijke als het bibliotheekwetenschappelijke vakgebied beloond moet 

worden met de hoofdprijs. Voor haar studie getiteld ‘Borrowing from the old to facilitate the 

new: the future of the library privilege in the digital world’ krijgt Vicky Breemen de Victorine 

van Schaickprijs 2012. 
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