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Een wonderschoon eiland van stilte 

 

Dieuwke van der Veen ging op ontdekkingsreis in de 

spiksplinternieuwe stadsbibliotheek van Bangkok 

en doet hier enthousiast verslag. 

Bangkok City Library, "Ho samut mueang Krungthep 

Mahanakhon" หอสมุดเมอืงกรุงเทพมหานคร 

U bent er vast wel eens langsgereden; het zachtgele, 

halfronde gebouw aan Ratchadamnoen Road, niet ver 

van het Monument voor de Democratie en vlak bij Khao 

San. 

In april 2017 is hij geopend, de Bangkok City Library, in 

het fraai gerenoveerde gebouw, waar voorheen het 

Ministerie van Financiën was gevestigd. 

De grootste openbare bibliotheek van Bangkok is het 

geworden. Ook al leest u misschien nooit een boek. Ga er 

gewoon eens naar binnen, op een regenachtige 

zondagmiddag of juist op een bloedhete ochtend. 

Stap binnen 

Stap binnen en u wordt verwelkomd door strenge maar 

vriendelijke bewakers, die graag uw paspoort (kopie) 

willen zien en kopiëren. Vervolgens mag u de immense 

ruimtes betreden. 

U zou bijna op de begane grond blijven hangen vanwege 

de brede verzameling buitenlandse tijdschriften. Doe het 

niet. Stel ook het koffiedrinken nog even uit, en vervolg 

uw ontdekkingsreis. 

Weer kind zijn 

Op de tussenverdieping gearriveerd zou u het liefst weer 

kind zijn, neerploffen in de kussens of gewoon lekker op 

de grond gaan zitten met een Engels of Thais 

kinderboekje. Stel ook dat nog even uit. 

Laat u verder omhoogvoeren met de transparante lift en 

wandel rond. Kijk naar de studerende kinderen en 

jongeren, snuffel aan de antieke boeken of bekijk de 

moderne—af en toe ook Engelse—literatuur. Bewonder 

de schat aan bronnen over de geschiedenis van Thailand 

en Bangkok. 
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Tuur in het veilig afgesloten glazen kastje met bijzondere 

uitgaven. Loop om de maquette van Bangkok heen en 

kijk of u uw adres kunt ontdekken. Laat u inspireren 

door de fraaie lampen en de gigantische mobiel die het 

trappenhuis opluistert. 

Stilte 

En wees tijdens dat alles vooral stil. Muisstil! Net als onze 

bibliotheken in de goeie ouwe tijd, weet u nog? Of u daar 

nu naar terugverlangt of liever de hedendaagse 

dynamische bibliotheek in het westen hebt, waar 

kinderen en volwassenen ruim baan krijgen om hun 

mening te uiten; laat de stilte op u inwerken en geniet 

ervan. 

Voorzieningen 

De voorzieningen zijn eigentijds, zoals gratis wifi, e-

books, voorzieningen voor blinden en audiobooks. De 

website bangkokcitylibrary.com noemt ze  

En dan is er koffie 

Ga terug en drink alsnog die koffie in de coffeeshop van 

het museum of ga bij de uitgang linksaf, stap bij Burger 

King binnen om boven vanaf de eerste rang te genieten 

van het uitzicht op het altijd drukke Khao San. Doe het! 

Waar en wanneer 

Bangkok City Library, 39 Ratchadamnoen Road, geopend 

dinsdag tot en met zaterdag van 08:00 tot 21:00 uur - 

zondag van 9.00 tot 20.00 uur - ’s maandags gesloten. 

Check eerst even de website. Die bevat ook een kaartje 

en noemt de buslijnen. En … vergeet uw paspoort (kopie) 

niet. 

 

Dieuwke woont met haar partner Herman Hildering in ’s-

Hertogenbosch. Sinds 2015 brengen ze de winter door in 

Bangkok, een stad waar ze zich thuis voelen. Dieuwke heeft 

gewerkt als secretaresse, jurist en manager in de non-

profitsector, onder andere bij Fontys Hogescholen en 

Hogeschool Utrecht. Sinds een aantal jaren vertaalt ze 

Engelstalige boeken, onder andere thrillers en (samen met 

andere vertalers) de romanserie De Zeven Zussen. 

http://www.bangkokcitylibrary.com/

