
9 kunstenaars / 5 reizen / 5 interviews / 1 essay / heel veel beelden

Negen creatieve geesten gingen de wereld over op zoek naar inspiratiebeelden voor 

de bibliotheek van de toekomst. In deze publicatie zijn hun ideeën terug te zien en te lezen.
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Negen kunstenaars, vijf reizen, drie werelddelen en 

ontelbaar veel nieuwe inzichten over de bibliotheek van 

de toekomst. Dat is Out of the Bieb in een notendop. 

Wist je bijvoorbeeld dat het in een bibliotheek in Azië heel 

gewoon is om even een dutje te doen? En dat in de gevels 

van veel Amerikaanse bibliotheken een ode aan het vrije 

woord gebeiteld staat?

Kunstenaars denken in vrijheid en kunnen vrijuit denken. Hun creatieve 

denkkracht is van onschatbare waarde voor organisaties die zoeken naar 

een nieuwe visie, een ander perspectief, zoals bibliotheken. Wij staan voor 

de uitdaging een nieuwe invulling te geven aan onze maatschappelijke 

rol. Niet alleen als gebouw, maar juist ook als verbindende schakel tussen 

mensen, ideeën en kennis.

De reizen die de kunstenaars voor dit project over de wereld maakten, 

leveren een prachtige hoeveelheid inspiratie, innovatie en bijzondere 

inzichten. De hoogtepunten zijn door Kinkorn verwerkt in de expositie 

die zal rondreizen langs bibliotheken in het land. Het publiek kan via de 

expositie, via internet en in gesprekken met medewerkers reageren op de 

verzamelde inspiratiebeelden en visies. Op die manier stimuleren we de 

dialoog tussen publiek, kunstenaars en de nieuwe bibliotheek. We kijken 

er naar uit!
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Maar hoe moeten we 
bibliotheken vormgeven in 
deze overgangsfase? 

Nieuwe invalshoeken zijn 
daarbij van groot belang.

Bibliotheken worstelen met de vraag hoe ze 
hun toekomst moeten vormgeven. Een vraag 
die urgenter is dan ooit, gezien de voortgaande 
digitalisering van informatie, veranderingen in de 
samenleving en de terugtrekkende bewegingen 
van de overheid. In het toekomstperspectief van 
de commissie Cohen blijven bibliotheken een 
belangrijke rol spelen in een samenleving waarin 
kennis en innovatie centraal staan. De bibliotheek 
is het knooppunt waar een groot deel van die kennis 
samenkomt en verder stroomt. De bibliotheek 
richt zich in de toekomst meer op het tot stand 
brengen, stimuleren en faciliteren van waardevolle 
verbindingen. Van collectie naar connectie. 
Van lenen naar delen.

Maar hoe moeten we bibliotheken vormgeven 
in deze overgangsfase? Is de bibliotheek van de 
toekomst nog wel dat dominante gebouw in het 
centrum van de stad of is het veel meer een functie 
die zich op meerdere plekken en hoedanigheden 
manifesteert? Hoe kan de bibliotheek meebewegen 
met de vragen en behoeften van het publiek?

Op zoek naar antwoorden experimenteren 
Bibliotheek ’s-Hertogenbosch en de 
Bibliotheek Midden-Brabant beide met 
een ‘proeftuinbibliotheek’. In Tilburg is dat 
de Kennismakerij in de Spoorzone en in 
‘s-Hertogenbosch het Groot Gasthuis op het 
voormalige terrein van het Groot Zieken Gasthuis. 
In deze bibliotheken onderzoeken we wat een 
creatieve en initiatiefrijke bibliotheek kan 
betekenen voor de stad en haar inwoners. 

Nieuwe invalshoeken zijn daarbij van groot belang. 
Negen kunstenaars zijn op pad gegaan om zich 
vanuit een internationale context te verdiepen in 
de ontwikkelingen binnen de bibliotheekbranche, 
maar ook andere organisaties of initiatieven die op 
een bijzondere wijze kennisdeling stimuleren. 
De visies van de kunstenaars en daarbij behorende 
inspiratiebeelden leveren een bijdrage aan het 
ontwerpen en concretiseren van de Bibliotheek 
van de Toekomst. Met deze beelden kunnen we het 
gesprek over de nieuwe bibliotheek aangaan met 
burgers en beleids makers en met onze collega’s 
in de sector. Ook levert het project waardevolle 
inzichten aan de architecten, de organisaties en de 
interieurarchitecten voor de bouw en inrichting van 
de nieuwe bibliotheken. 

EEN CONTEXT

Door Martin Hol / Hoofd Stadsbibliotheken 

bij Openbare Bibliotheek ‘s-Hertogenbosch.

Vormgeven aan 
de toekomst



INSPIRATIE

De Amerika-Gedenkbibliothek (AGB) – de centrale 
bibliotheek van voormalig West-Berlijn – kwam tot 
stand met een financiering uit de Marshallgelden 
en werd geopend in 1954. Het was de eerste open-
bare wetenschappelijke bibliotheek in Duitsland 
gebouwd naar het idee van een Angelsaksische 
Public Library – waar verschillende soorten litera-
tuur voor het eerst beschikbaar werden gemaakt 
voor alle lagen van de bevolking, grotendeels in 
een Freihandaustellung (open-kastopstelling). 
Opzettelijk dicht gelegen bij de grens van het door 
de Russen bezette gebied, had de bibliotheek ook 
als doel de inwoners van Oost-Berlijn aan te 
trekken. 

Om de visie en de bouwkundige oplossingen van 
de Amerikaanse bibliotheken te implementeren 
maakte de aankomend directeur van de AGB, 
Fritz Moser, in 1951 een studiereis naar de VS waar 
hij openbare bibliotheken in de steden Baltimore, 
Cleveland, Detroit, Cincinnati en Washington D.C. 
bezocht. 

VERTREKPUNT: VAN WIE IS 
DE BIBLIOTHEEK?

Soms vergeten we dat politiek en beleid een grote 
invloed uit oefenen op bibliotheken, misschien 
groter dan ze zouden willen. Welke positie neemt 
de bibliotheek daarin zelf? Is de bibliotheek nog 
een steunpilaar van de democratie, een neutrale 
plek waar ruimte is voor verschillende standpunten, 
zonder commerciële of politieke kleur?
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Inscribing all, 
free to all

INTRODUCTIE

Waar en door wie wordt geschiedenis 
‘gemaakt’? Geïnspireerd door deze vraag werkt 
Eva Olthof sinds 2010 aan projecten waarin zij 

aan de hand van getuigenissen en documenten 
gebeurtenissen en locaties onderzoekt. 

In 2015 presenteerde Eva een installatie in 
Tent Rotterdam waarin haar nieuwe publicatie 

Return to Rightful Owner centraal staat. 

Het boek heeft als thema de politiek van 
het vergeten, onthouden en citeren enerzijds en 

lezen, privacy en surveillance anderzijds. 
Het beginpunt vormt de ontstaansgeschiedenis 

van de Amerika-Gedenkbibliothek in Berlijn. 
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In Amerika hebben bibliotheken een brede 
sociaal-maatschappelijke functie. Er zijn banen-
centra, maatschappelijk werkers, computers voor 
mensen die thuis geen toegang hebben tot internet. 
Actuele en historische thema’s krijgen veel 
aandacht, van de Gay Pride tot de geschiedenis van 
de slavernij. In vrijwel elke bibliotheek zijn daklozen 
te vinden – soms zijn er meer daklozen dan andere 
gebruikers. De bibliotheek is overdag vaak hun 
enige toevluchtsoord en in de bibliotheek in 
Amerika mag niemand geweigerd worden. 
 Bibliotheken, zoals in Washington D.C., worden 
steeds actiever met het opvangen en begeleiden 
van deze mensen naar instanties die hun verder 
kunnen helpen. 

Door zelf tijd door te brengen in de bibliotheken, 
te observeren, fotograferen en gesprekken aan te 
knopen onderzoekt Eva de plaats die de bibliotheek 
inneemt in deze totaal verschillende Amerikaanse 
steden en in de levens van de mensen die er werken 
en komen.

Leren voor vrijheid
 ‘The commonwealth requires the education of the 
people as the safeguard of order and liberty.’ Deze 
woorden in de gevel van de Boston Public Library 
dragen de tijd van toen tot nu. Ook het lezen van 
boeken kunnen we opvatten als een soort ‘carving’. 
Wat je leest laat sporen na. Hoe te vinden wat je wilt 
lezen? De bibliotheek helpt hierbij: er is ruimte voor 
doelloos struinen en serendipiteit, voor uitgestalde 
leessuggesties, maar ook voor gerichte zoekacties 
via databases. Een bibliotheek heeft hierin een 
gidsfunctie – nog steeds – hoe anders precies die 
informatie te bereiken waar je naar op zoek bent? 
Of juist dat ene mooie boek dat je niet zocht maar 
wat je tegenkwam? Hoe meer informatie digitaal 
aangeboden wordt, hoe verder we ervan verwijderd 
raken. Misschien moet de bibliotheek gebruikers 
ondersteunen in het vinden van informatie. 

Voor het volk
Een medewerkster van de bibliotheek in Boston 
geeft aan hoe belangrijk de bibliotheek is voor het 
volk: ‘De bibliotheek is belangrijker dan religie’. 
Zoals paus Franciscus zegt: ‘priesters zouden 
zichzelf moeten zien als herders en leven met 
de geur van de schapenkudde’. In de centrale 
bibliotheek hangt geen geur van schapen maar 
van Chanel en geld. Alleen in de Washington D.C. 
ruimte kan je de geur van schapen ruiken. Daar 
zitten de mensen die thuis geen toegang hebben tot 
computers en internet. Wie zijn de echte herders?

Centraal en verspreid
Het gebouw van de centrale bibliotheek in Baltimore 
is opgezet als een warenhuis, een enorm blok met 
grote glazen vitrines, met een uitnodigende entree. 
Bij binnenkomst stapt de bezoeker in een grote open 
ruimte, en de boeken zijn vrij te raadplegen. 

Een centrale plaats waar mensen hun vraag 
kunnen stellen is belangrijk. Maar ook in de grote 
steden is het belang van de dependances niet te 
onderschatten. Niet iedereen beweegt zich 
makkelijk naar het centrum van een stad. 

Toen in april 2015 rellen uitbraken na aanleiding van 
politiegeweld tegen de zwarte bevolking in Baltimore 
bood de lokale bibliotheek in een arme, overwegend 
zwarte wijk van Baltimore een plek waar mensen 
terecht konden. De bibliotheek bleef open, 
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‘Free to all’ – 

The Boston Public 

Library 

Computerruimte – 

The Enoch Pratt Free 

Library

The Enoch Pratt Free 

Library. Baltimore.
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BEVINDINGEN

 ‘Free to all’ staat  – niet heel opvallend – boven de 
ingang van de publieke bibliotheek in Boston, de 
oudste bibliotheek van Amerika. Daaronder is het 
hoofd van Minerva te zien. De bibliotheek als het 
Athene van Amerika en embleem voor een groei-
ende stad. Toegang tot allerlei soorten informatie 
samengebracht onder één dak was een belangrijk 
onderdeel van de vorming van het land en haar 
burgers. Het idee was dat opgeleide immigranten 
problemen doen voorkomen en de basis vormen 
voor een ordelijke en vrije maatschappij.
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juist in die periode, om een veilige haven te 
bieden en mensen te informeren. Eigenlijk bood de 
bibliotheek wat ze altijd elke dag biedt – volgens 
haar medewerkers is deze plek van cruciaal belang 
in deze wijk.

