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55 JARIG BESTAAN 

Biblioteca Nacional Aruba bestaat op 20 augustus 2004, 55 jaar. De bibliotheek is er dus al vrij lang.  

De geschiedenis van de bibliotheek is onderdeel van de culturele geschiedenis van Aruba omdat de 

bibliotheek altijd veel heeft georganiseerd op cultureel gebied. 

 

Op Aruba kennen we de hoofdbibliotheek in de G. Madurostraat # 13 in Oranjestad en er is een filiaal in 

San Nicolas aan de Peter Stuyvesantstraat, vlakbij de politiewacht. Het gebouw van de bibliotheek in 

Oranjestad is vrij groot en heeft verschillende afdelingen. Je kent vast wel de jeugdafdeling. 

 

In de bibliotheek mag je zoveel lezen of 

bladeren in boeken, tijdschriften en kranten als 

je maar wilt. Dat kost niets. Pas wanneer je iets 

mee naar huis wil nemen, moet je je als lid van 

de biebliotheek inschrijven. Iedereen mag lid 

worden. 

 

 

LEESBEVORDERING  

De bibliotheek wil graag dat alle kinderen op 

Aruba en ook de volwassenen goede boeken 

lezen. Om kinderen te stimuleren om naar de 

bibliotheek te komen en te lezen organiseert de bibliotheek verschillende activiteiten  

zoals het jaarlijkse Kinderboekenfestival. Dan komen er bekende auteurs van kinderboeken uit 

Nederland en de Nederlandse Antillen naar Aruba. Zij bezoeken verschillende basisscholen  

om iets leuks te vertellen of voor te lezen uit hun boeken.  

 

In de grote vakantie is er een leuk programma voor kinderen en iedere week is er een  

activiteit voor de jeugd in de bibliotheek. Maar er wordt nog meer gedaan.  

Zo zijn er bijvoorbeeld in de vakantie ook filmavonden voor kinderen.  

Die filmavonden worden gehouden in de open lucht achter het gebouw in Oranjestad en ook in San 

Nicolas. 
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DE EERSTE BIBLIOTHEEK  

Op 20 augustus 1949 kreeg Aruba voor het eerst een leeszaal.  Deze bibliotheek werd ook 

wel Gouvernementsboekerij genoemd. De boekerij was gevestigd aan de John G. Emanstraat.  

 

Later, begin juni 1950, verhuisde de bibliotheek naar de Lagoenweg 11. De naam werd toen 

veranderd in Openbare leeszaal en Boekerij. De eerste 

bibliothecaris werd in dienst genomen. Dat was de heer dr. 

Johan Hartog. 

Op 18 april 1952 werd er een filiaal in San Nicolas 

geopend.  

 

In 1953 verhuisde de bibliotheek naar haar derde 

onderkomen in de Wilhelminastraat. De meeste mensen 

kunnen zich nog herinneren dat de bibliotheek in de 

Wilhelminastraat was. Het pand aan de Wilhelminastraat is 

gebouwd in 1888 en is verschillende keren gerenoveerd. Het is één van de oudste gebouwen 

in Oranjestad. 

 

In 1963 werd er een filiaal in Sta Cruz geopend en wel in de oude pastorie die was gebouwd 

in 1863. Dit huis is het oudste woonhuis van Aruba. In 1974 werd het filiaal Santa Cruz 

gesloten. 

 

WAT KAN JE ZOAL VINDEN IN 

DE BIBLIOTHEEK?  

Iedereen weet dat je in een 

bibliotheek boeken kan lezen en 

lenen. In de bibliotheek op Aruba 

zijn boeken te vinden in verschillende 

talen. Er zijn informatieve boeken die 
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over een bepaald onderwerp gaan en er zijn leesboeken, verhalenbundels, gedichten, 

kinderboeken, stripboeken en prentenboeken. Allerlei soorten boeken dus.  

De bibliotheek heeft bovendien allerlei encyclopedieën, kranten en tijdschriften maar ook 

videos en nog veel meer. In de bibliotheek staan ook computers waarmee je bijvoorbeeld 

werkstukken of brieven kan typen maar ook informatie op het Internet kan zoeken, e-mailen 

en chatten. Je kan ook je Smartdevice gebruiken want er is gratis WIFI. 

 

BIBLIOBUSSEN  

In 1968 kreeg Aruba haar eerste bibliobus. Vanaf toen kon de bibliotheek boeken dichter bij 

de kinderen brengen. De bibliobus ging en gaat nog steeds iedere dag langs verschillende 

scholen. In 1974 kwam 

er een grotere bibliobus 

bij. In 2003 kreeg de 

bibliotheek een 

splinternieuwe bibliobus 

erbij genaamd “Shon 

Shoco” 

De afdeling 

Schoolmediatheek van 

de bibliotheek is 

gevestigd in een ruimte op de begane grond in het bibliotheekgebouw te Oranjestad. De 

Schoolmediatheek Dienst helpt scholen met het opzetten van een schoolbibliotheek en leent 

ook boeken en ander materiaal uit aan scholen. 

 

ANDERE ACTIVITEITEN  

De bibliotheek organiseert heel vaak exposities over allerlei onderwerpen.  

Vaak houden mensen een lezing in de bibliotheek en vertellen ze iets over een interessant onderwerp. 

Soms vertelt een auteur iets over zijn of haar boek of gedichtenbundel.  

De bibliotheek verhuurt ook vaak een zaal aan andere clubs of organisaties voor vergaderingen, om een 

workshop of een cursus te organiseren.  
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Er is een grote activiteitenzaal waar verschillende kunstenaars gebruik van maken om hun 

mooie kunstwerken tentoon te stellen. De bibliotheek biedt ook cursussen en workshops. 

 

 

1986 

Op 3 maart 1986 kreeg de openbare bibliotheek een nieuwe naam en opdracht. Biblioteca Publico 

Aruba werd door gouverneur F.B. Tromp plechtig omgedoopt tot Biblioteca Nacional Aruba.  

De bibliotheek moest er vanaf toen voor zorgen dat het alle boeken in huis heeft waarin over Aruba is 

geschreven en ook boeken die geschreven zijn door Arubaanse schrijvers. Alles wat belangrijk is voor 

Aruba wordt in de bibliotheek bewaard zodat de informatie niet verloren gaat. Dit is erg belangrijk voor 

onze nationale geschiedenis. 
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