
Met de bibliotheek word je burger

Steeds meer bibliotheken zijn 
actief op het gebied van democratisch 
burgerschap. We zien het terug in 
programmering en activiteiten. Maar 
wat verstaan we eigenlijk onder 
democratisch burgerschap? Hoe past 
het bij de bibliotheek? En welke rol 
pak je dan? Onderzoekers Kiza 
Magendane en Bram Eidhof, 
Bibliotheek Utrecht en BiSC 
doken erin.

 

Er zijn tal van definities van democratisch burgerschap. 

Rode draad is wel het idee dat het voor iedereen goed is 

om te weten hoe je samen collectieve problemen op kunt 

lossen. ‘Wat is waar?’, ‘Wat vinden we eerlijk, goed of 

rechtvaardig?’ en ‘Hoe komen we daar?’.

Democratisch burgerschap gaat over hoe wij ons manifes-

teren en opkomen voor de publieke zaak. Zoals het vermogen 

om je standpunt te verwoorden en mee te denken over de 

inrichting van jouw buurt, stad of het land. Of door samen 

tot oplossingen te komen ondanks de diversiteit aan 

overtuigingen, ideeën en belangen. Je overtuiging in 

actie omzetten, iets doen. 

Om samen deze vragen te beantwoorden, is het bijvoorbeeld 

goed om te weten hoe je je mening kunt onderbouwen, hoe je 

met conflicten omgaat en op welke manieren je het verschil kunt 

maken. Hoe je ondanks uiteenlopende politieke of levens-

beschouwelijke overtuigingen, samen tot oplossingen komt, 

binnen de spelregels van onze democratische rechtsstaat.

 

De bibliotheek heeft wel de functie van publiek en onpartijdig 

platform voor uitwisseling van kennis en verhalen. Je kunt er 

elkaar ontmoeten en samen dingen veranderen. Bij uitstek 

dus een plek om je democratisch burgerschap te ontwikkelen. 

Betekenisvolle frictie faciliteren in de publieke ruimte. Door 

burgers uit te dagen om buiten hun bubbel te stappen, op 

een veilige manier perspectieven met anderen te delen en 

oplossingen te bieden voor gezamenlijke problemen. Met 

verschillende rollen voor de bibliotheek:

Burgerschap en de bibliotheek? 
Vanzelfsprekend maar niet gemakkelijk!

Bron van informatie over maatschappelijke 

vraagstukken via boeken, voorlichting of 

programma’s. 

Podium en verbindend platform waar mensen 

en partijen samenkomen die elkaar anders niet 

tegen zouden komen. De buurtbewoner en de 

wethouder, de timmerman en de advocaat.

Oefenplaats voor democratisch burgerschap 

waar je je burgerschapscompetenties kunt ont- 

wikkelen. Waar je kennis en vaardigheden opdoet, 

om daarmee het verschil te kunnen maken.

Gids en ondersteuning in zelforganisatie met 

ondersteuning aan gemarginaliseerde groepen 

om zich te kunnen uiten en om maatschappelijke 

verandering te realiseren.

Rollen

Wil je meer informatie? Lees dan deze Longread van Kiza Magendane en 
Bram Eidhof. Of neem contact op met Joost Zijderveld of Tobias van der Horst. 
Hou ook de website van BiSC in de gaten met actualiteiten en 
activiteiten op het gebied van Democratisch Burgerschap.
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