
In Eefde wachten bijna één miljoen Lego-onderdelen op belangstellende leners. De eerste Legotheek van Nederland lijkt een
succes. Ook ouders grijpen hun kans om jeugdsentiment te laten herleven.

Eefde

‘Momentje, even een speer opbergen, die had iemand thuis weer gevonden’, zegt Frans Snijders Blok (65), terwijl hij een vakkendoos uit een
kast haalt. Het grijze speelgoedspeertje verdwijnt keurig in een opbergvakje, bij zijn soortgenoten.

Het is woensdagmiddag, even na tweeën. Nog een klein uurtje en dan opent de Legotheek de deuren. Langs de wanden in het fris ogende
onderkomen in dorpshuis Het Hart in Eefde staan houten stellingkasten. Ze bergen stevige plastic dozen met een blauw handvat. Op de randen
zitten kleine stickers met een afbeelding van de Legoset die erin zit. ‘We hebben nu zo’n elfhonderd complete sets om uit te lenen’, vertelt
Snijders Blok. Zijn ogen glinsteren. Samen met zijn broer richtte hij eind vorig jaar deze eerste Legotheek van Nederland ‘en
hoogstwaarschijnlijk ook de enige ter wereld’ op. ‘Alleen in Duitsland is een soortgelijk iets te vinden, maar die werkt volgens een ander
concept. Ons doel is onder andere Lego bereikbaar te maken voor mensen met een smalle beurs.’

Taj Mahal

Leden van de Legotheek betalen twaalf euro per jaar. Voor 25 cent per week lenen ze al de kleinste Lego-set. ‘We hebben de sets ondergebracht
in zes type dozen. Hoe groter de set, hoe groter de doos. De omvang ervan bepaalt de huurprijs, die is maximaal vijf euro. De grootste set is de
Taj Mahal, een beroemd mausoleum uit India. Die bestaat uit zesduizend onderdelen.’ Tijdens de openingsuren kunnen zowel leden als niet-
leden met Lego bouwen aan een houten tafel. Deze is met hulp van Lego-wandjes keurig in zes vakken opgedeeld. Het voorkomt dat setjes
door elkaar raken. Op een andere tafel staat een grote bak met losse Lego waar ‘vrij’ gebouwd kan worden.

De plannen voor de Legotheek ontstonden twee jaar geleden. De zolders van beide broers raakten te vol met in de loop van de jaren verzamelde
Lego, vertelt Snijders Blok. ‘Alles was keurig gerangschikt. Als je van structuur houdt, houd je van Lego’, grijnst hij. ‘We dachten: “Kunnen we er
niet iets leuks mee doen?” en zo ontstond het idee om het uit te gaan lenen. Sindsdien staat een groot deel hier’, wijst hij. Hij erkent dat er voor
‘veel geld’ aan Lego staat, maar hoeveel de collectie van de broers precies waard is, wil hij niet kwijt.

De kleurige, uit Denemarken afkomstige blokjes hebben altijd al een onweerstaanbare aantrekking gehad op Snijders Blok. ‘Dat was vroeger al
zo. Lego kwam in de jaren zestig net op de markt. Wij speelden er toen al mee bij de buurkinderen. Zelf kopen was er niet bij. Te duur.’

Lego-ontwerper

Jarenlang was hij bedrijfskundige, maar twaalf jaar geleden besloot hij het roer om te gooien. ‘Ik werd zelfstandig Lego-ontwerper. Sindsdien
leef ik er ook van. Ik ontwerp vooral treinmodellen en koop overal steentjes op. Ik vind dat gewoon leuk. En er is veel belangstelling voor. Je
lacht je slap: tot in Japan kopen ze mijn treinen.’ Het ontwerpen gebeurt in de praktijk. ‘Het visuele aspect bepaalt alles: je ziet pas echt wat het
wordt, als het ‘staat’. Daarna maak ik in de computer een handleiding.’

Doordat Snijders Blok geregeld het internet afstruint op zoek naar Lego, heeft hij ook sets weten te bemachtigen die niet in de speelgoedwinkel
verkrijgbaar zijn. ‘We hebben de Eiffeltoren van ruim één meter hoogte. Telkens als die teruggebracht wordt, is-ie vijf minuten later alweer
uitgeleend. En er is een speciale uitgave van een heel stadscentrum van tweeduizend onderdelen.’ De oudste te lenen set - een boot - dateert uit
begin jaren zestig.
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Ook in de Legotheek staan ze in de rij voor de Eiffeltoren

Frans Snijders Blok van de Legotheek in Eefde heeft 1100 sets om uit te lenen. | beeld nd



22 januari 2016, 21:20
Hans-Lukas Zuurman

 



De hamvraag: raken leners niet snel kleine onderdelen kwijt? Snijders Blok lacht. ‘Daar hebben we goed over nagedacht, omdat eerdere
initiatieven voor een Legotheek juist op dit punt zijn gestrand. Wij wegen de uitgeleende dozen tot op de tiende gram nauwkeurig. Zo zien we al
snel of er iets mist. Daarnaast geven we onderdelenlijsten mee, zodat kinderen kunnen turven of ze alles hebben’. Tot op heden is een
handjevol dozen incompleet geraakt; hij wijst op nog geen tien dozen in de stellingkast. ‘Wij vullen ze weer aan vanuit onze voorraad of daar
komen we weer aan via onze kanalen. Per verloren onderdeel betaalt de lener twintig cent.’ Rijk wordt hij niet van de Legotheek. ‘Als we quitte
spelen, is het goed.’ Zo’n vijftien vrijwilligers assisteren op woensdag-, vrijdag- en zondagmiddag. Dat zijn de dagen dat de Legotheek open is.
‘We krijgen ook spontaan Lego aangeboden van mensen, dat sorteren we hier ook.’

