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De bieb als hotspot

‘G
elukkig zijn er in onze ex-
treem vercommercialiseerde
samenleving eilandjes waar
het rendementsdenken niet is
doorgedrongen. Waar je altijd
gratis welkom bent. Waar het

altijd gezellig is, maar je je ook heel goed kunt
afzonderen. En waar je je nooit hoeft te verve-
len. Dat is in de openbare bibliotheek.”

Met deze liefdesbetuiging begint filmmaker
Frans Bromet zijn tv-serie De Bibliotheek die in
maart tijdens de Boekenweek werd uitgezon-
den. Zijn project maakt deel uit van de weder-
opleving die de openbare bibliotheek door-
maakt. Van stofnest tot hotspot. Niet eens zo
lang geleden werd met de opkomst van de digi-
tale technologie het boek, en daarmee de bibli-
otheek, doodverklaard. Maar van Riga tot Sko-
kie in de Amerikaasne staat Illinois, van Helsin-
ki tot Groningen, van Tilburg tot New York
heeft de bibliotheek zichzelf opnieuw u itge -
vonden, en daarmee nieuwe doelgroepen aan
zich weten te binden.

Tegenwoordig ga je naar de bieb omdat je er
met vrienden hebt afgesproken voor een drankje
met uitzicht over het belangrijkste plein van de
stad, zoals Oodi (‘O d e’) in Helsinki. Of om verha-
len van onbekenden te horen in de Human Libra-
ry, waar de verhalen niet in boeken van papier
zitten maar in de mensen die tegenover je zitten.
Het kan heel goed zijn dat elders in het gebouw
een kind zit voor te lezen aan een ‘vo o r l e e s h o n d’,

B�I�B�L�I�OT�H�E�E�K�De openbare bibliotheek werd doodverklaard, maar is weer springlevend.
Ondanks de digitalisering, en dankzij veel sociale functies en spannende gebouwen.

Tekst�Tracy�Metz

‘In anderhalf
jaar 1 0.0 0 0
n i e uwe
leden.
Daar deden
we anders
10 jaar over’

‘V
oor mijn masterstudie antropologie deed ik in
2006 veldonderzoek in Gambia en belandde
zo bij het bureau voor toerisme. Daar hingen
werken van Njogu Touray (1960), ik was met-

een geïntrigeerd. Later zag ik werk van hem in over-
heidsgebouwen en het trappenhuis van een winkelcen-
trum. Ik heb toen opgezocht wie hij was en belandde in
zijn atelier in Latrikunda. We hadden meteen een p l e z i e-
rig gesprek waarin we onze zorgen over Gambia en de
wereld deelden. Sindsdien ga ik iedere keer als ik in
Gambia ben even langs. Een aantal jaren geleden kocht
ik een eerste, kleiner werk van ‘N j o g u’, zo signeert hij
zijn kunst. Hij is autodidact en geïnteresseerd in Europe-
se kunst, van Matisse tot Miró. Zijn kleurrijke, soms me-
tershoge doeken bestaan uit uiteenlopende materialen,
van verf tot boetseerpasta.

Afgelopen jaar wilde ik mijn woonkamer herinrichten
en besloot dat ik er een werk van Njogu wilde hangen. Bij
mijn volgende bezoek aan zijn atelier vertelde hij dat hij
een dag eerder een werk had afgerond. Toen hij dit vijf-
luik tevoorschijn haalde, zo breed als een driezitsbank,
voelde het als liefde op het eerste gezicht. Ik was gek op de
‘Afrikaanse kleuren’; de woonkamer van het huisje waar
ik in Gambia altijd verblijf heeft dezelfde kleuren geel en
warm oranje. Ik reisde voordat ik aan mijn studie begon
enkele maanden in een truck door West-Afrika: vanuit
Europa zakten we via Marokko en Senegal af tot Ka-
meroen. Voor mij staat het gele voor het zand van de Sa-
hara en het oranje voor de koperkleurige aarde van het
West-Afrika waar de bush begint.

