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Met inzet van de eigen veilig-
heid. Risico op opsluiting of 
verbanning. Vaak belange-
loos en soms met de moed 
der wanhoop. Maar altijd 
met trots. Tijdens het IfLA-
congres in Kaapstad, Zuid-
Afrika kwamen vele mooie 
getuigenissen aan bod van 
bibliotheekwerk met veel 
inzet, met veel passie en met 
de idealen van de bibliotheek 
voor ogen. Een bloemlezing.

Tijdens de sessie The role of library 
and information workers in a time of 
crisis gaf Archie Dick een indrukwek-
kend overzicht van de inzet van vele 
Zuid-Afrikaanse bibliothecarissen tij-
dens de donkere jaren van apartheid 
(1948-1990). Soms betrof het kleine 
daden van verzet van een bibliotheca-
ris met grote persoonlijke gevolgen. 

APARTHEID
Zo is er het verhaal van Albie Sachs die 
in de jaren zestig werd veroordeeld tot 
eenzame opsluiting. “Stone walls do not 
a prison make… if you have company or 
books”, schreef hij in zijn dagboek. Deze 
boeken werden min of meer clandes-
tien door een bibliothecaris bezorgd. 
Tijdens de opening van het vorige con-
gres van IfLA in Zuid-Afrika (Durban, 

2007) refereerde Albie Sachs naar deze 
voor hem onbekende bibliothecaris die 
hem met de geregelde levering boeken 
door de donkerste en meest eenzame 
jaren loodste. Archie Dick stelt deze 
bibliothecaris, Mr. Nowlan zo bleek later, 
samen met nog anderen voor als de 
‘information heroes’ in het Zuid-Afrika 
van apartheid. Soms bekochten deze 
helden hun inzet met verlies van hun 
persoonlijke veiligheid. Zo schuimde 
Annica van Gylswyk, documentaliste 
verbonden aan de universiteit van 
Pretoria, het land af en verzamelde en 
verborg anti-apartheid-propaganda. 
Een daad die haar zeven weken opslui-
ting zonder aanklacht en een verban-
ning van meer dan 10 jaar opleverde. 
De — althans voor ons — alledaagse 
bibliotheekactiviteiten zoals het verza-
melen en ontsluiten van materiaal kreeg 
in het oude Zuid-Afrika een angstaan-
jagend en heroïsch karakter. Niet enkel 
Annica, maar ook vele andere bibliothe-
carissen zetten hun veiligheid op het 
spel door de crisis die de apartheid over 
het land deed rollen, te documenteren. 

De jaren van apartheid behoren nu defi-
nitief tot het verleden van Zuid-Afrika. 
Maar de uitdagingen voor bibliothe-
ken blijven ook nu nog groot. Er zijn 
de bibliotheken in de townships die 
— soms clandestien of ‘underground’ — 
hun fantastisch werk in uiterst moeilijke 
omstandigheden blijven voortzetten. 
Het zijn vaak de enige plaatsen in een 
oceaan van schamele hutjes en krotten 
waar kinderen in veilige omstandighe-
den kunnen lezen of jongeren kunnen 

Albie Sachs met de nieuwe op het einde van de 
Apartheid in gebruik genomen nationale vlag van 
Zuid-Afrika.

“ WE [THEN] HAVE 
STRONGER REASONS 
FOR LIBRARIES TO BE 
THAN NOT TO BE, AND 
WE HAVE MORE COM-
pELLING ARGUMENTS 
FOR LIBRARIANS TO 
DO THAN NOT TO DO 
— TO ANTICIPATE  
CRISES, TO AVERT 
CRISES, AND TO ACT 
DuRING CRISES.
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Bibliotheekwerk op het scherp van de snee studeren. Het zijn gedreven bibliothe-
carissen die met veel inzet in gevaar-
lijke omstandigheden dit blijven moge-
lijk maken. Post-apartheid information 
heroes. Dat gedrevenheid, enthousi-
asme en durf nodig zijn tonen de sta-
tistieken helaas aan. Zo werden in de 
provincie Gaugeng de laatste twee jaar 
in totaal twaalf bibliotheken platge-
brand, vernield of ernstig beschadigd. 
Blind of georkestreerd geweld gericht 
tegen de overheid. Tegen deze agres-

sie staan hartverwarmende initiatieven 
zoals die van de Mohlakeng under-
ground library. Deze bibliotheek startte 
een programma om de geletterdheid 
bij kinderen op te tillen. Boeken wer-
den zelf verzameld, kinderen kregen 
extra ondersteuning bij het leren lezen, 
leesplezier werd bevorderd. Nu voeren 
de kinderen in Mohlakeng MacBeth en 
Romeo and Juliet op. En dat buiten de 
bibliotheek, in de straten van Mohlakeng 
voor de mensen van Mohlakeng. Het 
is maar één van de vele voorbeelden 
die Archie Dick aanhaalde om aan te 
tonen welke persoonlijke inzet soms 
vereist is om de waarden van de biblio-
theek werkelijkheid te laten worden in 
Zuid-Afrika. Het doet Archie Dick de 
vraag stellen of we de wapenspreuk van 
Douglas Foskett voor de bibliothecaris 

“no politics, no religion, no morals” 
niet moeten veranderen in “all politics, 
all religion, all morals”. “We then have 
stronger reasons for libraries to be than 
not to be, and we have more compel-
ling arguments for librarians to do than 
not to do — to anticipate crises, to 
avert crises, and to act during crises.”