Lego wordt steeds populairder, meent Snijders Blok. ‘Per jaar komen er vanuit Denemarken meer dan tweehonderd nieuwe sets uit. Het is zo
aantrekkelijk omdat het speelgoed is dat zowel kinderen als ouders aanspreekt. Veel mensen vinden bouwen leuk. Het is lekker kleurig en de
kwaliteit is goed.’

Hoe houd je al de Lego-onderdelen schoon? ‘Hygiëne is nog een punt voor de agenda’, erkent hij. ‘Je kunt Lego goed schoonmaken door het in
een waszak te doen en in de Biotex te zetten. Je moet het dan wel heel goed naspoelen. Vervolgens drogen op theedoek en later een keertje
omdraaien. Dat werkt prima.’

Bijzonder zijn de bakken met ‘architectenlego’ waarover de Legotheek beschikt. ‘Het zijn minilegoblokjes, waarmee je maquettes kunt maken’,
zegt Snijders Blok. ‘Lego heeft het begin jaren zestig gemaakt, het idee is vijf jaar later verkocht aan de firma Modulex. Het is nu zeer schaars.’
Zelf heeft hij er ook maquettes mee gemaakt, vertelt hij. ‘Bijvoorbeeld voor een uit te breiden fietsenfabriek in Hongarije. Ik ben er een week mee
bezig geweest, daarna werd het aan het bouwbedrijf getoond die het mocht uitvoeren. Dat scheelde een paar ton aan architectenkosten’, lacht
hij, terwijl de eerste bezoekers binnendruppelen. Onder hen vader Arnold en zijn negenjarige zoon Stan Braakhekke. Stan gaat al gauw aan de
slag met een doosje aan de houten tafel, terwijl vader geïnteresseerd toekijkt en met een zwart stokje speelt. ‘Die ontbrak’, vertelt hij. ‘Maar nu
kunnen we thuis verder met de Formule 1-legoauto’. Ik ben al een paar avonden bezig’, bekent hij. Lego is voor hem niet alleen voorbehouden
aan kinderen. In huize Braakhekke houden ze van grote legomodellen: ‘We hebben ook al een groot vliegtuig gemaakt’, vertelt Stan.

Arnold Braakhekke: ‘Vaak laat ik hem even klungelen en als het niet gaat, help ik. Lego stimuleert kinderen tekeningen te lezen.’ En zelf geniet
hij er ook van. ‘Mijn vriendin had al een fotootje op Facebook gezet: ‘Help, mijn man heeft een nieuwe hobby’, lacht hij. ‘Maar da’s toch mooi in
deze wintermaanden?’ Is Stan thuis al onderdelen kwijtgeraakt? ‘Kleine dingetjes vallen soms op de grond, maar ik laat de losse Lego meestal
in de doos zitten’, tipt hij.

Yvonne Wenzkowski is er ook met haar vijfjarige zoon Robin en leest samen met hem de handleiding van een Legoset. Ze is tevens
vrijwilligster in de Legotheek. ‘Mijn kinderen spelen graag met Lego, het is leuk, goed voor de fijne motoriek en ze laten de tablet vaker liggen’,
vertelt ze. Ook Carmen Verbeek helpt haar vierjarige zoon Daan, die aan de bouwtafel zit. ‘Hij vindt alles leuk, als het maar wielen heeft’, vertelt
ze. ‘Ik help vaak met zoeken naar de juiste onderdelen.’ Daan heeft intussen een mast met een felgele schotel gemaakt. ‘Deze mag niet kapot’,
vertrouwt hij zijn moeder toe.

Bij de uitleentafel bij de uitgang ontstaat een rij van gezellig keuvelende ouders met dozen Lego onder de arm. Daan besluit zijn aandacht te
verplaatsen naar de Duplo op de grond. Geconcentreerd probeert hij een poppetje aan een karretje te koppelen, terwijl drie oudere jongens
spiedend langs de kasten lopen. Op zoek naar het ultieme bouwpakket. <

nieuwe legotheken

Het initiatief voor een Legotheek in Eefde krijgt mogelijk navolging in andere gemeenten. Initiatiefnemer Frans Snijders Blok wil daar echter
nog niet op vooruitlopen. Wel bevestigt hij dat hij inmiddels al verschillende verzoeken uit het land heeft gekregen om ook in andere
plaatsen Legotheken te openen. ‘Het zou kunnen dat er meer komen, maar eerst kijken we hoe het komend halfjaar in Eefde gaat.’ Sinds de
opening op 22 november vorig jaar heeft de Legotheek in Eefde 92 leden ingeschreven. Snijders Blok zegt over dat resultaat tevreden te zijn.
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