Ik werd gegrepen door details, zoals de kookpot onder-
in. Toen ik langer keek, zag ik steeds meer vrouwen, zit-
tend, staand, gedeeltelijk of geheel afgebeeld. Njogu leg-
de uit dat het werk gaat over ‘invisible women’; deze pot
is een van de symbolen die hardwerkende ‘o n z i c ht b a re’
vrouwen uitbeelden. Hij schildert dat thema vaker, mis -
schien heeft het te maken met de nauwe band die veel
Afrikanen hebben met hun moeder. Njogu heeft de liefde
voor hardwerkende moeders breder getrokken.”

Sabeth�Snijders

Milou�Niëns�(63), duurzaamheidsconsultant,�kocht�een
doek�(190�x�95�cm)�van�Njogu.�Gekocht�in�het�atelier�van
de�kunstenaar.�„Een�aankoopbedrag�noemen�zou�de

kunstenaar�in�verlegenheid�brengen.”

Vijfluik�(190�x�95�cm)�door�Njogu

Waarom heeft u
dit kunstwerk gekocht?

Deze week: een vijfluik
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ook wel ‘kw ispellezen’genoemd. De hond maakt
het namelijk niks uit of je goed bent in hardop le-
zen, dus kun je rustig op het dier oefenen.

Je kunt er ook naar toe om iets te leren, zoals
breien of coderen. Om iets te maken met de 3D-
printer of de lasercutter of de naaimachine, of
om iets op te nemen in de muziekstudio. Je
kunt er ook dingen lenen, variërend van een cd
tot breipennen en van een boormachine tot een
telescoop, zoals op de afdeling ‘Unusual Stuff
to Borrow’ in Ann Arbor, Michigan. En oh ja,
een boek lenen kan ook.

Bieb, bioscoop en smartlab
Nu de bibliotheek een sociale plek met veel
verschillende activiteiten en veel verschillende
mensen is geworden, worden ook de gebou-
wen vernieuwend. Een van de eerste die de bi-
bliotheek als voornaam publiek gebouw in ere
herstelde was Rem Koolhaas van architectuur-
bureau OMA, die er in 2004 in de Amerikaanse
stad Seattle een bouwde die een heel stadsblok
groot is. In Nederland zijn er sindsdien nieuwe
bibliotheken gekomen in Amsterdam (2007),
Almere (2012), Arnhem (2013). De nieuwste lo-
ten aan de stam zijn de veelgeprezen LocHal in
twee oude spoorloodsen in Tilburg en het Gro-
ninger Forum, een ontwerp van NL Architecten
dat na een moeizame aanloop van twaalf jaar
vorige week is geopend.

Het Groninger Forum, een buitenissig ge-
bouw van 45 meter hoog, in de vorm van een

schuin afgesneden blok zachtbeige natuur-
steen, bevat een bibliotheek, vijf bioscoopza-
len en ‘Stor yland’, de collectie van het voorma-
lige Stripmuseum waaraan animatie en games
zijn toegevoegd. Het auditorium met uitschuif-
bare tribune kan ook dienstdoen als collegezaal
of bioscoop. In de expositiezalen gaat dit week-
end de tentoonstelling AI: More than Human
over artificiële intelligentie open, die Gronin-
ger Forum in samenwerking met het Barbic an
in Londen heeft samengesteld.

De bibliotheek is geen apart onderdeel van het
gebouw, maar strekt zich uit over alle acht ver-

diepingen en voegt zich thematisch bij de ande-
re activiteiten: bij het smartlab met 3D-printers
staan de techniekboeken, de strips bij Storyland,
filmboeken op het plein bij de bioscoopzalen.
„De bieb en de bios zijn geen eilandjes meer”,
zegt directeur Dirk Nijdam. „Alles zit in één orga-
nisatie. Zo krijg je makkelijk kruisbestuiving.”

De verdiepingen zijn ‘p l e i n e n’ aan weerszij-
den van de roltrappen die kriskras het enorme
atrium doorsnijden. Architect Pieter Bannen-
berg: „De boeken zijn in het hart van het ge-
bouw op de ‘p l e i n e n’ geplaatst, zodat je langs
de randen de fraaie uitzichten over de stad
h o u d t .” Al bij binnenkomst in dit onorthodoxe
gebouw voel je dat hier van alles gebeurt.