Van neoclassicistisch tot modernistisch
Waar de neoclassicistische bibliotheken hun 
doel met grote letters in de muur beitelen, laat 
de modernistische bibliotheek haar rol tot uiting 
komen in de architectuur en in het interieur: de 
meubels, de belettering, de materialen. De functies 
moeten tot uitdrukking komen in het totale design: 
van het lettertype tot de waterkraantjes, alles is 
door de architect fijntjes op elkaar afgestemd

De teksten bovenin de museale ruimte van de 
Detroit Public Library worden waarschijnlijk 
nauwelijks meer gelezen, dit oude gedeelte van 
de bibliotheek wordt niet erg druk bezocht. 
De meeste mensen zitten in de later aangebouwde 
vleugels aan de andere kant van het gebouw. 
Daar staan de computers – ook de muziek- en 
kunstafdeling lijkt niet druk bezocht. Ook al is het 

in potentie een aanlokkelijke plek voor toeristen, 
het blijft er rustig. De leegte van de failliete stad 
lijkt te worden gespiegeld op deze plek – alleen 
op enkele plekken in de bibliotheek zijn kluitjes 
mensen te vinden. Desalniettemin wordt met grote 
trots het 150-jarige bestaan van deze openbare 
bibliotheek dit jaar groots gevierd.

CONCLUSIE

Waar we in Nederland het bestaan van biblio-
theken als vanzelfsprekendheid beschouwen, 
hebben bibliotheken in Amerika een belang rijke 
plek in het bewustzijn van veel mensen. 
De bibliotheek als basisvoorziening en fundament 
voor de rechtstaat en de democratie lijkt in het 
Amerikaanse collectieve geheugen gebeiteld. 
De memorials op de buiten muur van de 
bibliotheek herinneren de bezoeker daar aan. 
‘De openbare bibliotheek van Boston gebouwd 
door het volk en toegewijd aan de bevordering van 
leren’. De missie van toen wordt al meer dan 
120 jaar ‘gedragen’ door het gebouw. 

Zo wordt de gebruiker telkens opnieuw 
herinnerd aan de kerntaak van de bibliotheek en 
zowel aangesproken als ook betrokken gemaakt – 
ze is immers gebouwd door het volk –een volk waar 
men zelf deel van uit maakt.

Deze ‘monumentale’ weergave van identiteit en 
basisbeginselen vinden we nu misschien te 
retorisch en te expliciet. Of is dat juist wat we nodig 
hebben nu – moeten we onszelf herinneren aan 
de noodzaak van deze plek. In Nederland lijken 
we deze principes voor lief te nemen. Laten we 
nadenken hoe we de bibliotheek deze waarden 
beter laten uitstralen en hoe de bibliotheek weer 
de plek wordt die net zo toegankelijk is als de 
lokale markt. 
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The Detroit Public 

Library: ‘To promote 

self-development by 

ample facilities 

for wide reading 

in an atmosphere 

of freedom and 

morality.’ – Sir 

John Y. MacAlister

Boston Public Library 

WELKE PLEK NEEMT DE BIBLIOTHEEK IN, 
IN HET LEVEN VAN NEDERLANDERS? 
EN WAT KUNNEN WE LEREN VAN DE PLEK 
DIE AMERIKAANSE BIBLIOTHEKEN 
INNEMEN IN HET DAGELIJKS LEVEN 
VAN HUN GEBRUIKERS?

DE BIBLIOTHEEK ALS BASISVOORZIENING 
EN FUNDAMENT VOOR RECHTSSTAAT EN 
DEMOCRATIE LIJKT IN HET AMERIKAANSE 
COLLECTIEVE GEHEUGEN GEBEITELD. 
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Safe haven Toen de Afro-Amerikaanse 
Freddie Gray in april 2015 overleed in hechtenis 
als gevolg van politiegeweld, braken er ‘little 
uprisings’ uit in de wijk waar de wijkbibliotheek 
Pennsylvania Avenue Branch gelegen is. 
Gedurende die twee weken bleef de bibliotheek 
gewoon open, ondanks alles. Wholefoods, 
de supermarkt, zorgde voor eten en drinken 
voor de mensen uit de wijk die elkaar in de 
bibliotheek opzochten om met elkaar te pra-
ten, maar ook om kranten te lezen om op de 
hoogte te blijven. ‘De bibliotheek wortelt diep 
in deze community. De bibliotheek was tijdens 
de twee weken durende rellen echt het centrum 
van alles en voor veel mensen de enige bron 
van informatie rondom wat er, zo dicht bij hen 
in de buurt, aan de gang was’, vertelt de office 
supervisor. En na twee onrustige weken was de 
angst verdwenen en wilden de mensen gewoon 
naar huis. ‘We realiseerden ons, als staf, dat we 
al die tijd dit met z’n allen hadden gedragen om 
de mensen toegang tot informatie te kunnen 
blijven geven. Dat was bijzonder.’

De toegang tot informatie. Het is een breed 
uitgedragen basisrecht van de inwoners van 
de Verenigde Staten. Ook in Detroit weten de 
mensen de bibliotheek te vinden. Bibliothecaris 
J. Caruso, ziet het dagelijks: ‘Echt iedereen komt 
hier. Er komen mensen naar handleidingen 
zoeken om hun koelkast te repareren, er komen 
mensen voor kunst en filosofie. En dan nog alles 
wat daar tussenin zit. De menselijke behoefte 
aan informatie is niet verdwenen.’ 

Maatschappelijk werk In de Martin 
Luther King Library komen veel daklozen. 
Ze zien de bibliotheek als hun huisvesting 
tijdens openingstijden. Hele families komen er. 
Ook hier is de bibliotheek de plek, net als in veel 
andere plaatsen, waar iedereen naartoe gaat, 
aldus social worker Jean Badalamenti. Zij heeft 
het idee mensen wat minder tolerant worden, 
vooral in wijken waar de sociale diversiteit 
wat groter is. ‘En juist in de bibliotheek komen 
dan de mensen die zich achtergesteld voelen. 
Het is belangrijk dat de bibliotheekmedewerkers 
weten hoe ze deze mensen kunnen helpen. 
En waarmee ze de daklozen, maar ook bij-
voorbeeld psychiatrische patiënten, kunnen 
helpen. De medewerkers moeten worden 

getraind om de juiste vragen te kunnen stellen.’ 
Badalamenti legt uit dat ze er bij de bibliotheek 
naar streven om met andere non-profit 
organisaties samen te werken om het aantal 
daklozen terug te brengen. Of om andere 
hulpbehoevende groepen in de samenleving te 
helpen. Volgens haar kan de bibliotheek daar 
een heel belangrijke rol in spelen. 

Nieuwe doelgroepen De uitdaging 
is om blijvend ook andere doelgroepen te 
trekken. Badalamenti vertelt dat als het over 
maat schappelijke vraagstukken gaat, het niet 
zo heel ingewikkeld is. Sterker nog, het lijkt een 
beetje vanzelf te gaan. ‘We hadden een grote 
bijeenkomst over gezondheid en technologie 
in de bibliotheek. We kijken dan meteen welke 
particuliere vraagstukken er in de stad spelen: 
we hebben de bibliotheek bijvoorbeeld een keer 
opengesteld om HIV-tests te kunnen doen. 
Het gebeurde in alle vestigingen en er is 
dankbaar gebruik van gemaakt.’ Er was een 
tijd dat niemand met de bibliotheek wilde 
samenwerken, volgens Badalamenti wil nu 
iedereen dat. ‘Zo lang we over moeilijke 
onderwerpen met een scherp randje blijven 
praten, zitten we op de goede weg.’

De bibliotheek in Washington D.C. werkt 
zichtbaar aan sociaal-maatschappelijke thema’s. 
Een bijzondere samenwerking is er met de ge-
vangenis in Washington D.C., waar tot voor kort 
geen enkele geen enkele bibliotheekfaciliteiten 
waren. En het gaat meteen verder dan alleen 
het uitlenen van boeken: er is een programma 
‘Summer reading’, er wordt onderzoek gedaan 
over welke boeken gevangenen het beste helpen 
en er wordt nagedacht over hoe de bieb een 
rol kan spelen als gevangenen hun straffen 
uitgezeten hebben en weer terugkeren in 
de maatschappij. De wil bij te dragen aan 
sociaal-maatschappelijke vraagstukken bij 
Amerikaanse bibliotheken is groot. En dat is 
een groot goed. 

Dat de sociaal-maatschappelijke functie van de 
bibliotheek aan terrein wint, is een observatie die 
uit de reis van Eva Olthof sterk naar voren komt. 

Tijdens haar gesprekken in de bezochte bibliotheken 
vroeg Eva onder meer naar deze functie. Het blijkt 

ook uit het feit dat er in de grote bibliotheken in de 
Verenigde Staten steeds vaker een maatschappelijk 

werker wordt aangesteld. De bibliotheek is in de 
Verenigde Staten een baken in de stad, een 

safe haven, een plek om naartoe te gaan, een plek 
om te mogen zijn. En dat weet iedereen. 

‘De bibliotheek kan een belangrijke rol spelen 
in sociaal-maatschappelijke vraagstukken’

J. Caruso, bibliothecaris Detroit Public Library.
Jean Badalamenti, maatschappelijk werker 

Martin Luther King Library
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INTRODUCTIE
 

XML is een architectenbureau gevestigd in Amsterdam en opgericht door 
Max Cohen de Lara en David Mulder van der Vegt. Het bureau richt zich op het 
ontwerpen van een ruimtelijke omgeving die hedendaagse manieren van leven 

reflecteert en soms provoceert. De benadering en het werk van het bureau 
is onderscheiden met verschillende prijzen, waaronder twee eerste prijzen 

in Europan, de grootste Europese prijsvraag voor jonge architecten. XML was 
finalist voor Prix de Rome en het werk van het bureau was onderdeel van de 

hoofdtentoonstelling van de Venetië Biënnale in 2014. Het bureau leidt op het 
Sandberg Instituut het masterprogramma Designing Democracy dat gehuisvest 

is op het Marineterrein in Amsterdam.

Seattle Public 

Library

INSPIRATIE

Seattle
Om een beeld te krijgen van de bibliotheek van 
de toekomst, start dit onderzoek bij hoe men tien 
jaar geleden deze toekomst zag: in de Seattle 
Central Library. Dit was een van de eerste openbare 
bibliotheken – we spreken ten tijde van de 
dot-com-bubble in 1999 – die de opkomst van 
digitale technologie nadrukkelijk meenam in het 
ontwerp van het nieuwe gebouw. 

San Francisco
Silicon Valley is misschien wel de stad van de 
toekomst, of tenminste de stad waar de toekomst 
wordt vormgegeven. Hier hebben bedrijven als 
Facebook, Google en Twitter hun hoofdkantoor, 
maar zijn ook duizenden startups bezig met de 
technologie van morgen. 



VERTREKPUNT

In het bedenken van een nieuw concept voor de 
bibliotheek speelt het uiterlijk van de architectuur 
feitelijk een ondergeschikte rol. Daaraan 
voorafgaand moet een organisatie heel goed 
nadenken over wat een bibliotheek in de toe komst 
is en doet. De rol van architectuur is het creëren 
van ruimtelijke condities die zo goed mogelijk 
aansluiten op deze toekomst. 

De impact van digitale technologie 
Inmiddels ruim tien jaar na de bouw van de 
Seattle Central Library is er geen definitief 
antwoord op de vraag hoe digitalisering de 
bibliotheek zal veranderen. Lange tijd was 
de bibliotheek vooral een plek die een 
grote hoeveelheid informatie bewaarde en 

beschikbaar stelde. Die rol is grotendeels 
overgenomen door bedrijven die zich richten op 
digitale informatie, zoals Google, Wikipedia en 
startende technologiebedrijven. Opvallend genoeg 
bouwen giganten Facebook, Google en Apple alle 
drie een nieuw hoofdkantoor. Wat is het belang van 
fysieke architectuur voor bedrijven die zich richten 
op digitale producten?

