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“Bijzonder openhartig 
gesprek, waarin ik veel 
wijzer ben geworden. Heel 
leuke vrouw om een 
gesprek mee te hebben.”

“Geweldig gesprek 
gehad. Heel veel 
geleerd en een andere 
kijk gekregen”

“Mooi en open 
gesprek met 
mevrouw. Vee 
levenswijsheid en 
positieve uitstraling. Ik 
kan daar nog veel van 
leren.”

“Ik vond het heel bijzonder, 
intens en ook wel 
emotioneel om te horen. 
Sterk dat deze vrouw dit 
verhaal wil delen. En 
eigenlijk herkende ik veel 
van haar gevoelens ook. Ik 
had nog een uur kunnen 
kletsen. Wilde nog veel 
meer horen en weten.”

“Open en eerlijk 
gesprek gehad met 
Guido. Mooi 
verhaal.”

“Het was heel interessant 
en het heeft de manier 
veranderd waarop ik naar 
daklozen kijk…”

“Wat een meerwaarde heeft het 
om mensen echt te ontmoeten en 
hun verhaal te horen. Ik ga met 
een nog meer open blik de deur 
weer uit.”

“We hadden een warm 
inhoudelijk gesprek dat 
duidelijk nog niet klaar 
was naarmate we elkaar 
beter leerden kennen ”

“Interessant, maar ik mis 
gratis koffie en thee voor 
je gasten (gastvrijheid :) )”

“Heel fijn gesprek, 
mooie inzichten en 
goede connectie.”

“Verhalen die je 
beelden bijstellen, top!”



Human Library Alkmaar 15 december 2018

In de Human Library lees je geen boeken, maar mensen. Interessante mensen die je in het dagelijks leven niet 
snel spreekt. Klopt wat we denken over mensen op basis van de buitenkant wel met de werkelijkheid? In een 
open gesprek kan alles gevraagd en besproken worden. 

Op 15 december 2018 vond de tweede editie van de Human Library in Alkmaar plaats. Van 13:00 tot 17:00 uur 
zaten 21 levende boeken klaar voor intieme, ontroerende, grappige, verhelderende en bijzondere gesprekken. 
The Human Library werd georganiseerd door Bibliotheek Kennemerwaard, Europe Direct Noord-Holland Noord en 
Art.1 bureau discriminatiezaken Noord-Holland Noord. Er vonden in totaal 76 gesprekken plaats met de volgende 
titels: Paranormaal genezeres, Kraambedpsychose, Chronische piep, Dakloos, Indië-veteraan, Autisme, Psychose, 
Depressie (2x), Niet Aangeboren Hersenletsel (2x), Parkinson, Bekeerd, Verslaafd, HIV Positief, Gesluierd, BOM 
Moeder, Deeltijd Transgender, Lesbisch, Tienermoeder, Alleenstaande Vader, FAS. De dag werd begeleid door 19 
vrijwilligers. 

Human Library Alkmaar 15 december 2018

In the Human Library you do not read books, but people. Interesting people that you do not speak quickly in daily life. Is 
what we think about people based on the outside true to reality? In an open conversation everything can be asked and 
discussed. 

On December 15, 2018, the second edition of the Human Library in Alkmaar took place. From 13:00 to 17:00 hrs 21 living 
books were ready for intimate, moving, funny, enlightening and special conversations. The Human Library was organized 
by Kennemerwaard Library, Europe Direct Noord-Holland Noord and Art.1 bureau discrimination cases Noord-Holland 
Noord. A total of 76 interviews took place with the following titles: Paranormal healer, Maternal psychosis, Chronic beep, 
Homeless, Indië-veteran, Autism, Psychosis, Depression (2x), Non-Inborn Brain injury (2x), Parkinson, Converted, 
Addicted, HIV Positive , Veiled, BOM Mother, Part time Transgender, Lesbian, Teenage Mom, Single Father, FAS. The day 
was accompanied by 19 volunteers.
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Hoe was de Human Library ervaring voor u? (1 = zeer slecht, 10 = zeer goed) / 
How was the Human Library experience for you? (1 = very bad, 10 = very good)

9,1 Gemiddelde antwoord
Average answer
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In welke mate heeft u nieuwe kennis opgedaan over de onderwerpen van de 
boeken die u heeft gelezen? / To what degree did you gain new knowledge
about the topics of the books you’ve read? 

98%
van de bezoekers heeft in meer of mindere mate nieuwe kennis 
opgedaan over de onderwerpen van de boeken / of the visitors
gained new knowledge about the topics of the books, to a greater
or lesser extent
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Is uw beeld genuanceerder geworden, ten aanzien van het onderwerp van het 
boek? / Has your view become more nuanced, in relation to the topic of the
book?  

83%
van de bezoekers heeft een genuanceerder beeld gekregen ten 
aanzien van het onderwerp van het boek / of the visistors
gained a more nuanced view, in relation to the topic of the book
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Zou u de Human Library aanraden aan anderen? / Would you recommend the
Human Library to others? 

100% van de bezoekers raadt de Human Library aan anderen aan / 
of the visitors recomends the Human Library to others



CONTACT

De Human Library bevordert openheid, begrip en tolerantie ten aanzien van 
verschillende minderheidsgroepen in de samenleving. Wil jij daar ook aan bijdragen? 
Neem dan contact met ons op!

The Human Library encourages openness, understanding and tolerance towards 
different minority groups in society. Would you also like to contribute? Then let’s get 
in touch!

www.thehumanlibrary.nl

Human Library Kennemerwaard

Human Library Kennemerwaard

s.vermeulen@bknw.nl


