
 
 

Sfeerimpressie Hiphopinjebieb XXL Live door adviseur programmering Lotte Kok 

Op woensdag 14 december ’22 vond van 13:00-17:00 HipHop in je Bieb XXL LIVE plaats. De middag 

begon op het hoofdkwartier van Quardin, waar een gemêleerd publiek van 40 bibliotheek 

medewerkers warm onthaald werd door de jongerentribe van Quardin. Er was zelfs een afvaardiging 

van de eerste Belgische Jongerenbib KUBUS (Permeke Antwerpen) aanwezig!  

Quardin is een toonaangevend jongerenplatform in Rotterdam. Zij ondersteunen jongeren op het 
gebied van talent en loopbaanontwikkeling. Aan het roer staat oprichter Fariesh Abdoelrahman. 
Fariesh is inmiddels een begrip in de bibliotheekwereld. Samen met de Bibliotheken Rotterdam, 
Aanzet en Probiblio ontwikkelde hij  de beweging Hiphopinjebieb. Deze inspiratiemiddag liet zien wat 
Quardin en Hiphopinjebieb in hun vierjarige bestaan aan successen heeft beleefd. Een ware 
showcase. 

Bij binnenkomst stond er een vegan lunch voor ons klaar, een goede bodem voor de middag 
en hét perfecte moment voor de deelnemers om elkaar vast wat beter te leren kennen.  

 

   
                 Fariesh Abdoelrahman                                       Paolo Lopes  

Dat laatste was een vereiste bij de deep democracy-oefening die we later op de middag uitvoerden, 
waarin vertrouwen en een veilige omgeving om met elkaar in gesprek te gaan centraal stonden. 
Paulo Lopes, onlangs nog op bezoek bij Koningin Máxima met zijn Quardincollega’s in het kader van 
Mind Us , leidde de discussie met als stelling: ‘De bibliotheek is een safe space voor jongeren’. Dit 
deed behoorlijk wat stof opwaaien. Want kun je als bibliotheek wel een safe space voor alle jongeren 
zijn, zonder daardoor al per definitie groepen uit te sluiten? Is een safe space voor iedereen niet een 
utopie?  Paulo leidde het gesprek kundig, maar de groep was voor de vorm wat groot.  
 

                 
               Deep Democracy sessie                                              Laure Ruts van Bibliotheek Permeke-KUBUS 
  

https://www.quardin.nl/
https://mindus.nl/


 
 
Fariesh heeft een haarfijn beeld van wat de bibliotheek voor Quardin en zijn jongeren kan 

betekenen. Inspirerende oneliners vlogen ons om de oren. Een kleine greep: Elke jongere woont tien 

minuten van een bibliotheek tenzij je op een eiland of weiland woont. Dat maakt de bibliotheek tot 

een triple A-locatie. Dé plek waar je volgens het ‘10.000 uren-principe’ expert kan worden in een 

bepaalde vaardigheid, aldus Fariesh. 

     

Na Fariesh’ TED Talk kregen we een rondleiding door het gebouw, langs de studio’s in de kelder, de 

stilteruimte voor meditatie en gebed en de 

expositieruimte waar customised Quardin shirts 

en sweaters hingen. Ook mooi: de Bibliotheek 

Rotterdam doneerde 150 boeken, om zo 

Quardins community laagdrempelig boeken te 

laten lezen. Deze boeken zijn uitgekozen door de 

community zelf en de coaches van Quardin. 

Fariesh persoonlijke favoriet: 365 dagen succesvol 

van Arjen Vergeer en David de Cock. Het heeft 

hem naar eigen zeggen geholpen de ondernemer 

te worden die hij vandaag de dag is. 

 

Tijdens de middag was een grote rol weggelegd voor de jongeren zelf. Zij bleken van alle markten 

thuis; van garderobemedewerkers, fotograaf tot broodjessmeerders maar we leerden ze pas echt 

goed kennen tijdens de human library. Bij dit onderdeel leende een drietal jongeren (Adilson, Joy en 

Sadé) zich uit en kregen we hun levensverhaal te horen. Ik was ingedeeld bij Sadé, aanvankelijk 

schuchter, maar die een open boek bleek en vertelde hoe depressief en eenzaam ze was voordat ze 

Quardin’s crew leerde kennen. Toen ze via Instagram las over de schrijfacademy is ze nooit meer 

weggegaan. Ze sprak open over haar ADD en gevoeligheid voor prikkels maar krijgt bij Quardin de 

kans te floreren als producer – een van de weinige vrouwen in haar vak. 

Sander Slegtenhorst, Fariesh en Aarti Bajnath 



 
 

             

 
Na afloop liepen we gezamenlijk naar de jongerenvloer van de Centrale Bibliotheek, waar de opening 
was van de expo met 11 prachtige portretten van jongeren die in de begeleidende tekst vertellen hoe 
de bieb hen verder heeft gebracht. Deze verhalen zijn gebundeld in het boekje Story of my life. 
 

               
 
Kortom, Hiphopinjebieb is een succesverhaal: Een perfecte combi van talentontwikkeling, community 
werken en een plek waar de collectie en programmering samenkomen.  
 
Ben jij als bibliotheek geïnteresseerd in doelgroepgericht programmeren, inspirerende programmering voor 
(hiphop)jongeren en benieuwd naar de opties voor een samenwerking met Quardin? Neem contact op Karen 
Bertrams, adviseur programmering: kbertrams@probiblio.nl 
 