BEVINDINGEN

Flexibel ontwerp
Het ontwerp van de Seattle Central Library wordt 
gekenmerkt door de afwisseling van vaste en open 
ruimtes. De stabiele ruimtes hebben een min of 
meer vaste opstelling van boeken, de open ruimtes 
kunnen meebewegen met nieuwe ontwikkelingen 
in mediatechnologie. Inmiddels blijken ook de 

stabielere boekenzalen minder onveranderlijk 
dan in het ontwerp was voorzien, doordat steeds 
meer computers en nieuwe media ook deze 
ruimten infiltreren. Overigens heeft digitalisering 
ook verschuivingen binnen de boekencollectie 
tot gevolg. Zo verschuiven populaire romans en 
reisgidsen deels naar digitale platforms, terwijl 
gespecialiseerde collecties juist meer fysieke 
ruimte innemen.

De software van het bedrijf
Juist digitale bedrijven hebben goed nagedacht 
over de inrichting van de fysieke ruimte, omdat die 
wezenlijk is voor een bedrijfscultuur gericht op 
innovatie. Voor bedrijven die grotendeels virtueel 
bestaan geeft een fysieke omgeving bovendien 
samenhang en stimuleert het ontmoetingen 
op de werkvloer en de uitwisseling van ideeën. 
Het kantoor is een soort woonkamer, met gratis 
voorzieningen, sportvelden, gezond voedsel, et 
cetera. Alles is er op gericht een specifieke cultuur 
te bouwen. Het is deze cultuur van Silicon Valley 
die steeds nadrukkelijker wordt geëxporteerd naar 
steden over de hele wereld.
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‘Technology should be sublime or invisible’
Alles draait om data, om kennis die niet langer 
opgeslagen is op boekenplanken. Het doel is niet 
veranderd, het middel wel. Een hele bibliotheek 
past in een app op een mobiel apparaat en de 
meeste mensen hebben weinig tijd om al die kennis 
te raadplegen. De uitdaging is dus om de informatie 
zo in te richten dat de gebruiker in korte tijd de 
kennis vindt die hij op dat moment nodig heeft. 
Niet het product of het object staat centraal, maar 
de service. De nadruk ligt op het ontwerpen van de 
ervaring. Dat vraagt om het intelligent inzetten van 
technologie.
 
Van opslag naar toegang
Met streaming videodiensten zoals Periscope en 
Meerkat kan iedereen live via zijn eigen mobiel 
uitzenden naar de hele wereld. Het maken en 
verspreiden van nieuws is niet langer voor-
behouden aan een kleine groep experts. Ook de 
bibliotheekfunctie zal niet langer gecentreerd zijn 

rond de opslag van een afgebakende collectie, maar 
verschuiven naar het bieden van toegang tot kennis 
in allerlei vormen, op allerlei plekken, van allerlei 
bronnen. De bibliotheek is het persoonlijke gezicht 
achter deze dienstverlenende functie.

Vele kleintjes 
Juist in een digitale wereld blijft het bieden van 
openbare ruimte een van de kernwaarden van de 
bibliotheek. Als een neutrale derde ruimte naast 
privé en werk of school geeft de bibliotheek de 
gelegenheid om binding te houden met lokale 
gemeenschappen. Technologie maakt het mogelijk 
om te werken als een bibliotheek, maar dat hoeft 
niet fysiek op één plek en het hoeft niet groot te zijn. 
In plaats van één grote, centrale bibliotheek kan de 
bibliotheek verspreid zijn op heel veel plekken door 
de stad, elk met hun eigen gezicht. Samen dragen 
deze elementen bij aan een collectief idee van 
‘de bibliotheek’. 
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Digitale amnesie
Wat kunnen de technologiebedrijven leren van 
de bibliotheek? Hoe versterken beide werelden 
elkaar? De bibliotheek is expert in het opsporen en 
bewaren van informatie. Een van de grote mythes 
van internet is dat wat er eenmaal op staat, er 
nooit meer afgaat. Heel veel kennis gaat ver-
loren. Veel technologie die nodig is om die 
informatiedragers te kunnen uitlezen wordt niet 
onderhouden, is verouderd. Juist daar ligt een rol 
voor de bibliotheek.

VISIE

Nieuwbouw of verbouwing van een bibliotheek 
vraagt in deze tijd niet om een iconografische 
gevelarchitectuur die een traditionele binnenkant 
omhult, maar om een ruimtelijke strategie die 
reageert op de versnellende ontwikkeling van 
digitale technologie. Deze architectuur heeft 
een zekere overmaat nodig waardoor deze
de bibliotheek instaat stelt in te spelen op 
on  voorziene ontwikkelingen. 

Bedrijven zoals Google en Facebook lanceren 
nieuwe software in een beta versie: een versie 
die functioneert maar nog niet volmaakt is en die 
samen met gebruikers verder wordt ontwikkeld. 
Zo zien Cohen de Lara en Mulder van der Vegt ook 
de toekomst voor de bibliotheek. Niet een groot, 
onveranderlijk gebouw, maar een Beta Building. 
Een instabiele plek voor steeds nieuwe manieren 
van informatie delen, kennis ontwikkelen, voor leren 
en ontmoetingen. Een omgeving die zowel fysieke 
ruimte is als digitaal netwerk. Een architectuur die 
bepaald wordt door programmering in plaats van 
programma. 
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Het grotere plaatje vormgeven 
‘Toen we bezig waren met het ontwerp, keken 
we op zo veel mogelijk verschillende manieren 
naar ontwikkelingen die belangrijk waren 
voor onze nieuwe bibliotheek. Technologie 
was er natuurlijk een van, maar we keken 
ook naar moderne manieren van bouwen en 
naar ontwikkelingen rondom het boek, onze 
collecties en de gedrukte media. We vlogen 
specialisten in voor al deze afzonderlijke 
thema’s en hielden uitgebreide meerdaagse 
sessies, waarbij ook het publiek een stem 
had in discussies over deze thema’s. Samen 
beantwoordden we ook de vraag hoe deze 
ontwikkelingen zich tot elkaar verhielden. 

De vraag welke boekcollecties de bibliotheek 
in stand zou moeten houden in de toekomst 
hoefde op die manier nog niet beantwoord te 
worden – het boek kan immers blijven, naast 
nieuwe technologie –, maar wel hoe mensen in 
de toekomst de collecties zouden benaderen, 
opvragen. Beantwoord je die vraag, dan heeft 
dat misschien weer implicaties voor de collectie 
die je presenteert… Zo probeerden we het 
grotere plaatje, misschien zelfs het concept 
van onze bibliotheek van de toekomst, vorm te 
geven. Op basis daarvan konden we sommige 
dingen definitief beslissen, waarbij we andere 
dingen probeerden open te laten, om juist op 
nog niet voorziene veranderingen te kunnen 
anticiperen.’ 

Fanton illustreert haar betoog met nog een 
mooi voorbeeld. In 2004 was wifi nog geen 
gemeengoed en bestonden er nauwelijks 
smartphones. Iedereen sprak over glas-
vezelkabel en ethernet, terwijl het meeste 
internetverkeer nog over de ‘gewone’ WLAN-
verbinding bewoog. In Seattle legden ze dus 
maar alle drie aan. Zo waren ze in elk geval 
voorbereid op de technologie die zou ‘winnen’. 
Wifi natuurlijk. 

Unstable spaces Het ontwerp van Koolhaas 
moest ruimte bieden om verschillende vragen 
met onzekere antwoorden telkens opnieuw te 
kunnen beantwoorden. 

Fanton spreekt van unstable spaces, een soort 
van vrije ruimtes die telkens opnieuw kunnen 
worden geprogrammeerd en ingericht omdat 
je niet weet wat de toekomst brengt en omdat 
je soms ineens ziet dat de toekomst anders is 
dan je een aantal jaar geleden dacht. ‘Wat we 
hebben gezien is dat de afdeling reisgidsen niet 
meer nodig was. Populaire fictie wordt ook veel 
vaker via e-books gelezen. Die zijn verplaatst van 
planken naar digitale uitleenmethodes. We zien 
dus dat de collectie boeken van de bibliotheek 
zelf een unstable space is. Nee, boeken verdwijnen 
niet, wat juist belangrijker is geworden zijn de 
speciale collecties. Die cureren we, die breiden 
alleen maar uit. Met de bibliothecaris als hoeder 
van die collecties.’ Elke nieuwe bibliotheek 
zou een combinatie moeten zijn van stabiele 
en instabiele ruimtes om aan de toekomst te 
kunnen voldoen, aldus Fanton. 

De rol van de bibliothecaris 
Al het personeel ging mee naar de nieuwe 
bieb. ‘Het belangrijkste was dat we onszelf 
moesten leren wat ons te wachten stond 
en hoe daarmee om te gaan. We moesten 
voorbereid zijn op de stable spaces, maar ook 
op de unstable spaces. Tegelijkertijd hebben 
we ons leren te verhouden tot alle nieuwe 
technologieën en ons veel verschillende tools 
eigen gemaakt. Daarvoor werden overigens grote 
trainingsprogramma’s opgetuigd. Het was onze 
grootste verantwoordelijkheid: learning how to 
learn.’ Fanton ziet de rol van bibliothecaris wel 
veranderen. Volgens haar wordt de bibliotheek 
een omgeving waar je een bepaalde attitude 
ontwikkelt tegenover kennis. Je leert er jezelf te 
leren, met behulp van de mensen die er werken. 
De mensen die aan de ene kant die collectie 
cureren, en aan de andere kant weten wat 
kennis waard is, welke kennis de moeite waard 
is en vooral, waar je die kennis moet halen.

In november 1998 stemden de inwoners van Seattle 
in met het plan om de openbare bibliotheek voor 

$196.4 miljoen dollar te vernieuwen. Het plan moest 
zorgen voor verdubbeling van het aantal vierkante 

meters bibliotheken in de wijken en een 
prestigieuze centrale bibliotheek op de plek waar tot 

dan toe de oude bibliotheek stond. De nieuwbouw, 
gerealiseerd door Rem Koolhaas in samenwerking 

met LMN Architects in Seattle, werd 
vanzelf sprekend een ‘bibliotheek van de toekomst’. 
In 2004 opende de nieuwe bibliotheek haar deuren. 

Digitale technologieën ontwikkelden zich toen al 
razendsnel. Hoe heeft de bibliotheek daarop kunnen 

anti ciperen? En is dat eigenlijk gelukt? Tien jaar 
later blikt Jodee Fanton terug. En vooruit. 

‘Elke nieuwe bibliotheek is een combinatie 
van stabiele en instabiele ruimten’

Jodee Fanton, hoofd speciale collecties 
openbare bibliotheek Seattle
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ILJA KOK
RUUT VAN DER BEELE 
FILMMAKERS

Shanghai
Yong In
Beijing
Tokyo
Kanazawa

INTRODUCTIE
 

Filmmaker Ruut van der Beele is 
regisseur van korte films, sketches, 
filmportretten en regionale producties. 
Samen met Lucas de Man reisde hij in 
juni 2015 een maand door Europa om 
de regie en het filmgedeelte van de 
theaterproductie ‘In Search of Europe’ 
te verzorgen.

Ilja Kok is documentairemaker en 
zakelijk partner van productiehuis 
Copper Views. Ilja werkt momenteel 
aan een aantal aanvragen voor nieuwe 
documentaire producties.

persoonlijke 

boodschap in boek, 

Liyuan Library



INSPIRATIE

’s Werelds snelst groeiende en meest innovatieve 
metropolen bevinden zich in Azië. Moderne 
uitvindingen, architectonische vernieuwing 
en technisch vernuft gaan er hand in hand. 
Tegelijkertijd staat Azië bekend om de balans 
tussen binnen en buiten, wetenschap en natuur, 
yin en yang, lichaam en geest. Ilja en Ruut zochten 
naar een manier om deze Oosterse combinatie 
van vernieuwing en evenwicht te ontleden. 
Als nieuwsgierige, kritische en vooral actieve 
bibliotheekbezoekers gingen ze op zoek naar ideeën 
en inspiratie voor ‘de biep van de toekomst’. 

