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Dat Brussel een smeltkroes van gemeenschappen, culturen en talen is, hoeft geen betoog. 
Een recent artikel in De Morgen (december 2015) meldde dat er in Brussel meer dan 160 
verschillende talen worden gesproken. Van superdiversiteit gesproken… Maar hoe ga je als 
openbare bibliotheek met die multiculturele stadscontext om?

“ HOEWEL DE DIVERSITEIT IN BRUSSEL 
ZEER GROOT IS, WORDT DEZE NIET 
WEERSPIEGELD IN DE COLLECTIES 
VAN DE BRUSSELSE BIBLIOTHEkEN.”

De Brusselse bibliotheken zijn er zich 
van bewust dat hun aanbod onvol-
doende deze hoofdstedelijke diversi-
teit weerspiegelt. De stap naar veran-
dering was echter niet altijd evident. In 

de loop van 2015 besloten de biblio-
theken samen met het Streekgericht 
Bibliotheekbeleid van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie om de han-
den uit de mouwen te steken. Een 
belangrijke aanzet was het intercultu-
raliseringstraject dat onder begeleiding 
van het Regionaal Integratiecentrum 
Foyer een drietal jaren geleden gestart 
is in de Brusselse bibliotheken. Dit tra-
ject resulteerde in de oprichting van een 
werkgroep diversiteit (diversiteit in al 
haar facetten: gender, taal, cultuur, leef-
tijd, …). Iets meer dan de helft van de 
20 Brusselse bibliotheken neemt actief 
deel aan de werkgroep. De werkgroep 
besliste te starten met diversiteit in de 
collectie.

In een eerste fase 
bracht de werkgroep de 
beschikbare contextge-
gevens samen: demo -
grafische cijfers over de 
verschillende ge meen-
schappen in Brussel 
en hun geografische 
spreiding. Anderstalige 
collecties in de 
Brusselse bibliotheken 
én in andere organisa-
ties werden opgelijst. 
Hieruit volgden een 
aantal vaststellingen: 

• Hoewel de diversiteit in Brussel zeer 
groot is, wordt deze niet weerspie-
geld in de collecties van de Brusselse 
bibliotheken: 90 procent van de 
werken zijn Nederlandstalig, van 

de 10 procent die overblijft bestaat 
90 procent uit Engelse, franse, 
Duitse en Spaanse boeken. De ove-
rige 1 procent van de totale collec-
tie over heel Brussel bevatte een 
beetje van alles, vele talen maar 
vaak slechts enkele exemplaren.

• Zeker voor kleinere bibliotheken 
is het niet vanzelfsprekend om de 
nodige expertise op te bouwen om 
een anderstalige collectie op te star-
ten en op te volgen. Omwille van de 
expertise alsook de beperkte midde-
len om een cultureel divers aanbod 
uit te bouwen op netwerkniveau: de 
vraag is niet langer of elke individuele 
bibliotheek een zo volledig mogelijk 
aanbod heeft, maar of we de wensen 

en verwachtingen van ons (poten-
tiële) publiek binnen het netwerk 
van de 20 Brusselse biblio theken 
kunnen beantwoorden. De relatief 
kleine afstanden tussen de Brusselse 
bibliotheken en het gebruik van een 
gemeenschappelijke bibliotheek-
kaart spelen hierbij in ons voordeel. 

De discussies binnen de werkgroep leid-
den tot enkele belangrijke conclusies: 
• Om ons aanbod zo goed moge-

lijk af te stemmen op de vraag, 
laten we ons begeleiden door het 
bestaande en potentiële publiek: 
we gaan hiervoor in dialoog met de 
gemeenschappen (brugpersonen, 
organisaties, scholen, …).

• We zien ons aanbod niet alleen 
in termen van collectie: uitbrei-
dings- en toeleidingsactiviteiten 
(voorleesuurtjes, lezingen, 
ontmoetingsmomenten, …) zijn 
even belangrijk om een breder 
publiek aan te trekken.

• We beseffen dat het werk altijd ‘in 
progress’ zal zijn: gemeenschap-
pen komen en gaan waardoor 
we ons aankoop- en activiteiten-
beleid altijd opnieuw op de reali-
teit zullen moeten afstemmen. 

Na een bevraging bleek binnen het 
netwerk van de Brusselse bibliothe-
ken een prioritaire interesse te bestaan 
voor een aanbod in het Arabisch, Turks, 
Spaans, Portugees, Pools. Vele andere 
talen waaronder het Roemeens, 
Chinees, Japans, Russisch, 
Bulgaars staan ook op het  
verlanglijstje.

ArABISCH
De werkgroep besliste om te 
starten met een Arabische col-
lectie omdat het gebrek eraan 
als een belangrijke lacune 
wordt ervaren. Om onze basiskennis 
aan te scherpen nodigden we professor 
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Abied Alsulaiman uit (Onderzoeksgroep 
Vertaling en Technologie, kU Leuven). 
Hij schetste de evolutie van het 
Arabisch, de verschillende dialecten en 
hun verhouding tot elkaar, het belang 
van schriften en schrijfwijzen en hun 
leesbaarheid. Deze vorming stond 
open voor bibliotheken en was voor de 
vele deelnemers een echte eyeopener. 
Drie bibliotheken kozen er uiteindelijk 
voor om in te zetten op een collectie 
Arabisch, zowel fictie als non-fictie.

