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Friese bibliotheek
scoort in Amerika
RIXT OENEMA

Frysklab, het laboratorium op wie-
len, is winnaar van een prestigieu-
ze, Amerikaanse bibliotheekprijs.

De gewichtige onderscheiding, de
Presidential Citation for Innovative
International Library Projects,
wordt 26 juni uitgereikt in Chicago,
tijdens de jaarlijkse conferentie van
de American Library Association
(ALA). Frysklab is een inspiratiebron
voor de bibliotheken wereldwijd,
oordeelt de ALA. ,,Dat de grootste bi-
bliotheekassociatie ter wereld ons
deze onderscheiding toekent, is een
grote eer’’, zegt projectleider en bi-
bliothecaris Jeroen de Boer, die de
prijs samen met twee collega’s gaat
ophalen.

Frysklab is het eerste bibliotheek-
fablab (fabrication laboratory) in
heel Europa. Een tot laboratorium
verbouwde bibliobus, die langs
scholen toert, draagt bij aan de ver-
nieuwingskracht, legt De Boer uit.
Basisscholieren van alle leeftijden
leren allerlei 21ste-eeuwse vaardig-
heden in het mobiele lab. Zo staat er
bijvoorbeeld een 3D-printer.

Met open vragen als ‘Wat zou je
willen veranderen aan je omge-
ving?’ doen kinderen nieuwe kennis
op (zoals bijvoorbeeld programme-
ren) en leren ze stapsgewijs doelen

te realiseren.
,,Bringst sa in hiel soad kunde nei

bern ta’’, prijst gedeputeerde Sietske
Poepjes. De provincie is medefinan-
cier van Frysklab. Vroeger was de bi-
bliotheek een traditioneel, analoog
instituut, herinnert ze zich. ,,Ast gjin
type foar de byb wiest, wienen der
net folle oare plakken om kennis op
te dwaan. Wylst bern júst yn dy for-
mative jierren prikkels en útdagings
nedich hawwe om te groeien.’’

,,We leren door te maken’’, zegt De
Boer. De bibliothecaris uit Blessum
ijvert al jaren voor een nieuwe rol en
een nieuw beeld van de aloude bi-
bliotheek. Frysklab, een initiatief
van Bibliotheekservice Fryslân en de
Friese bibliotheken, is geïnspireerd
op Amerikaanse ideeën over het ver-
garen en delen van kennis. ,,We heb-
ben het vertaald naar Friesland, een
gebied met veel kleine dorpen.’’
Vandaar: een mobiel laboratorium.

De Boer: ,,Er is al zo veel voorge-
kauwd. Wij willen kinderen duide-
lijk maken dat je ook zelf dingen
kunt maken. Het is de uitdaging om

een oplossing te verzinnen.’’ Poep-
jes gruwt van de ‘verdisneyficatie’,
zoals ze het noemt, van de samenle-
ving. Het lijkt erop dat de wereld
voor kinderen vooral zoet, troost-
end en veilig moet zijn. ,,Der is al sa-
folle hapklear. Bern moatte ek ris út
harren comfort zone helle wurde.
We moatte de dingen doare te bene-
amen, dêr wurdst wizer fan. Ek dat is
de 21ste ieuw: net alles is oké, cope
with it.’’

De projecten van Frysklab passen
goed binnen de thema’s digitale ge-
letterdheid en maakonderwijs, twee
onderwerpen die hoog op de agenda
van het nieuwe kabinet staan. Ook
de bibliotheek kan daarin een rol
van betekenis spelen. De Boer: ,,Op
scholen gaan we bijvoorbeeld aan de
slag met thema’s als mediawijsheid
en daarnaast hebben we natuurlijk
altijd nog dat dichte netwerk van
biebs, waar ook digitale voorzienin-
gen zijn.

Sommige bibliotheken, zoals in
Drachten, richten zelf een fablab in,
andere vestigingen (Sneek en Drach-
ten) organiseren coderdojo’s - ses-
sies waarbij jongeren computers le-
ren programmeren. ,,Dan heb je
toch in één keer honderd kinderen
binnen in je bibliotheek.Dat is een
beloning van onze aanname dat veel
jonge mensen het ontzettend leuk
vinden om iets nieuws te leren.’’

erika
‘Bern moatte út
harren comfort
zone helle wurde’

Bibliothecaris Jeroen de Boer en gedeputeerde Sietske Poepjes in de oude bibliotheek in het Provinsjehûs. ,,We leren door teBibliothecaris Jeroen de Boer en gedeputeerde Sietske Poepjes in de oude bibliotheek in het Provinsjehûs. ,,We leren door te
maken.’’ FOTO NIELS WESTRA