VERTREKPUNT

Door hun reizen leerden Ruut en Ilja anders te 
kijken naar bestaande bibliotheekfuncties. 
Met hun camera legden ze de gesprekken met 
lokale gebruikers, hooggeplaatsten en omwonenden 
van deze bibliotheken vast. Ze vroegen naar de 
noodzaak van een plek, het belang van kennis delen, 
de invloed van de architectuur van de bibliotheek en 
de functie van ontmoetingsplek en podium. 

BEVINDINGEN

De bibliotheek als relaxplek
In Azië hebben bibliotheken duidelijk een 
functie als rustruimte. Ligstoelen, hangstoelen 
met ingebouwde zenmuziekjes, ergonomisch 
verantwoorde loungebanken en bijzondere zit- en 
hangkunstwerken nodigen de bezoeker uit om even 
te ontspannen. Veel bezoekers doen er een dutje, 
soms met hun gezicht rustend in een boek, of met 
een boek rustend op hun ogen. Of met een stapeltje 
boeken als hoofdkussen, met een tijdschrift als 
deken over zich heen. 

De Umimirai Library in Kanazawa bevat één 
centrale ruimte waar de boeken zijn uitgestald 
naast plekken om te lezen of te werken. 
De overige ruimtes zijn bestemd voor 
bijeenkomsten. Het exterieur bestaat uit een 
rooster van zesduizend cirkels waar je doorheen 
kunt kijken. De zachte lichtinval door deze cirkels 
zorgt ervoor dat de bibliotheek een prettige ruimte 
is om te lezen. Hier vindt men het belangrijk dat je 
uitgerust aan je boek of studie begint. 
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Willekeurige informatie en kennisdeling
De Nam June Paik Library in Yong In is gewijd 
aan het leven en werk van videokunstenaar 
Nam June Paik. Voor studenten en onderzoekers 
is het een plek om onderzoek te doen, voor de 
lokale gemeenschap een open forum voor culturele 
activiteiten. Met haar futuristische ontwerp en 
technologische uitrusting behoort deze bibliotheek 
tot de modernste ter wereld. De bibliotheek 
beoogt ‘het bevorderen van niet-lineaire en 
willekeurige toegang tot informatieproductie 
boven de voorgeschreven lineaire consumptie’. De 
gezamenlijke en willekeurige kenniscreatie die 
deze bibliotheek wil bevorderen, krijgt gestalte in 

Yin en yang, boeken en high tech
De Xujiahui Library in Shanghai is de hoogste 
en tevens een van de grootste bibliotheken ter 
wereld. Het is de eerste bibliotheek in China 
waar de openbare bibliotheek in hetzelfde 
gebouw zit als de bibliotheek van de technische 
wetenschappen. Overigens zijn maar een paar van 
de 24 verdiepingen open voor het publiek, de rest 
van het torenhoge gebouw doet voornamelijk dienst 
als opslagplaats en archief. Omdat de bibliotheek 
niet enkel toegangspoort maar ook een platform wil 
zijn, kan de gebruiker beschikken over technische 
tools en 3D-ontwerpsoftware om samen te creëren 
en communiceren. Er zijn open ruimtes voor lezen 
en lezingen, workshops, tentoonstellingen en 
academische activiteiten. Hoewel technologisch 
vooruitstrevend, is de bibliotheek tegelijkertijd 
nog erg boekgeoriënteerd. Zo kun je op straat 
boeken downloaden door je telefoon voor een 
abri te houden. En een geleend boek gaat in 
de boekendouche – een apparaat dat het boek 
schoonblaast voor het op de ouderwetse manier 
gewoon met een karretje naar boven gaat.

de ‘bibliotheekmachine’ die in het gebouw staat. 
Wie binnenstapt in de bibliotheekmachine kan het 
publiek laten meekijken met zijn zoekresultaten, 
doordat die zichtbaar zijn aan de buitenkant van 
de cabine. 

Vrijheid schept verplichtingen
 ‘Freedom is a matter of the greatest significance, 
not least because without it there can be no art’… 
Vrijheid verkrijgt men niet zomaar, het schept ook 
een verplichting, dat is de visie achter de Tama 
Art University Library. De bibliotheek is gehuisvest 
in een schitterend gebouw, dat met name van 
buitenaf bewondering wekt. Je komt er niet zomaar 
binnen. Binnen zijn onder meer grote zalen om 
films te kijken. In de aparte rustruimtes met een 
inrichting van viltachtige kronkels zijn veel mensen 
te vinden. Het uitzicht is er fantastisch, door grote 
ronde ramen die uitkijken op de bossen.

De bibliotheek als bezienswaardigheid
De gebouwen van de bibliotheken van Liyuan en 
de Tama Art University zijn dusdanig bijzonder dat 
het aantal bezoekers dat om die reden naar de 
bibliotheken toekomt uit de hand loopt. 
Zo is de bibliotheek van Liyuan, nabij Beijing 
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CONCLUSIE

Gezamenlijk kennis creëren en delen is 
onmiskenbaar onderdeel geworden van de 
bibliotheekwereld. Kennis die meer dan ooit 
gecreëerd wordt met én door de gebruiker, 
gestimuleerd en gefaciliteerd door de 
bibliotheek. Daarnaast is de bibliotheek nog 
altijd een ontmoetingsplaats met een belangrijke 
maatschappelijke functie. Bibliotheken zijn niet 
langer alleen een plek waar mensen boeken lenen 
uit een grote verzameling. De nieuwe bibliotheek is 
een soort buurthuis voor mensen die graag lezen en 
met andere lezers in contact willen komen. 

De bibliotheek van de toekomst heeft een 
innovatief podium en een rustruimte om te lezen 
onder één dak: ze biedt bezoekers letterlijk de 
ruimte om zich in alle rust te laten verrassen 
door het aanbod. De innovatieruimte van deze 
bibliotheek heeft de faciliteiten als 3d-printers, 
robots en design-tablets om op alle mogelijke 
manieren kennis te delen. De rustruimte 
daarentegen is ingericht als een huiskamer, met 
passend meubilair om te relaxen met een boek 
in de hand. Hier wordt de lezer uitgenodigd om 
thuis te komen. Een ruimte waar mobiele telefoons 
automatisch op de ‘off-stand’ gaan en waar men bij 
binnenkomst vanzelfsprekend de schoenen uitdoet, 
waar geen regels nodig zijn. Het enige geluid is het 
omslaan van pagina’s, verder is er rust. 

Dat we het papieren boek blijven behouden, spreekt 
voor zich. Kennis delen gebeurt niet alleen online. 
In tijden waarin sociale media en reviews hoogtij 
vieren, belicht een persoonlijke boodschap in een 
boek op een andere manier het aspect van ‘delen en 
doorgeven’. Een eenvoudig woordje voor de nieuwe 
lezer zorgt voor nieuwe connecties, zij het op een 
ander niveau dan via LinkedIn of Facebook.

geheel van brandhout, in perfecte harmonie met de 
omgeving van het dorp. Beide bibliotheken hebben 
noodgedwongen maatregelen genomen om niet 
overstroomd te raken met architecten en toeristen 
van over de hele wereld die enkel het gebouw 
komen bezichtigen. 

Zen in de bibliotheek
De afwezigheid van een zoekmachine of catalogus, 
een internetverbinding en technologie in de 
bibliotheek van Liyuan zorgt ervoor dat 
‘de ontmoeting’ met een boek een grote verrassing 
wordt. De bezoeker stelt zich open voor het 
aanbod dat overigens volledig gedoneerd is. 
Een persoonlijke noot van de vorige lezer de eerste 
pagina van het boek geeft een andere invulling aan 
het concept van ‘kennis delen’. Er heerst een heel 
aangename en ongedwongen sfeer in de bibliotheek 
en het feit dat er geen uitleenmogelijkheden zijn, 
geeft een andere invulling aan de verblijfsfunctie. 
Je bént in de bibliotheek en komt niet even vluchtig 
een boek halen of brengen. Het verhoogt de 
bijzondere sfeer. De bezoeker die hier komt, heeft 
geen regels nodig. Hij laat zich graag verrassen en 
ervaart daarmee een hoge mate van ontspanning.
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Honderd boeren In eerste instantie werd 
de bibliotheek alleen voor de honderd boeren in 
het dorp gebouwd. ‘We wilden een sociale plek 
bouwen. Een plek waar je naartoe gaat, waar je 
je schoenen uittrekt en een plek waarvan je niet 
perse weet waarom je ernaartoe gaat. Maar je 
gaat.’ Pun blijkt idealistisch. Liyuan Library is 
haar plek, die ze zichtbaar koestert. Het is een 
plek waar alles mag zijn; Pun laat de dingen 
graag op z’n beloop. ‘Deze bibliotheek is geen 
traditionele bibliotheek. In de eerste plaats 
omdat mensen boeken niet kunnen meenemen 
naar huis. Mensen nemen hier herinneringen 
mee naar huis. Er was hier een vrouw, niet uit 
het dorp. Ze is drie dagen gebleven om een boek 
uit te kunnen lezen.’ 

De boeken in de Liyuan Library zijn geschonken 
door bezoekers, door lezers. Er is geen systeem 
en de boeken staan er ook niet op volgorde. 
‘Ik wil niet dat de mensen het boek moeten 
terugzetten waar het stond of dat ze aan de 
bibliothecaris moeten vragen het boek terug te 
zetten.’ Ook de boeken ‘zijn’. Er hangen geen 
bordjes waarop staat wat je wel en wat je niet 
mag doen. Mensen die van boeken houden, 
aldus Pun, weten wat ze hier moeten doen. 
‘Ze gaan hier zitten en een boek lezen.’

Pun denkt dat de bibliotheek van de toekomst 
een plek is waar rust heerst en waar de sfeer 
relaxed is. ‘Rust is schaars in deze tijd. Als ik 
naar een grote bibliotheek ga, dan is dat voor 
kennis en onderzoek. Maar ik denk dat dat niet 
de plek is om verhalen of romans te lezen. 
Ook vroeger, in Parijs, stonden lange rijen voor 
de bibliotheek. Ook toen ging men erheen om in 
een rustige omgeving te kunnen zijn.’ 

Technologie ‘Je kunt de wereld ook niet 
vragen te stoppen met het ontwikkelen van 
nieuwe technologieën. Maar hier merk je niets 
van die technologie, hier is het er niet. 
Mensen, jongeren in het bijzonder, zouden 
eens een tijdje moeten leven zonder internet: 
ze worden er rustig van. En dat kan hier! 

Je zou soms vergeten dat er andere manieren 
zijn om kennis te vergaren dan via internet. 
Er kwam hier laatst iemand vragen of ik een 
internetaansluiting wilde. Maar zo lang er 
boeken zijn, hoef ik geen internet.’ 

Een van de oudste manieren van kennisdeling 
is dat mensen die boeken gedoneerd hebben, 
deze boeken vaak voorzien hebben van een korte 
boodschap. Er vindt dan uitwisseling plaats 
met iemand die de toevallige lezer van het boek 
niet kent. ‘Er was hier een man die een boek 
achterliet en hij zei: ‘Dit is het pakketje dat ik 
achterlaat: de tekst, de cover, de geur…’ Mensen 
kunnen hier de boeken nog echt beleven!’

Toekomst ‘Ik heb geen advies voor een 
toekomstige bibliotheek, want ik wist vooraf 
ook niet dat deze bibliotheek zo zou worden. 
Bouw iets vanuit je hart.’ 

In Liyuan Library komen mensen van 
verschillende komaf en uit allerlei uithoeken. 
Veel studenten, ook om de architectuur te 
bekijken, veel ouders, toeristen. Pun vertelt 
dat er een toerist op de fiets kwam die zich 
afvroeg waar hij terecht was gekomen. ‘Het is 
een bibliotheek, zei ik. Voor wie, vroeg de man. 
Voor de dorpelingen, zei ik. Waarom? Waarom 
niet. Denk je echt dat er mensen zijn die van 
ver komen om boeken te lezen? Ik wist het niet. 
Maar nu, drie jaar na opening, zit het hier vaak 
echt vol. Mensen weten dat hier iets gebeurt, al 
vind je er alleen maar boeken. En soms de zon.’

