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tegast

Bibliotheek mag
niet uit dee wijk

M

et mijn boeken
wilde ik de wijkbibliotheek in
Bilgaard in Leeuwarden uit lopen. Mijn driejarige
zoontje dacht daar anders over.
Hij was nog niet klaar met boeken kijken. En ik snap hem.
Hoewel ik haast had, er moesten
boodschappen komen en mijn
oudste zoontje moest van voetbal opgehaald worden, snap ik
zo goed dat we nog lang niet
uitgekeken waren in de wijkbieb.
Waar rijen vol boeken vragen
om ontdekt te worden.
Toen ik klein was nam mijn
moeder me mee naar de wijkbieb. Op donderdagavond mochten mijn broer en ik later naar
bed. Want dan was het boekenavond. De jas lekker dicht, sjaaltjes om en mama droeg de tas
met uitgelezen boeken. Een
strenge mevrouw bij de balie
lette erop dat we niet te veel
boeken meenamen: ,,Dat kun je
toch niet allemaal uitlezen in
een week.” Met een zucht legde
je dan de minst leuke boeken
weer terug. Op hun plek, want
daar lette de mevrouw goed op.
In de zomer droomden mijn
beste vriendin en ik over de

liefde. Met plakbenen op de
boomschommel in haar tuin
lazen we over stoere helden en
nog stoerdere heldinnen.
Ik hoop dat mijn zoons en
mijn dochters over vele jaren
ook proberen om hun dwarse
kleuter ertoe te bewegen om de
wijkbieb te verlaten. Dat ze dan
ook met een warm gevoel terugdenken aan hun jeugd waarin ze
met bewondering keken naar die
rijen glimmende boekenruggen.
Een jeugd waarin verhalen uit de
wijkbieb belangrijk zijn.
Ik las dat de bibliotheek haar
functie verliest, omdat we massaal op e-readers lezen. Als we al
lezen. Ik vraag me af of er echt
steekhoudend onderzoek gedaan is naar het belang dat wij
als burgers hechten aan een
wijkbibliotheek.
Misschien kunnen wij bijdragen aan een goed beeld over het
belang dat wij hechten aan de
wijkbieb door onze stem te laten
horen. Laat je zien of horen bij
de gemeenteraad van Leeuwarden, die van zins is wijkbibliotheken te sluiten.
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