Laura Maclet van Bibliothèques Sans 
frontières zorgde voor een minstens 
even indrukwekkende getuigenis. Heel 

actueel is wel-
licht het werk dat 
deze organisatie 
voor vluchtelingen 
verzet. De gemid-
delde verblijfsduur 
van iemand in een 
vluchtelingenkamp 
is maar liefst 17 jaar. 
Bibliothèques sans 
frontières trekt zich 
het lot van deze 
mensen aan en ont-
wikkelde samen met 
de bekende desig-
ner Philippe Starck 
de fantastische 
‘ideas box’. Het zijn 
draagbare multime-
diakits die kunnen 
openplooien en zich 
ontpoppen tot een 
kleine bibliotheek 
en leercentrum. Het 
bevat het nodige 
gereedschap om te 
lezen, te schrijven, 
te communiceren en 

te creëren. Met een eigen generator kan 
de media box ook toegang tot internet 
leveren. De ‘ideas boxes’ zijn reeds in 
gebruik in verschillende vluchtelingen-
kampen in Afrika. Ze halen ruimschoots 
de beoogde doelen. Zo blijken ze door 
toegang tot betrouwbare informatie te 
verzekeren een belangrijk wapen tegen 
de geruchtenmolens die een heel kamp 
soms in haar greep houdt. Maar ze laten 
ook het culturele leven in een kamp 
terug voorzichtig heropleven. Tot slot 
bleken ze ook een belangrijk onver-
wacht effect: het zijn vaak de enige 
plaatsen waar kinderen voldoende 
rust en veiligheid vinden. Een nood-
zakelijke voorwaarde voor de ontwik-
keling van onder meer de schoolse 
vaardigheden van deze kinderen. Een 
belangrijke wissel op de toekomst.

Ontnuchterend was wel te horen 
dat Bibliothèques sans frontières 
niet enkel focust op vluchtelingen-
kampen, maar ook actief aanwe-
zig is in de banlieues in frankrijk en 
in de Bronx in New York. Ook bij 
ons blijven de noden soms groot. 

Na deze indrukwekkende getuigenis-
sen over hoe bibliotheken het verschil 
maken in moeilijke omstandigheden, 
deed de lezing van Katherine Loudon 
van de universiteit van Strathclyde 
menig Westers bibliothecaris onrus-
tig schuiven op zijn of haar stoel. Hoe 
bibliotheken voldoende informatie 
kunnen voorzien aan vrouwen die voor 
het eerst moeder worden? The role 
of library and information workers in 
a time of crisis: het is maar hoe je de 
term ‘crisis’ bekijkt. Het woord ‘crisis’ 
roept in het Zuiden en in het Noorden 
duidelijk andere associaties op. 

lEZEN VOOR PlEZIER
Een ander hartverwarmend voorbeeld 
is het werk van fundza. ‘Lezen voor ple-
zier’ is belangrijker voor later schools of 
academisch succes dan het opleidings-
niveau van de ouders of de sociale ach-
tergrond (dixit fundza). Daarom legt 
fundza haar gewicht in de schaal om 
kinderen in de townships aan het lezen 
te krijgen. Korte, soapachtige verhalen, 
gratis verspreid. De oprichting van lees-
clubs. e-boeken via smartphones. Het 
zijn maar enkele van de vele initiatieven 
die een groot succes kennen. fundza 
verspreid jaarlijks 20.000 boeken en 
40.000 ‘booklets’ in de townships. En 
dat in een land waar boeken nog steeds 
een luxeproduct zijn. Ondertussen kent 
fundza 400.000 lezers en organiseert 
ze meer dan 15 schrijf-workshops per 
jaar. Het werk van fundza is duidelijk 
meer dan een druppel op een hete plaat.

Maar misschien zeggen beelden 
meer dan woorden. De documentai-
res die de finnen over bibliotheca-
rissen met een ideaal maakten laten 
een echt bibliotheekhart niet onbe-
roerd. Kijken tijdens de werkuren mag.

Tot slot nog dit: solidariteit met onze 
Zuid-Afrikaanse collega’s is op zijn 
plaats. Zo zouden we het boetegeld 
van één maand voor hen opzij kun-
nen zetten. Alvast HoGent maakt 
die overweging. Wie doet mee? 

http://www.bibliosansfrontieres.org.
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