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GASTHOOFD-
REDACTEUR

H et is natuurlijk een hele eer om 
gevraagd te worden als gasthoofd-
redacteur voor IP. En dan nog wel 
als eerste. Toen ik dit voorjaar werd 
gevraagd, zegde ik gelijk toe. Mooie 

kans! Als directeur van de Koninklijke 
Bibliotheek ben ik veel bezig met de vraag 
hoe je maatschappelijke waarde levert in 
een digitaliserende samenleving en wat 
dat allemaal werkelijk betekent, ook voor 
onze eigen manier van denken en werken. 

De kans om dat onderwerp verder te 
exploreren met en aan de hand van 
mensen die met dezelfde vraagstuk-
ken bezig zijn, nam ik dus graag aan.
We gaan in dit nummer dus kijken 

naar organisaties die in netwerken 
maatschappelijke waarde leveren, zoals 
het Netwerk Digitaal Erfgoed en Europe-
ana. We horen van Melanie Peters waarom 
polderen helemaal niet uit de tijd is, maar 
juist een voorwaarde voor een inclusieve 
digitale transitie. We denken met Bert Mul-
der mee over de ethische aspecten van die 
verandering. En van Hans Vermaak leren 
we waarom klein en meeslepend verande-
ren beter is dan proberen alles van boven-
af te bedenken.
Ik heb ervan genoten om zo weer meer 
perspectieven te krijgen op een onderwerp 
dat ons allemaal aangaat, hoe we de men-
selijke maat behouden en zinvol werk doen 
in een  gedigitaliseerde wereld. Ik hoop dat 
dat voor jullie ook geldt. <
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  OMSLAGINTERVIEW | RONALD DE NIJS 

Ronald de Nijs
Eindredacteur van IP

A
l tijdens haar studietijd 
wist Lily Knibbeler dat 
ze meer een ‘bouwer’ 
dan een wetenschapper 
was: iemand die met 

anderen iets voor elkaar wil krijgen 
dat van belang is. ‘Hoewel ik het les-
geven heel leuk vond, wist ik dat ik 
niet altijd in de wetenschap zou blijven 
werken,’ aldus Knibbeler. Maar na een 
studie Geschiedenis en een fellowship 
aan Harvard University wilde ze toch 
nog graag een proefschrift schrijven: ze 
promoveerde op crisismanagement in 
de Griekse oudheid. 
Bouwen kon ze meer bij het Prins Bern-
hard Cultuurfonds, waar ze vervolgens 
terechtkwam. ‘Ik vond het een mooie 
plek om het culturele en wetenschap-
pelijke veld in Nederland te leren over-
zien en te ontdekken hoe al die ver-
schillende instellingen en organisaties 
functioneerden.’ Bij het Cultuurfonds 
hield ze zich ook bezig met het opzet-
ten van een beursprogramma voor een 

We leven en werken in een vernetwerkte 
informatiesamenleving, zegt Lily Knibbeler, 

algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek én 
gasthoofdredacteur van deze IP-editie. Wat betekent dit 

voor de opdracht, missie en positionering van de KB?

Lily Knibbeler:

‘Het is onze grootste 
opdracht om onszelf 

onderweg steeds 
opnieuw uit te vinden’

‘Wat we met 
z’n allen 
nodig hebben 
om in een 
vernetwerkte 
samenleving 
doelen te 
bereiken is 
verbinden in 
plaats van te 
slim af zijn’

studie in het buitenland: ‘Niets leuker 
dan mogelijkheden te creëren voor jon-
ge, talentvolle mensen met een droom.’
De kans om managementervaring op 
te doen kreeg Knibbeler bij de Konink-
lijke Bibliotheek, waar ze door een 
toevallige samenloop van omstandig-
heden aan de slag ging. ‘Ik heb geen 
ongericht leven,’ benadrukt ze, ‘maar 
ook geen uitgestippeld pad. De lijn is 
dat ik graag waarde wil toevoegen aan 
iets waar ik in geloof. Dat is voor mij 
heel erg belangrijk.’ Inmiddels werkt 
Knibbeler alweer bijna een decennium 
bij de KB, waarvan de laatste paar jaar 
als algemeen directeur. 

Wat is een van de belangrijkste 
vaardig heden van een directeur 
in dit huidige tijdsgewricht?
‘Verbinden! En dan zowel binnen als 
buiten je eigen organisatie. Dat is een 
kracht die nu echt nodig is, die hoort 
bij deze tijd. En daarnaast is een open, 
nieuwsgierige geest en de bereidheid 

12 IP | vakblad voor informatieprofessionals | 07 / 2018



Fo
to

: B
ee

ld
st

ud
io

 K
on

in
kl

ijk
e 

Bi
bl

io
th

ee
k

IP | vakblad voor informatieprofessionals | 07 / 2018 13



Nieuwsgierig
naar de rest?
Bestel gratis  
een proefnummer van 

Stuur een mail naar
administratie@informatieprofessional.nl
ovv ‘proefnummer’ *

Zolang 

de voorraad 

strekt