Na deze lezing startten de drie biblio-
theken een ‘eigen’ intensief traject. 
Zij organiseerden bevragingen bij hun 
gebruikers alsook bij relevante ver-
enigingen. Er waren contacten met 
verschillende instellingen (o.m. BON, 
Espace Magh, …). Op basis van al deze 
contacten werd er een ‘expertengroep’ 
gevormd. Bij de samenstelling van deze 
expertengroep hield men rekening met 
verschillende achtergronden, studieni-
veaus en levensvisies om een zo breed 
mogelijke insteek te verzekeren. Dit was 
niet altijd eenvoudig. Ook de zoektocht 
naar een leverancier is geenszins van-
zelfsprekend. Wat dan weer bemoedi-
gend is, is de vreugde waarmee dit ini-
tiatief door deze adviesgevers onthaald 
wordt en het enthousiasme waarmee ze 
hieraan meewerken.

TOEKOMST
Na anderhalf jaar werken hebben we 
een duidelijker kijk op de te volgen 
aanpak. In de toekomst organiseren we 

vormingen per taalgroep, die ener-
zijds focussen op actuele evoluties in 
een bepaald taalgebied, en anderzijds 
op het profiel van die specifieke taal-
gemeenschap in Brussel. Van daaruit 
kunnen geïnteresseerde bibliotheken 
hun krachten bundelen, ook met part-
ners en vrijwilligers die hun exper-
tise willen delen om tot een duurzame 
anderstalige collectie te komen die aan-
sluit bij de noden van de gebruikers. 

Nieuwe openbare bibliotheek 
in Lubbeek

Na meerdere jaren voorbereiding en politiek debat is de bouw 
van een nieuwe bib in Lubbeek een feit. Hoog tijd want de oude 
18e-eeuwse pastorij waar de huidige bib is gehuisvest, biedt 
ruimte noch comfort om een moderne dienstverlening uit te 
bouwen. De nieuwe infrastructuur is hier wel voor geconcipi-
eerd. Wie met de eigen computer op het internet wil surfen, kan 
dit dankzij de wifi. Wie materialen wil lenen of terugbrengen 
doet dit aan de zelfscanstations. Wie een vergoeding moet beta-
len, rekent af aan de betaalautomaat. Wie voor gesloten deu-
ren staat, kan de materialen droppen in een (semi-intelligente) 
inleverbox. Wie wil experimenteren met computersoftware kan 
terecht in het computerlabo. Wie de catalogus wil raadplegen, 
vindt op meerdere plaatsen een tablet op staander. Voor pre-
sentaties wordt de leeszaal voorzien van een verrijdbaar tou-
chscreen-digibord.

Het gebouw zal niet alleen uitgerust zijn met nieuwe techno-
logische snufjes, maar ook plaats bieden voor kleine culturele, 
educatieve en sociale initiatieven. Het bouwproject is toegewe-
zen aan het architectenbureau Dierendonckblancke uit Gent via 
de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester. De bouw en 
inrichting worden gefinancierd met eigen middelen. Het zelf-
uitleensysteem wordt gesubsidieerd door de provincie Vlaams-
Brabant. 

De nieuwe bib wordt gebouwd in de dorpskern, op de site waar 
zich ook het gemeentehuis, het politiekantoor, de sporthal, de 
sportvelden en de nieuwe feestzaal zich bevinden. De biblio-
theek bevindt zich aan de straatkant van de Gellenberg en 
springt meteen in het oog door zijn ronde vorm. Dit laatste is 
een bewuste keuze van de architect om de site niet te versmach-
ten en een gepast antwoord te geven op het programma van 
eisen. De belangrijkste uitgangspunten hiervan zijn: een gebouw 
dat in het straatbeeld duidelijk herkenbaar is, dat transparant 
en leesbaar is, dat compact doch ruimtelijk zeer open is en dat 
flexibel kan worden ingezet voor meerdere doeleinden.

Het gebouw telt drie verdiepingen. Ieder niveau bestaat uit twee 
in elkaar geplaatste niet-concentrische cirkels. De inkomhal 
geeft uit op een groot binnenplein. Hier worden de onthaalbalie, 
de zelfscanstations, de rekken en bakken voor de jeugdcollec-
ties ingeplant. Omdat het hier laag meubilair betreft wordt niet 
geraakt aan het ruimtelijk gevoel van een open bibplein. Door 
het gebruik van dakkoepels en grote glaspartijen in de buiten- 
en binnenwand stroomt het daglicht royaal binnen. Hierdoor 
wordt het open karakter van het gebouw versterkt.

Zonder pech onderweg wordt het gebouw in het najaar 2016 in 
gebruik genomen. Met de nieuwe infrastructuur kan de bib haar 
rol als gemeenschapshuis voluit opnemen.

Chris Delcourte
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