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bovenstaande teksten en door het kinderboek Drawing a Tree
van Bruno Munari als metafoor voor groei en activering van
de jeugdbibliotheek. De eerste illustratie (hiernaast en p. 91)
is geïnspireerd op de omslag van Drawing a Tree, Munari’s
bewerking van een studie van Leonardo da Vinci naar het
‘vertakkingsproces’. De tweede illustratie (p. 54) verwijst
naar processen verbonden aan Nevejans YUPTA raamwerk
en David Kolbs vier leervormen zoals aangehaald in de tekst van
Floor Krooi. De derde illustratie (p. 68) toont de genetwerkte
gereedschappen in de jeugdbibliotheek, genoemd door
Rob van Kranenburg, zoals sociale netwerksites en RFID-
technologie. De laatste illustratie (p. 78) probeert een omgeving
te verbeelden die net zo vloeibaar is als Lenoirs muzikaal
georiënteerde bibliotheek en net zo ontspannen kan zijn als
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Jon Stam — www.commonplace.nl

The paper cut-out illustrations have been inspired by Bruno
Munari’s children’s book Drawing a Tree as the metaphor for
growth and activation in the youth Library, as well as by the
texts above. The first illustration (alongside and pg. 91) is a
reworking of the Drawing a Tree cover, which is Munari's own
reworking of a study of the branching process by Leonardo da
Vinci. The second (pg. 54) references processes connected to
Nevejan’s YUPTA framework and David Kolb's four main types
of learning processes, as mentioned in the essay by Floor Krooi.
The third illustration (pg. 68) brings the ‘networked’ tools
mentioned by Rob van Kranenburg into the youth library,
such as online social network services and RFID technologies.
The last illustration (pg. 78) attempts to imagine an environment
as fluid as Lenoir’s musically oriented library and as relaxing as
Mark Weiser’s walk in the woods.

Jon Stam — www.commonplace.nl
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Verschuivende vloeren, trappen en
kasten kunnen in eerste instantie
een soort zintuiglijke desoriëntatie
oproepen in de bibliotheek van
Heerhugowaard (alsof je een werk
van M.C. Escher of de tekeningen
van Battista Piranesi bent binnen-
gewandeld). Maar als je je eenmaal
hebt georiënteerd, bevatten ze
geheime ruimtes en nissen, plekken
om samen in te werken, om je te
verstoppen of te spelen of om in
je eentje een boek te lezen.
De bezoekersingang van de biblio-
theek in Heerhugowaard bevindt
zich in een groter gebouw, samen
met het gemeentehuis. Wanneer de
bibliotheek opengaat, wordt er een
metalen trap op de grond neergela-
ten: zo lijkt het alsof de hele biblio-
theek boven de hoekige trap hangt,
als een wiebelig vogelnest in een
boom. De jeugdbibliotheek bevindt

Shifting floors, stairs and cupboards
usually provoke some kind of initial
sensory disorientation (just like
walking into a work by M.C. Escher
or the darker drawings by Battista
Piranesi). At the same time, once
you orientate yourself, they offer
secret spaces and alcoves, places
to work, hide and play together or
just to sit alone and read a book.
The public entrance to the library
of Heerhugowaard is situated in a
bigger council building. When the
library opens, a metal staircase is
lowered to the floor: in this way it is
as if the whole library is suspended
above the single angled staircase,
like some rickety bird’s nest in a
tree. The youth library is up at the
top of the building, an unusual
position for youth libraries (most
are traditionally positioned close to
the entrance for the sake of noise).

zich boven in het gebouw; een
ongebruikelijke plaats voor jeugd-
bibliotheken (de meeste zijn van
oudsher dicht bij de ingang
geplaatst vanwege geluidsoverlast).
Ondanks het gevoel van verschui-
vende vloeren dat versterkt wordt
door de glazen muren, zorgt de
stevige rode deur van de jeugd-
bibliotheek ervoor dat je je welkom
voelt: precies zoals de kinderen
de ruimte in gedachten hadden
— de weg ernaartoe lijkt op het
beklimmen van een touwladder,
van een vogelnest naar een geheime
boomhut.