Veel Chinese dorpjes openen allerhande medische 
klinieken of pakken de watertoevoer aan om de 

kwaliteit van het welbevinden van zowel bewoners 
als toeristen te verhogen. Jiaojiehie, een klein dorpje 

onder de rook van Bejing, bouwde een bibliotheek. 
Li Xiaodong, een Chinese architect die in Delft zijn 

opleiding genoot, ontwierp het gebouw op basis van 
de takken van fruitbomen die de inwoners van het 
dorp verzamelen als brandhout. CC Pun is er nu de 
directeur. ‘Eigenlijk hebben we dit gebouw gewoon 

gemaakt, zonder precies te weten waarom. 
We krijgen er veel vragen over, vooral over de 

lokatie’, zegt Pun. Liyuan Library in Jiaojiehie moet 
wel haast een van de mooiste plekken op aarde zijn. 

‘Zo lang hier mensen komen en boeken zijn, 
hoef ik geen internet’

CC Pun, international marketing director 
& designer, Liyuan Library, Jiaojiehe
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ANGELA DE WEIJER
KUNSTENAAR

FLORIAN DE VISSER
ONTWERPER

Istanbul
Londen
Tokyo

INTRODUCTIE
 

Angela de Weijer is kunstenaar en werkt momenteel in 
haar eigen studio Miss Milivolt en maakt multidisciplinaire 

ervaringen op het grensgebied van het hoorbare en 
onhoorbare. Florian de Visser is ontwerper in de openbare 

ruimte en gespecialiseerd in ‘verhalen-netwerken’. 
Sinds zijn afstuderen richt hij zich op het opsporen en 

verbeelden van verhalen in de openbare ruimte. Florian maakt 
‘scenario maquettes’, wegwijzers, installaties, illustraties, 

animaties en bewegend beeld in de vorm van videocollages.

Museum of Innocence, 

Istanbul

INSPIRATIE

Hoe ziet de toekomst van verzamelen, denken en 
creëren eruit? Met die vraag gingen Florian en 
Angela op reis door drie continenten, van het randje 
van Europa naar het Westen, naar het verre Oosten 
en van daaruit terug naar het Brabantse land. 

VERTREKPUNT

Van Istanbul naar Londen voor een onderdompeling 
in de bijzondere collecties van twee musea: het 
samengaan van verzamelen, denken en maken in 
musea geeft ruimte aan het ontstaan van nieuwe 
ideeën. Dat is het uitgangspunt van de zoektocht 
naar de elementen van een plek die mensen in 
een staat van opperste concentratie brengt – 
een noodzaak voor elk creatief proces. 

In Tokyo gaan traditionele en hypermoderne cultuur 
gaan naadloos in elkaar over: van robotwinkels in 
‘electric town’  Akihabara tot zentempels midden in 
de drukte van de stad. Tokyo is een intensieve stad 
die symbool staat voor het beelddenken dat onze 
hedendaagse cultuur steeds meer vormgeeft.
Welke rol speelt de omgeving in dat proces, 
welke elementen dragen bij aan de ervaring van 
onderdompeling in een plaats of handeling? 

Tijdens hun reizen legden Florian en Angela de 
gelaagdheid van de stad vast in beeld, geluid en 
een verzameling van objecten. Ze ontwikkelden 
gaandeweg hun visie over de Immersieve 
Bibliotheek met ‘scripted spaces’ die ze verwerkten 
in een animatiefilm en een maquette opgebouwd 
uit eigen en nieuwe beelden. 



BEVINDINGEN

Verbeeld verlangen in The Museum of Innocence
The Museum of Innocence bezoek je niet 
onvoorbereid. Ergens achteraan in de gelijknamige 
roman staat een entreebewijs waarin je een 
stempel laat zetten om toegang te krijgen tot 
het museum. Zodra je over de drempel bent 
gestapt word je onderdeel van het verhaal van 
romanpersonage Kemal Basmaci. De speciale 
opstelling van de vele objecten die in de roman 
voorkomen leidt je uiteindelijk naar de zolder 
van het huis waar Kemal het verhaal van zijn 
ongelukkige liefde aan de schrijver vertelde.

De collectie van Sir John Soane’s Museum 
Ook in het voormalig woonhuis van de architect 
Sir John Soane wordt de bezoeker ondergedompeld 
in de interdisciplinaire collectie van boeken, 
sculpturen, replica’s, meubels, bouwtekeningen en 
schilderijen. Bij binnenkomst in het museum gaan 
de mobiele telefoons en camera’s uit . Er wordt 

Tokyo’s verborgen stilteplekken  
Tokyo is een razend drukke metropool. Openbare 
ruimte lijkt er nauwelijks te zijn, bankjes en 
prullenbakken zijn schaars en op veel plaatsen 
kun je niet zomaar gaan zitten. Wie goed oplet, 
ziet echter dat er overal ruimte is. Of liever: dat 
alle ruimte benut wordt, ook om je even terug te 
trekken. Een kleine tuin op het drukste plein in 
Tokyo. Speeltuintjes op een begraafplaats. 
Immers, dáár is nog een rustige plek én ruimte.

Het gebruik van de openbare ruimte lijkt aan 
voorschriften gebonden: hier mag je eten en daar 
mag je slapen. De grens tussen publiek en privé 
wordt soms gemarkeerd met haast onopvallende 
voorwerpen zoals een stopsteen (zie foto). 
De afbakening van heilige plaatsen gebeurt op 
subtiele wijze: bliksemschichten van papier 
markeren de heilige ruimte van de shinto-tempels. 
Transitierituelen begeleiden de overgang van de 
alledaagse omgeving naar de heilige ruimte, zoals 
de reiniging voordat men de tempel betreedt.

Te  midden van de mensenstromen vinden mensen 
rust door de aandacht heel specifiek te richten 
op een detail. Zo kun je mensen in een park heel 

slechts een beperkt aantal personen tegelijkertijd 
toegelaten. Het is in huis een stuk stiller dan in de 
drukke straten die Lincoln’s Inn Fields omringen. 
De stilte brengt een speciale sfeer met zich mee en 
maakt je ontvankelijk voor nieuwe ervaringen. 

De vertrekken zijn gevuld met het architectonische 
werk van Soane zelf, sommige ontwerpen nog in de 
ideefase. Te midden van deze curieuze collectie zijn 
overal werkplekken verscholen, met opklapbare 
schrijf- en schetsbureautjes speciaal voor 
bezoekende studenten die met de collectie aan de 
slag willen.In de kamers nemen speciaal opgeleide 
hosts je mee in de details van de collectie en het 
dagelijks leven, werk en de reizen van 
Sir John Soane. Het toppunt van de vermenging 
 van fictie en realiteit is The Monk’s Parlour. 
Deze kamer is speciaal ingericht voor bewoning door 
een imaginaire persoonlijkheid: de monnik is een 
alter ego van Soane zelf. 

aandachtig bezig zien met het fotograferen van 
bloemen, het aanraken van bomen. Zorg voor de 
natuur en al doende leren maken deel uit van de 
opvoeding. Mensen zijn dankzij de beoefening van 
meditatie meer gewend te focussen op één ding. 

Scripted spaces in drukke steden
Menselijk gedrag wordt gestuurd door voor  
schriften en ongeschreven regels. Harde en 
zachte barrières markeren de overgang van de 
ene naar de andere ruimte. Dit is het principe van 
‘scripted space’. Harde barrières zoals deuren 
of sluizen, incheckprocedures en voorschriften, 
zachte barrières zoals symbolische objecten, 
materiaalgebruik, looproute en de aanwezigheid 
van toegewijde medewerkers zorgen ervoor dat 
mensen hun gedrag aanpassen op de ruimte die 
ze betreden. In de drukke wereldsteden zijn ook 
scripted spaces waar mensen rust vinden. 

In chaotisch Istanbul is de 24 uur per dag geopende 
Atatürk bibliotheek een rustpunt. Studenten 
en onderzoekers komen soms van ver om hier 
te werken, tot midden in de nacht. De officiële 
registratie procedure voor een werkplek, waarbij je 
een tafel krijgt toegewezen, maakt dat je je tijd hier 
goed benut.
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kennis met internationale gasten, leren kritisch 
reflecteren en zelf iets creëren. Een belangrijke 
spelregel voor het functioneren van Critical Studio 
is dat je hier écht kritisch naar elkaar bent, iets 
wat in het dagelijks leven niet zo vanzelfsprekend 
is in de Japanse cultuur. 

In wetenschapsmuseum Miraikan is een hoofdrol 
weggelegd voor de ‘science communicator’: 
medewerkers die de wetenschap praktisch 
vertalen naar het publiek. Naast de vaste 
tentoonstelling zijn er in dit museum 
demonstraties van het beste wat Japan te bieden 
heeft op het gebied van robotica en humanoids. 
Onder de science communicators zijn ook 
gepensioneerden die hun expertise overdragen, 
en robots die uitleg geven over hun eigen soort.

De ideale werkplek 
Studenten van de Tokyo Art University maakten 
speciaal voor dit project een schets van hun 
ideale werkplek. Moeiteloos combineren ze daarin 
high tech en traditionele onderdelen zoals een 
yogahoek en een engawa - een tussenruimte die 
de overgang tussen buiten en binnen markeert. 
Opvallend is ook het gebruik van ‘borrowed 
landscapes’ ofwel een uitzicht op een groene tuin 
of een mooi natuurverschijnsel, echt of onecht. 
Een huisdier mag niet ontbreken. Of het een kat is 
of een schildpad doet minder ter zake. 

In Japan bezoeken toeristen de oude stadswijk 
Shibamata veelal uit nostalgische overwegingen. 
De mix van van fictie, realiteit en locaties uit de 
beroemde filmserie Tora San reikt sporen aan van 
het eenvoudige leven toen het tempo een stuk 
trager was. De omgeving van tempel Shibamata 
Taishakuten en de laatste met de hand aangedreven 
pont Yagiri no Watashi behoren tot de collectie 
‘100 Soundscapes of Japan.’

Het publieke badhuis, de onsen of sentõ, heeft 
een centrale plek in de Japanse cultuur. Het is een 
scripted space waar duidelijke regels, procedures 
en rituelen gelden. Door de naaktheid van het baden 
valt de sociale hiërarchie uit het dagelijks leven weg. 
Iedereen is gelijk en er worden levendige gesprekken 
gevoerd, zelfs met gaijin (buitenlanders).

Community spaces
Tokyo kent meerdere multifunctionele ruimtes 
waar een gevarieerd algemeen publiek welkom is. 
Zo herbergt 3331 Arts Chiyoda een expositieruimte 
een speelgoed ruilwinkel, kunstgaleries, een 
bibliotheek, werkplekken, kunstenaars, een 
sporthal en een klaslokaal waar jong en oud leert 
programmeren met zorgrobot Pepper. Op het 
dak is een tuin voor de hele buurt. De huur wordt 
opgebracht door de vaste gebruikers, waardoor de 
rest van het gebouw gratis toegankelijk is.

Een ander voorbeeld is Shibaura House, in het 
bedrijfspand van drukkerij en ontwerpbureau 
Kohkoku Seihan Inc dat op de bovenverdieping is 
gehuisvest. De begane grond is vrij toegankelijk 
voor buurtbewoners, familieleden, gasten en 
werknemers, de overige werkruimtes worden 
verhuurd. Onder de noemer Critical Studio biedt 
Shibaura House een alternatief opleidingstraject 
gericht op een leven lang leren. Deelnemers maken 
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CONCLUSIE

De Immersieve Bibliotheek
Volledige onderdompeling in een verhaal 
of omgeving, dat is wat de bezoeker van de 
‘immersieve bibliotheek’ te wachten staat. Door een 
afwisseling van plekken met verschillende functies 
kan de bezoeker optimaal profiteren van de fysieke 
ruimte in de bibliotheek. Zowel zachte als harde 
markeringen helpen de bezoeker om de transitie 
naar een andere ruimte te maken. 

