
Beste bestuurders van de gemeente Schagen, 

Hierbij doe ik een dringende oproep aan u om de bibliotheek in Tuitjenhorn te laten 

voortbestaan. De bibliotheek heeft een belangrijke culturele en sociale functie in het 

dorp en organiseert veel activiteiten voor alle leeftijdsgroepen.  

De leestafel in de bibliotheek is bijvoorbeeld de enige plek in het dorp waar ouderen 

en volwassenen bijeen kunnen komen om kranten en tijdschriften te lezen. Hiervan 

wordt uitgebreid gebruik gemaakt. Veel kinderen komen zelfstandig naar de 

bibliotheek om boeken uit te zoeken, evenals ouderen uit het verzorgingstehuis.  

Evident is het belang van lezen voor de ontwikkeling van de intelligentie van 

kinderen, jongeren en volwassenen. Het sluiten van de bibliotheek is een grote 

verarming voor Tuitjenhorn.  

Hoewel ik begrijp dat er bezuinigd moet worden, vind ik het bijzonder onnadenkend 

om de enige culturele instelling die er bestaat in Tuitjenhorn, te laten verdwijnen. 

Door uitspraken van politici zoals Halbe Zijlstra is het helaas duidelijk geworden dat 

Nederland weinig belang hecht aan cultuur, behalve wanneer dat direct geld in het 

laatje brengt. Daarbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat cultuur- waartoe ook 

literatuur en lezen behoort-, direct en indirect juist veel bijdraagt aan de economie.  

Bedrijven en werknemers vestigen zich bijvoorbeeld liever in een omgeving waar 

cultuur wordt gewaardeerd. Ook anderszins levert cultuur geld op: daardoor leren  

mensen bijvoorbeeld nadenken en fantaseren, waardoor ze in staat zijn tot 

innovaties die de economie ten goede komen. En kijk eens naar Amsterdam: sinds 

alle musea daar weer zijn geopend, is het aantal toeristen verveelvoudigd. Evenals 

de inkomsten door datzelfde toerisme. 

Wat betreft het belang van kunst en cultuur – en de bibliotheken-  zou de Gemeente 

Schagen eens naar onze oosterburen moeten kijken.                                        

Ondanks de economische crisis geeft Duitsland juist méér geld uit aan kunst en 

cultuur. De Duitse minister van cultuur Monika Grütters ziet kunst en cultuur als een 

bittere noodzaak. Niet alleen om bovengenoemde redenen.                                     

Een citaat: “Zij (kunstenaars, waaronder ook schrijvers) zijn de doorn in het vlees van 

de maatschappij, die verhindert dat intellectuele luiheid en politieke gemakzucht de 

democratie laten inslapen.” 

De bibliotheek in Tuitjenhorn houdt haar bewoners wakker en leert de jongsten lezen 

en nadenken. Dat is hard nodig om de problemen van deze tijd het hoofd te kunnen 

bieden, en om te voorkomen dat het enige vermaak van die arme dorpskinderen 

bestaat uit computerspelletjes en voetbal. En de ouderen alert te houden.  

Ook wil ik u erop wijzen dat ook het economische belang van sluiten van de 

dorpsbibliotheken een kwestie is van korte termijn denken. Een bibliotheek afbreken 

en de kennis om een bibliotheken te beheren weggooien is simpel: maar het kost op 

den duur veel meer geld en energie om zo’n instelling weer op te bouwen.               

Evenals de bijscholing van alle kinderen die niet meer met plezier lezen.      

Anno van der Heide, Tuitjenhorn, 24 november 2014  