Dat geldt zelfs ónder de grond, waar in de
parkeergarage van vijf lagen een kronkelend
digitaal lint van twintig meter lang hangt, een
led-sculptuur door Nicky Assmann waarop
kleuren en patronen onophoudelijk in elkaar
overvloeien. De modewinkel aan de overkant
had al vóór de opening ontdekt dat de garage,
zonder auto’s nog en met het kleurige kunst-
werk op de achtergrond, een prima plek was
voor een fotoshoot van de nieuwe collectie.

In een andere bibliotheek, Utopia, is het van-
avond bordspellenavond. Al vóór aanvang
staan mensen in de rij om een spel te lenen. Het
gaat er behoorlijk serieus aan toe – elke stoel is
bezet, maar je hoort alleen geroezemoes en het
gekletter van de dobbelsteentjes.

Utopia ligt in het Belgische Aalst en heet zo

omdat Thomas More hier in 1516 zijn gelijknami-
ge boek liet drukken. Het gebouw is een combi -
natie van oud- en nieuwbouw door het Neder-
landse Kaan Architecten en ging vorig jaar zomer
open. De bibliotheek zit erin, en ook de acade-
mie van podiumkunsten en een café waar je niet
alleen kunt eten maar waar ook poëzie wordt
voorgedragen en akoestische muziek wordt ge-
speeld. Het is „de salon van de stad”, zegt hoofd
Arnoud Van der Straeten. Sinds de opening heeft
Utopia 10.000 nieuwe inschrijvingen gehad,
„daar deden we anders tien jaar over”.

De boeken zitten in het hart van het gebouw,
de danszalen en muziekkamers liggen er als
een buitenschil omheen. „Dat is akoestisch be-
ter ”, zegt Van der Straeten, „en heeft als voor-
deel dat de tieners die hier muziekles krijgen,
vanzelf langs de boeken komen. Mooi meege-
nomen, want dat is traditioneel een moeilijk te
bereiken groep.” Als je in de auto voor het stop-
licht staat te wachten kun je door de ramen van
Utopia zien hoe kinderen vioolles krijgen.

Bruisende plek met een missie
De bibliotheek van nu is een bruisende plek
met een sociale missie. In de Letse hoofdstad
Riga had de bouw van een nationale biblio-
theek ook een uitgesproken politieke beteke-
nis. Bij de opening in de ijzige kou van januari
2014 vormden 14.000 Letten een menselijke
keten van twee kilometer waarmee ze van hand
tot hand enkele duizenden boeken doorgaven

uit de oude bibliotheek naar de nieuwe. De ke-
ten was een glasheldere verwijzing naar die uit
1989, waarmee twee miljoen Esten, Letten en
Litouwers letterlijk de handen ineensloegen
om onafhankelijkheid van Rusland te eisen.

De bibliotheek in Seattle ziet een rol in de ei-
gen nationale crisis: het aantal mensen dat
noodgedwongen op straat leeft. Elke bieb is ge-
liefd bij daklozen – in het Groninger Forum trof
een personeelslid nog vóór de opening een
vrouw aan die op de wc haar haar stond te ver-
ven – maar in Seattle zijn ze welkom om er
kranten en boeken te lezen, internet te gebrui-
ken en zich op de wc’s op te frissen. De ventila-
tie is er op aangepast. In een interview met het
blad New Statesman zei de dakloze Andrew:
„De bibliotheek is de belangrijkste weldoener
van daklozen in Seattle. Beter dan de opvang.
The y’re the best of the best.”

Eric Klinenberg is directeur van het Institute
for Public Knowledge aan New York University
„Dertig jaar geleden zou niemand hebben voor-
speld dat van alle publieke instituties de biblio-
theek zich het beste zou weten aan te passen
aan de behoefte van de burgers van vandaag”,
schrijft hij in zijn nieuwe boek Palaces for the
People. „Maar dat is precies wat er gebeurd is.”

Dat vindt Arnoud Van der Straeten van Uto-
pia ook. „Ik werk al twintig jaar in de cultuur-
sector, maar de bibliotheek van nu is de meest
innovatieve, relevante en uitdagende instelling
van allemaal.”

De�bibliotheek
Utopia�in�Aalst,
België�en�de
p�a�r�ke�e�rg�a�ra�g�e
onder�het�Fo�r�u�m
G�ro�n�i�n�g�e�n�.FO
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Leeszaal�in
Oodi�(‘O�d�e’),
de�bibliotheek
van�Helsinki,
Finland.
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