Scripted spaces helpen gebruikers om in de juiste 
stemming of ‘modus’ te komen om informatie te 
verwerken. Het zijn geen themakamers, maar 
ruimtes die door inrichting, routing en rituelen 
bewust een specifiek gedrag uitlokken. Variërend 
van een stille omgeving met lege bureaus tot 
een prikkelrijke omgeving met geluiden, uitzicht, 
huisdieren en een koffiebar. De immersieve 
bibliotheek is de centrale plaats die verzamelen, 
denken en maken faciliteert. 

Naast het principe van scripted space is de kern 
van de immersieve bibliotheek haar collectie. 
De vorm van de collectie is vloeibaar, waardoor 
de gebruiker in staat wordt gesteld om een 
persoonlijke collectie te selecteren waarmee 
hij op dat moment aan de slag gaat. De unieke 
gebruikservaring die zo ontstaat, kan bovendien 
variëren doordat ruimte, scripts en collecties door 
de bibliotheek steeds aangepast worden.

Het maakproces in de immersieve bibliotheek 
omvat meer dan de omgang met nieuwe tools zoals 
de lasersnijder en de 3D-printer; het gaat om het 
faciliteren van het hele creatieve proces: focus en 
concentratie, meester en leerling, in afzondering of 
met anderen, voor alle leeftijden.
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SCRIPTED SPACES HELPEN GEBRUIKERS 

OM IN DE JUISTE STEMMING OF ‘MODUS’ 

TE KOMEN OM INFORMATIE TE VERWERKEN. 

DE VORM VAN DE COLLECTIE IS VLOEIBAAR, 

WAARDOOR DE GEBRUIKER IN STAAT WORDT 

GESTELD OM EEN PERSOONLIJKE COLLECTIE 

TE SELECTEREN WAARMEE HIJ OP DAT MOMENT 

AAN DE SLAG GAAT.
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Het mangacafé In het Westen kennen 
we ze niet, mangacafés. Ze lijken er in 
Tokyo enkel en alleen voor het creëren van 
rustpunten. Op alle mogelijke manieren. En er 
bestaan zoveel verschillende mangacafés als 
er eigenaren bestaan. Twee mangacafés die in 
dit stuk centraal staan Manga Kissa Gera Gera 
en Manga Kukan, doen verschillende dingen 
en de eigenaars hanteren verschillende regels. 
In Kissa Gera Gera zijn er privécabines, die 
weliswaar van boven open zijn, maar waar toch 
individuele rust gegarandeerd is. Je hoeft er niet 
eens per se te werken. 

Je kunt je favoriete manga kijken, internetten, 
de uitgebreide manga-database checken en 
een van de strips selecteren uit de enorme 
bibliotheek. Kissa Gera Gera is niet het 
mangacafé van Akira, maar hij weet wel hoe 
het er aan toe gaat: ‘Er zijn mensen die naar 
mangacafés gaan om een paar uur extra 
slaap te pakken…’ En Akira heeft gelijk. Er is 
koffie, thee en fris, maar er zijn ook slippers, 
lockers, douches en een minisupermarkt 
met magnetron maaltijden. ‘Mensen van alle 
leeftijden vinden hier een rustpunt en tijd 
voor zichzelf in afzondering, terwijl ze zich 
kunnen concentreren op studie of hobby. Het 
is geen hostel, maar er zijn wel mensen die in 
de cabines van deze Manga Kissas een paar uur 
extra slaap pakken of de nacht doorbrengen.’

Kissa Gera Gera biedt verschillende soorten 
ruimtes, met meer of minder luxe, maar wel 
altijd met pc en internet. Hier komen mensen 
minder om te gaan slapen. Kukan is echt heel 
anders. Er zijn geen privécabines. Het hele 
café bestaat uit één grote ruimte met tafels, 
boekenkasten en computers. Er is uitzicht naar 
het plein buiten, en in de hoek is een keuken 
en werkplek voor degene die het cafe runt, 
Fukaya Akira. Akira: ‘Voor iedere bezoeker 
is er een houten pennenbakje met allerlei 
tekenmaterialen en een paar vellen papier: dit 
mangacafé draait helemaal om zelf creëren. Je 
kunt met bordjes op je werkplaats aangeven of 
je in bent voor gesprek of liever met rust gelaten 
wordt.’

Leren en creëren Kennisdeling is een van 
de kernwaarden van Akira. ‘Ik ben nog niet zo 
lang open, dus hier komen nog bezoekers van 
alle leeftijden. Het maakproces staat centraal, 
maar ook het inspiratie opdoen. Met duidelijke 
praktijkvoorbeelden legt Akira in een aantal 
penstreken de basisvaardigheden van het 
tekenen uit aan de bezoekers van zijn café. 
Zelf werkt hij samen met een schrijver en 
produceert een flink aantal pagina’s per week. 
Vanuit zijn eigen beroepspraktijk en ervaring 
kan hij de opkomende illustrators en hobbyisten 
die in zijn café komen werken ondersteunen met 
coaching.

Er zijn meerdere mangacafés gericht op 
uitwisseling. Om de bordjes ‘join me’ of ‘leave 
me alone’ grinnikt niemand en er is een coach 
die rondloopt en adviseert als je daarom vraagt. 
Door de verschillende elementen uit de ruimte 
voelt eigenlijk iedereen zich op z’n gemak en 
daarnaast zie je dat profs en amateurs naast 
elkaar gaan zitten, als waren ze meester en 
gezel. Het zelf creëren is wezenlijk, dat komt 
ook in gewone mangawinkels terug. 

Akira: ‘Zelf doen is belangrijk. Zelf doen betekent 
onderdompeling. Dat betekent dat je de makers 
van die beeldcultuur niet moet wegjagen, en 
misschien zelfs soms wel iets moet initiëren. 
Er is nu veel meer beeldcultuur. Visueel maken 
wordt steeds belangrijker. Dat zie je ook op 
internet. Er is een behoefte iets tastbaars te 
creëren. En in een mangacafé draait het allemaal 
om creëren.’

Concentratie, wijsheid en esthetiek in de drukste stad ter wereld, Tokyo. 
Een plek waar hypermoderne en overvloedige high tech samensmelt met 
eeuwenoude tradities en rituelen. Waar vinden mensen in deze stad een 
plek om hun gedachten te ordenen? Door de hele stad zijn mangacafés 

te vinden in uiteenlopende soorten en maten. Mensen van alle leeftijden 
vinden er een rustpunt en kunnen zich even terugtrekken om zich te 
concentreren op studie of hobby. Leren en creëren lijken in relatie te 

staan met de plek waar je die activiteiten ontplooit. 

‘In dit mangacafé is er ruimte om te maken, 
maar ook om inspiratie op te doen’

Fukaya Akira, tekenaar en mangameester
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INSPIRATIE

Edwin en Laurens reisden door Europa en skypten 
met New York, op zoek naar inspirerende beelden 
en verhalen voor de bibliotheek van de toekomst. 
En die vonden ze: in politieke zaken en in hele 
kleine ideeën, in dagelijkse gebruiken en grootse 
langetermijnvisies, in de harde en weerbarstige 
praktijk en in hoopvolle plannen. Maar vooral 
in de mensen die het waarmaken, de mensen 
die durven te handelen omdat ze geloven in een 
gemeenschappelijk doel.
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INTRODUCTIE

Edwin van de Velde is afgestudeerd 
bedrijfskundige en interieurarchitect. 
Hij werkt bij Siebold Nijenhuis 
Architect en als vrijwilliger bij 
de Kunsthal Rotterdam. Laurens 
Goudriaan studeerde af als econoom 
en rondde onlangs een opleiding 
voor Informatiemanagement af. Hij is 
werkzaam als projectleider en adviseur 
informatiemanagement.

New York City
Amsterdam
Berlijn
Marseille
Toulouse
Barcelona
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VERTREKPUNT

Niet het gebouw maar de mens is de bepalende 
factor voor elke publieksvoorziening, zeker voor 
de bibliotheek, ook in de toekomst. Het draait om 
mensen, om verbinding en kennisuitwisseling en 
om de persoonlijke passie van mensen. Daarvoor is 
ruimte nodig, bewegingsruimte en een plek, virtueel 
of fysiek, om anderen te ontmoeten. Ontmoetingen 
zijn afhankelijk van het moment, het tijdstip of de 
periode waarop iets plaatsvindt. Op het snijvlak van 
mensen, ruimtes en momenten werkt de moderne 
bibliothecaris – een professional die tegelijkertijd 
facilitator, curator en promotor is. De bibliothecaris 
als persoon, en de bibliotheek als geheel, speelt 
zijn rol met kwaliteiten op drie terreinen: netwerk, 
flexibiliteit en nabijheid. 

Op zoek naar mensen die netwerken weten op te 
bouwen, die flexibel zijn en in contact blijven met 
de doelgroep, bezochten Laurens en Edwin zeven 
projecten waar mensen deze kwaliteiten met elkaar 
weten te verbinden. Alle cases, van festivalterrein 
tot museum en burgercoöperatie zijn van buiten de 
bibliotheeksector. Het zijn Europese best practices 
die een test in de wereld van de bibliotheek 
verdienen.

BEVINDINGEN 

Netwerk
Alles zelf doen is geen optie, dus zoeken 
organisaties naar strategische samenwerking 
met soms verrassende partners. Dat kunnen 
concurrenten zijn, zoals de supermarkt in de 
overdekte versmarkten van Barcelona; vrijwilligers 
met specifieke kennis, of financiers die voor 
zekerheid en vrijheid op lange termijn zorgen.

Holzmarkt
Persoonlijke passie en een gezonde dosis 
doorzettingsvermogen zijn essentieel voor wie van 
onderop iets nieuws wil beginnen. Groot dromen 
en kleine stapjes nemen, dat was in elk geval de 
aangewezen weg voor de Holzmarkt. Het begon 
als een illegaal dj-feest met plaatjes draaien 
vanuit een busje, zonder verdere plannen. Tot de 
gemeente de grond aan de rivier de Spree wilde 
verkopen en op protest stuitte van particulieren die 
de toegankelijkheid van het gebied wilden bewaren. 
Via het netwerk uit de muziekwereld richtten de 
feestmakers een stichting op en wisten met hulp 
van het Zwitserse pensionfonds Abendrot de grond 
te verwerven en voor 75 jaar de pacht over het 
terrein te krijgen. 
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De kern van het succes zit ook in de vrijwilligers die 
hun passie en expertise inzetten voor een groter 
doel, en niet voor eigen gewin. Met kleine maar 
zichtbare stapjes weet Holzmarkt op de juiste 
manier enthousiasme op te wekken, omwonende 
particulieren te betrekken bij de inrichting en 
het gebruik van het gebied, en de juiste partners 
aan te trekken. Ze maken daarbij weinig gebruik 
van digitale media. Hun aanpak bewijst dat 
persoonlijke ontmoetingen vele malen leuker en 
succesvoller zijn dan digitale.

Kulturbrauerei
Een andere culturele coöperatie in Berlijn is 
ontstaan in een leegstaande bierbrouwerij. 
De uitstraling van de Kulturbrauerei past goed 
bij haar historische context: van een verloren en 
armoedige plek in voormalig Oost-Berlijn naar een 
sfeervol cultureel centrum dat door aandacht en 
actief vestigingsbeleid nieuw leven is ingeblazen. 
Voor een bruisende gemeenschap is echter meer 



nodig dan enkel een aantrekkelijke plek. Vanuit 
een eenzijdige oriëntatie op vastgoedmanagement 
ontstaat niet de gewenste betrokkenheid van 
omwonenden.

Mercats de Barcelona
Het creëren van draagvlak voor revitalisatie van 
een markt vraagt een enorme inspanning en neemt 
soms jaren in beslag. In zo’n proces is het van 
belang het doel voor ogen te houden maar niet star 
te blijven vasthouden aan een vastomlijnd plan. 
De revitalisatie van de veertig versmarkten 
in Barcelona duurt al meer dan twintig jaar. 
De ontwikkeling van de markten verloopt volgens 
een globaal model waarin ruimte is om in te spelen 
op de lokale omstandigheden. Door deze aanpak 
kan de organisatie leren van eerdere ervaringen, 
bijvoorbeeld rondom de dynamiek tussen buurt, 
politiek en ondernemers.

Na aanvankelijk protest uit angst voor concurrentie 
zijn ook de supermarkten toegetreden. Die brengen 
een deel van de financiering in en trekken een 
jonger en gemengd publiek. 

 Flexibiliteit
Aanpassingsvermogen is een kritische 
overlevingsfactor voor iedere organisatie in tijden 
van veranderingen. Goede organisaties geven hun 
medewerkers de vrijheid en verantwoordelijkheid 
om snel te handelen en de doelgroep op 
verrassende wijze te benaderen.
 
MuCEM
Vanuit het museum de stad in om mensen bij elkaar 
brengen en het gesprek op gang te brengen, dat 
is wat Musée des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée (MuCEM) wil bereiken. Het gebouw 
is een glazen kubus aan twee zijden omsloten door 
een sluier van betonnen golfjes. Het open karakter 
dat hierdoor ontstaat sluit aan bij de uitstraling die 
MuCEM beoogt.

Hoewel MuCEM goed scoort in termen van 
bezoekersaantallen, is exposeren niet het 
belangrijkste doel. Men wil vooral het gesprek laten 
ontstaan over religies en culturen. Daarbij vervult 
het museum niet de rol van alwetende curator, 
maar die van gids. De nadruk verschoof van een 
traditioneel volkenkundig museum naar een actuele 
plek die inspeelt op de multiculturele context van 
de stad en de beschavingen die daar ontstaan 
zijn. Door het stellen van vragen in onder andere 
lezingen, films en workshops wil het museum 
hedendaagse onderwerpen bediscussiëren voor 
een breed gehoor. De fysieke expositie blijft altijd 
onderdeel van een pakket aan activiteiten.
 
Nabijheid 
Organisaties die anno nu goed zijn in wat ze doen 
en hun bestaansrecht hebben behouden, hebben 
zonder uitzondering een gewaardeerde invulling 
gevonden van nabijheid. Dat betekent dat zij 
interactie hebben met hun klanten op een wijze 
die past bij het moment, de aard van het contact, 
de voorkeur van de klant, of bij allemaal. Heel vaak 
is dit een goede combinatie van fysieke en digitale 
kanalen (multi-channel aanpak), maar vaak omvat 
dit een meer samenhangend (en moment gebonden) 
complex van kanaal, medium, informatie, en waarde. 
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MuCEM: Aansprekende 

architectuur helpt 

om publiek te 

trekken

MuCEM: Het dakterras 

is vrij toegankelijk 

en biedt een 

schitterend dromerig 

uitzicht over de 

Middellandse Zee
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Mercat Encants 

Vells, de vlooien-

markt met zwevend 

spiegelend dak 

is ook onderdeel 

van Mercats de 

Barcelona.



Cité de l’Espace
Themapark Cité de l’Espace (de Ruimtestad) blijft 
niet binnen de muren van het eigen gebouw maar 
richt zich nadrukkelijk op de mensen. Het liet 
onderzoek doen naar de invulling van een bezoek 
aan het park en de route die bezoekers aflegden. 
Met de lessen werd een app ontwikkeld waarmee 
een dagje in het ruimtepark vooraf en ter plaatse 
optimaal kan worden ingevuld. 

Het succes van het park wordt mede bepaald door 
de persoonlijke benadering van haar medewerkers 
en het slim inspelen op actuele ontwikkelingen. 
Zo heeft Cité de l’Espace een nieuwsbericht 
gemaakt en gekoppeld aan de landing van NASA-
ruimtevaartuig New Horizons op Pluto in juli 2015. 
Daarmee vestigde ze de aandacht op haar eigen 
organisatie als expertisecentrum en als logische 
plek voor tv- en radio-uitzendingen rondom 
ruimtevaart.

De Wereld Draait Door
Een populair thema vinden is niet noodzakelijk. 
De redactie van De Wereld Draait Door werkt vanuit 
actualiteit en passie, en schuwt daarbij moeilijke 
onderwerpen niet. Vanuit persoonlijke interesse 

pakt men een thema op dat met een professionele 
aanpak goed uit de verf komt. Bijvoorbeeld DWDD 
University, een reeks openbare colleges uitgezonden 
op televisie en nadien te zien via internet. 
DWDD kent een vaste formule met wisselende 
onderdelen en durft te experimenteren met nieuwe 
formats en spin offs zoals een pop-up Museum en 
een zomerfestival. 

Cowbird
Cowbird ontstond in 2011 ten tijde van de 
Occupy beweging uit een verlangen naar een 
alternatief voor de vlakke, vluchtige zelfpromotie die 
op internet hoogtij vierde. Met een eenvoudige tool 
en een website zonder advertenties ligt de nadruk 
op de tijdloosheid van verhalen en de verbinding 
tussen mensen. Oprichter Jonathan Harris volgde, 
tegen de stroom in, zijn hart en wist een groep 
medestanders te vinden die verhalen online deelt.
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Website Cowbird 

Grote diversiteit 

aan onderwerpen 

en herkomst van 

verhalen in woord 

en beeld

DWDD pop-up 

Museum Een van 

de succesvolle 

initiatieven binnen 

het DWDD-concept

CONCLUSIE

De moderne bibliotheek is de spil in een netwerk 
van partners, vakgebieden en organisaties. Hierbij 
kan ze snel schakelen en variëren met aanbod, 
locatie, publiek en middelen. De bibliothecaris krijgt 
de vrijheid om te experimenteren en zelfstandig 

te werk te gaan, op basis van vertrouwen en een 
gedeelde visie. De bibliotheek dient buiten de eigen 
vertrouwde omgeving te gaan en ontmoetingen 
te organiseren in en met de stad, verbindingen te 
leggen tussen populaire en elitaire cultuuruitingen 
en vragen te stellen. Een visie op de eigen rol is 
nodig, evenals een lange adem. In het kort: passie 
boeit en verbinding telt.
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Cité de l’Espace 

Zelf gewichtloosheid 

ervaren DE BIBLIOTHECARIS KRIJGT DE 

VRIJHEID OM TE EXPERIMENTEREN 

EN ZELFSTANDIG TE WERK TE GAAN, 

OP BASIS VAN VERTROUWEN EN EEN 

GEDEELDE VISIE. 
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Fundamentele behoefte ‘Het doel van 
een bibliotheek is natuurlijk anders dan dat van 
een markt, maar beide openbare voorzieningen 
zijn ontworpen om fundamentele behoeften 
van de burgers tegemoet te komen: eten en 
cultuur. De markten hier doen meer dan 
mensen van voedsel voorzien. We proberen de 
markten te verbinden met de culinaire traditie, 
met een gezond dieet – in ons geval dat van de 
Middellandse Zee – en met voedingsgewoonten. 
Dat betekent dat de markten een functie 
hebben op het gebied van kennisuitwisseling.’ 

Martín vertelt dat ze bij de markten hebben 
gezien dat deze overeenkomsten zo groot 
zijn, dat op de plek van de Mercat de Sagrada 
Familia en de Mercat Fort Pienc zelfs ook 
een bibliotheek geopend is. ‘Door die twee 
faciliteiten samen te voegen heeft de plek een 
nog grotere aantrekkingskracht in de wijken 
waarin ze liggen. Beide plekken spelen een 
belangrijke rol in het onderhouden van sociale 
relaties en zijn een belangrijke ontmoetingsplek 
voor evenementen en recreatiemogelijkheden, 
naast hun oorspronkelijke functies: de verkoop 
van eten en het bieden van een leeshoek.’ 
Let wel, de markten in Barcelona zijn geen 
tijdelijke plekken: het zijn gebouwen die zo 
goed als dagelijks geopend zijn. 

Samenvoegen van functies Toen het 
IMMB in 1992 werd opgericht, was een groot 
revitalisatieplan van de markten in Barcelona 
het hoofddoel. Veiligheid, economische 
dynamiek en leefbaarheid in de wijk 
waren waarden die toen voorop stonden. 
Het samenvoegen van functies is nu een van 
de wensen van het Barcelona Markt Model; 
elke wijk is anders en het IMMB wil bij elk van 
de veertig markten kijken of en hoe het op 
lokale omstandigheden kan inspelen. 
‘Een voorbeeld dat waarschijnlijk ook 
herkenbaar is voor de bibliotheeksector,’ zegt 
Martín, ‘is het vraagstuk ‘jeugd’ waar de IMMB 
mee worstelt. Er komen geen jongeren naar 
de markt. En we hebben bedacht dat er best 
óók een supermarkt onder het marktdak zou 

kunnen huizen. Eerst waren alle stalhouders 
tegen, maar omdat een supermarkt ook een 
kwart van de kosten betaalt, willen ze graag.’ 

Dat er nu twee markten zijn die onderdeel 
zijn van een multifunctionele accommodatie 
is bijzonder. ‘Juist het binnenbrengen van 
eten, dus van de markt, draagt bij aan de 
netwerkgedachte. Iedereen moet eten. 
En dat zorgt voor een sociale sfeer en 
verbinding.’ 

Langetermijnvisie Ook de markten zijn na 
twintig jaar verouderd, zeker nu Martín ziet wat 
zo’n multifunctionele accommodatie doet voor 
de wijk. De les die hij heeft geleerd? ‘Wij hebben 
bij de IMMB een langetermijnvisie ontwikkeld. 
Dat is erg belangrijk: je moet vanuit een 
bepaalde consistente visie kunnen werken. 
Maar let op! Die visie is geen blauwdruk. 
Elke nieuwe markt vereist maatwerk. Je visie 
ligt er wel voor twintig jaar, maar wees flexibel 
onderweg.’ Het mooie van de samenwerking 
binnen de IMMB is dat er werkelijk niemand 
is volgens Martín die alleen maar voor zijn 
eigen hachje werkt. Iedereen werkt er voor de 
toekomst.
 
En het allerbelangrijkste is draagvlak. Van de 
stalhouders, van de leveranciers, van de buurt, 
van politieke stakeholders. Dat draagvlak 
opbouwen duurt soms wel vijf jaar. Elke markt, 
en dat geldt dus ook voor elke bibliotheek, 
moet goed nadenken over zijn onderscheidend 
vermogen. Wat maakt je bibliotheek tot 
dé bibliotheek voor deze plek? ‘Burgers kunnen 
zeer uiteenlopende redenen en motieven hebben 
om naar de bibliotheek te gaan. Ze moeten 
de bibliotheek waarnemen als een zo open 
mogelijke ruimte, met minimale belemmeringen, 
comfort en kwalitatief hoogstaande 
dienstverlening.’

Voor elke inwoner van Barcelona is de markt binnen handbereik: meer dan tien 
minuten hoeft niemand te lopen. Dat is niet zo gek. In Barcelona zijn 

39 verswarenmarkten en 4 non-foodmarkten. De gemeente is eigenaar van deze 
markten, maar geeft het beheer ervan uit handen aan het Institut Municipal de 

Mercats in samenwerking met de handelaren, de verkopers en de leveranciers, die 
met z’n allen het geheel managen. Het ‘Barcelona Markt Model’ brengt mensen 

samen en het zijn ook steeds meer die mensen die waarde hechten aan gezond en 
lokaal eten. Ook deze mensen, de klanten van de markten, helpen met ideeën bij 

het vernieuwen van de markt. Zo zijn er in Barcelona warenmarkten die aan thuis-
leveringen doen. Kunnen bibliotheken iets leren van het Barcelona Markt Model? 

Òscar Martín, hoofd strategie en onderzoek van het IMMB, geeft antwoord.

‘Burgers moeten de bibliotheek waarnemen 
als een zo open mogelijke ruimte’

Òscar Martín, hoofd strategie en onderzoek 
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)
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Out of the Bieb is ooit begonnen naar een idee van 
mijn collega jurylid Matthijs Rümke en het is een 
van de laatste dingen die Matthijs tijdens zijn 
leven heeft geïnitieerd. Matthijs stierf op 
12 september 2015. Hij werd gerespecteerd als 
een maatschappelijk betrokken theaterman en 
was letterlijk en figuurlijk grenzeloos nieuwsgierig. 
Zijn motto was ‘vergroot je wereld, begrijp de 
wereld, ga in gesprek met kunstenaars en word 
wijzer’ en dat devies gaf hij ook mee aan de 
ontdekkingsreizigers die op zoek gingen naar de 
bibliotheek van de toekomst. Matthijs vond dat 
niet zomaar: hij was ervan overtuigd dat wij in een 
tijd van grote veranderingen leven en dat een goed 
inzicht in die veranderingen ons verder kan helpen 
bij het vormgeven van onze samenleving en onze 
toekomst. 

De laatste voorstelling die Matthijs bedacht 
was Rümke & De Man Door Europa, die in 
première ging tijdens theaterfestival Boulevard in 
Den Bosch. In deze fascinerende productie maakt 
theatermaker Lucas de Man een vergelijking 
tussen het Europa van 500 jaar geleden en 
onze tijd. Destijds markeerden grote creatieve 
geesten zoals Jheronimus Bosch, Thomas More, 
Desiderius Erasmus en Johannes Gutenberg de 
overgang naar de Renaissance. Rümke en De Man 
vragen zich af wat je anno 2015 daarvan kunt leren. 
Want net als 500 jaar geleden staan we nu ook voor 
grote maatschappelijke en culturele veranderingen. 
Zij zijn overigens niet de enigen, want er is te 
veel aan de hand om over te gaan tot de orde 
(of de waan) van de dag. 

Volgens de Amerikaanse auteur Daniel Pink beleven 
we nu een revolutionaire ontwikkeling die alleen 
maar vergelijkbaar is met de uitvinding van de 
boekdrukkunst of de industriële revolutie. Onze 
huidige informatiesamenleving waarin het vooral 
gaat om logica, materialisme, zakelijkheid en 
analytisch vermogen maakt plaats voor wat Pink 
het ‘conceptuele tijdperk’ noemt waarin empathie, 
creativiteit, gevoel, zingeving en intuïtie belangrijk 
zijn. Wij verhuizen aldus Pink in zijn boek 
Een compleet nieuw brein van onze linker- 
naar onze rechter hersenhelft.
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Nu eerst denken, 
dan doen! 

B

C

A ESSAY - ROB BRUIJNZEELS

Rob Bruijnzeels is specialist in het 

ontwerpen en realiseren van effectieve 

en innoverende toekomststrategieën voor 

openbare bibliotheken en verwante culturele 

sectoren. Thans is hij onafhankelijk 

adviseur en verbonden aan het Ministerie van 

Verbeelding, een werkplaats voor innovatieve 

bibliotheekarchitectuur. Hij was een van de 

juryleden voor Out of the Bieb.  
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Tegen de achtergrond van deze transitie is 
Out of the Bieb een belangrijk en uitermate zinvol 
initiatief geweest. Het speelt namelijk perfect in 
op het nieuwe tijdperk waarin ook de bibliotheek 
zichzelf opnieuw moet ontdekken. Het is dan 
een prachtig idee om niet de bibliothecaris, 
de manager of de projectontwikkelaar, maar 
de kunstenaars en de designers te vragen om 
inspiratie op weg naar onze toekomst. Zij bewonen 
immers permanent hun rechter hersenhelft. 

Vijf ontdekkingsreizen werden ondernomen en de 
reizigers zwermden uit over de halve wereld, want 
vreemd genoeg bleef iedereen boven de evenaar...
 Zij kwamen terug met koffers vol inspiratie en veel 
om over na te denken. Onvermijdelijk dringt zich 
dan de vraag op wat er moet gebeuren met al die 
mooie en aanstekelijke reisverhalen. De neiging is 
groot om alles meteen te vertalen in concrete tips, 
pilots en projecten. Daar is op zich niets mis 
mee, maar daarmee doen we het project 
(en Matthijs Rümke) te kort. Want alle verslagen 
gaan óók over authenticiteit en de rol van de 
bibliotheek in onze samenleving en die diepere 
betekenislaag is meer dan de moeite waard om 
verder te ontdekken. 

De reizigers zijn thuis en het woord is nu aan de 
professionals uit de bibliotheken. Zij moeten het 
estafettestokje overnemen door te reflecteren 
op de intuïtieve en impliciete waarde van alle 
reisverhalen en dat om te zetten in radicaal nieuwe 
uitgangspunten voor een andere praktijk. Een die 
past in dit conceptuele tijdperk. Nu eerst denken, 
dan doen! Als mogelijke aanzet voor zo’n gesprek 
noem ik drie thema’s die mij zijn opgevallen. 

Waarden 
Eva Olthof ontdekte dat de Boston Public Library 
in 1885 haar maatschappelijke relevantie op de 
granieten gevel liet beitelen: ‘Founded through the 
munificence and public spirit of citizens, the public 
library of the City of Boston, built by the people 
and dedicated to the advancement of learning, 
the commonwealth requires the education of the 
people as the safeguard of order and liberty’. 
 Het is een statement waaraan geen enkele 
Nederlandse bibliotheek zich zou wagen. Wij komen 
meestal niet verder dan een bijna instrumentele 
omschrijving van wat een bibliotheek zou kunnen 
zijn, zoals in het rapport (2014) van de commissie 
Cohen: ‘De kern van de opdracht van de bibliotheek 
is dat zij bijdraagt aan en de basis vormt voor 
de kennis- en informatiesamenleving. Haar 
opdracht bestaat uit het stimuleren, ondersteunen, 
faciliteren en toerusten van burgers om mee te 
kunnen doen in en bij te kunnen dragen aan de 
moderne kennissamenleving.’

Wat zouden Nederlandse bibliotheken vandaag 
eigenlijk op hun gevel zetten? Dat is anno 2015 
wel iets anders als destijds in Boston (of als de 
commissie Cohen). En hopelijk hebben ze het dan 
niet over ‘informatie’ of ‘kennis’. Want wat zeggen 
die begrippen ons nog in een tijd waarin deze 
meer en meer beschikbaar komen via slimme ICT. 
Bovendien met kennis alléén kom je er niet meer 
in onze samenleving; misschien kun je er een 
quiz mee winnen maar je bouwt er geen nieuwe 
samenleving mee. Wat écht belangrijk wordt is de 
vraag hoe we informatie en kennis gaan gebruiken 
om inzicht en wijsheid te creëren bij alle complexe 
vragen van deze tijd. Dat betekent dat allerlei 
bronnen door de bibliotheekgebruikers worden 
ingezet om gezamenlijk op zoek te gaan naar 
context, duiding en argumenten. 

MAX COHEN DE LARA 
EN DAVID MULDER VAN DER VEGT
VS

EVA OLTHOF
VS

Seattle 

San Francisco

Washinghton D.C.

Baltimore 

Detroit 

Boston

De neiging is groot om alles 
meteen te vertalen in concrete 
tips, pilots en projecten.

Wat écht belangrijk wordt is de vraag 
hoe we informatie en kennis gaan 
gebruiken om inzicht en wijsheid te 
creëren bij alle complexe vragen 
van deze tijd. 
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Proces
Vaak wordt een bibliotheek nog gezien als 
bewaarplaats voor een collectie, waarbij 
het klassieke lineaire distributieproces van 
‘verzamelen, ontsluiten en beschikbaar stellen’ 
centraal staat. Dat oude proces proberen wij dan 
meestal te moderniseren door er een aangenaam 
verblijf aan te voegen, de collectie aantrekkelijk 
te presenteren, door ‘bruisende’ activiteiten te 
organiseren en space high tech snufjes toe te 
passen. Kijk naar ‘Gebiep in Azië’ van Ilja Kok en 
Ruut van de Beele. Dat lijkt misschien wel een 
zinvolle strategie, maar het blijft een passieve 
manier van toegang verschaffen tot kennis en 
informatie. In de bibliotheek van de toekomst 
gaat het om het creëren van betekenis rond de 
collectie, om het toevoegen van context, waarbij 
de bezoekers uitgedaagd worden om nieuwe 
verbanden en inzichten te ontdekken. 

De bibliotheek gaat aan de slag met de in 
de stad aanwezige kennis, creativiteit en 
verbeeldingskracht. Het is een proces dat begint 
met inspiratie, met goede vragen, verrassende en 
soms ook ongebruikelijke collectiepresentaties. 
Bezoekers worden uitgenodigd om daarop te 
reageren: wat zijn hun eigen associaties? 
Welke kennis hebben zij toe te voegen en welke 
nieuwe zienswijzen komen er dan bovendrijven? 
Als je de resultaten daarvan systematisch deelt 
met andere bezoekers, ontstaan steeds weer 
nieuwe verbanden. Het zijn deze nieuwe contexten 
waarmee de collectie voortdurend verrijkt kan 
worden en waardoor kennis verandert in betekenis. 
Het is een nieuw, cyclische proces van inspireren, 
creëren en participeren. Is dat niet de 
‘Immersieve bibliotheek’ van Angela de Weijer 
en Florian de Visser? 
 

Eigenaarschap
Eigenlijk weten wij het al sinds de opkomst 
van Wikipedia, Peerby, Zooniverse en BKSY. 
Oude, gevestigde instituten verdwijnen en maken 
plaats voor systemen en processen die mensen 
zelf organiseren, vormgeven en onderhouden. 
Het gevolg is dat het klassieke model van 
aanbieder/leverancier versus afnemer/klant 
volledig op zijn kop wordt gezet en daarmee 
ook het klassieke ‘businessmodel’ verandert. 
Want het is niet langer duidelijk wie de eigenaar 
of de baas is van zo’n nieuw kennisnetwerk, 
dat feitelijk van iedereen is geworden. Nieuwe 
vormen van zelforganisatie definiëren andere, 
collectieve vormen van eigenaarschap, gebaseerd 
op persoonlijke passie en nieuwe allianties. 
Dat is volgens Edwin van de Velde en Laurens 
Goudriaan ‘een omweg waard’. In die visie evolueert 
de bibliotheek van een statische dienstverlener 
voor mensen naar een netwerk organisatie van 
betrokken, actieve mensen.

Ten slotte 
De ontdekkingsreis naar de toekomst van de 
bibliotheek is begonnen en het is een reis zonder 
spoorboekje en zonder vaste eindbestemming. 
Matthijs zei: ‘vergroot je wereld, begrijp de wereld, 
ga in gesprek met kunstenaars en word wijzer.’ 
Dat proces houdt nooit op en wordt gekenmerkt 
door nieuwsgierigheid en een aangename, 
onrustige instabiliteit. Niets ligt nog vast; 
‘Permanent Beta’ zeggen Max Cohen de Lara en 
David Mulder van der Vegt. 

RUUT VAN DE BEELE 
EN ILJA KOK
Azië

Shanghai

Yong In

Tokyo

Kanazawa

Beijing

LAURENS GOUDRIAAN 
EN EDWIN VAN DE VELDE
Europa

New York City

Amsterdam

Berlijn

Marseille

Toulouse

Barcelona

ANGELA DE WEIJER 
EN FLORIAN DE VISSER
Europa, Azië

Istanbul 

Londen 

Tokyo
Ik wens u een wonderlijk 
mooie, goede reis. 
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Geïnspireerd? 
De presentaties van alle vijf de reizen zijn 
verwerkt in een mobiele expositie die reeds te zien 
was in Tilburg, ’s Hertogenbosch en Eindhoven. 
Deze expositie is ook te boeken voor uw 
bibliotheek!

Vanaf januari 2016 is de tentoonstelling voor 
bibliotheken of andere locaties te boeken. 
Wilt u de expositie in huis halen? 
Neem daarvoor contact op met Cubiss. 

Meer informatie: www.outofthebieb.nl
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