De grote rode toonbank aan de
linkerkant met erachter een biblio-
thecaris glimt als een baken van
betrouwbaarheid. De rest van de
ruimte ontvouwt zich langzaam,
de koele glazen omgeving ademt
moderne architectuur. Toch zijn er
overal verborgen ruimtes, tijdelijke
opstellingen en geheime schuil-
plaatsen. In de linkerhoek, in de
activiteitenruimte (Doen), staan
bewegende kasten, ingebouwde
computers en tafels die samen een
tangram1 vormen. De tangramtafel
staat naast een kast met een aan-
zienlijke collectie spellen,die op
verschillende manieren verband
houden met de theorie van Gardner
over Meervoudige Intelligentie.
Achter deze planken, in de rechter-
hoek, wacht een mogelijk persbureau
op schrijvers met computers en een
gigantische kopieermachine. Op weg
naar de andere ‘eilanden’ aan de
rechterkant geeft een verschuivende
kast toegang tot een halfopen
geheime ruimte met bankjes en
lege zwarte planken: een plek om te
tekenen of om een spel te verzinnen.

Though the glass walls heighten
the feeling of shifting floors, the
sturdy red door of the youth library
gives a warm welcome: just as the
children envisioned the space —
to reach it is like climbing up a rope
ladder, from a bird’s nest towards
the secret tree house.

The large round red counter to
the left with a librarian behind it
stands as a beacon of reliability.
The cool glass surroundings breathe
contemporary architecture as the
rest of the space unfolds slowly.
There are hidden spaces, temporary
set-ups and secret hideaways all
over the place. In the left-hand
corner, in the active space (Doen)
there are cupboards that move,
built-in computers and tables that
split up in a tangram1. The tangram
table stands next to a quite
substantial collection of games —
related in different ways to Gardner’s
Multiple Intelligences. Behind these
shelves, in the right corner,
a potential press office awaits its
writers with computers and a huge
copying machine. On the way to the
other ‘islands’ on the right-hand
side, another shifting cupboard
gives entry to a half open secret
space with benches and black
empty shelves: a place to draw
or make up a game.
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In de rechterhoek bevindt zich een
ruimte voor grotere activiteiten;
dit is het natuurdomein met een
scherm op de muur en een hoge
plant in het midden. De kasten in
regenboogkleuren kunnen ook
worden verschoven om de ruimte
af te schermen voor specifieke
activiteiten. In de achterste hoek
aan de rechterkant zijn kleinere
ruimtes voor jongere kinderen,
met speelgoed, een houten huisje
en een houten waterput. De boven-
verdieping wordt ingenomen door
een atrium met hoge veelkleurige
stoelen. Rechts bevindt zich een
werkplek die wordt gebruikt voor
workshops en vergaderingen. Deze
werkplek voelt enigszins verheven,
alsof je in de kelder van een ruimte-
schip zit. Hetzelfde geldt voor de
blauwe lounge (het kraaiennest) op
de verdieping daarboven. Dit is met
zijn blauwe en grijze kussens een
ideale relaxplek voor tieners.

In the right corner there is a space
for bigger activities with a screen
on the wall and a tall plant in the
middle, called the domain of nature.
The rainbow-coloured cupboards
are also moveable toscreen off the
space for specific events. Moving
into the right back corner, there are
smaller spaces for smaller children,
toys and a small wooden house and
wooden well. Upstairs an atrium
theatre fills the floor with high
multi-coloured seats. To the right
there is a workspace that is used
for workshops and meetings. The
workspace has a lofty feeling to it,
like being in the cellar of a space
ship. So does the blue lounge or
crow’s nest above it on the next
floor, a hang-out for teenagers
with its blue and grey cushions.

Optische illusies
Met de authentieke ‘slow-cooking’-
aanpak van Heerhugowaard wordt
verder ingespeeld op de capaciteit
van het dynamische interieur van
de bibliotheek, geïnspireerd door
de vragen van kinderen. In de work-
shop Optische Illusies (februari 2007)
begeleid door Anneke Wijn werden
kinderen en bibliothecarissen er
in paren op uitgestuurd om in het
gebouw op zoek te gaan naar
visuele eigenaardigheden en scha-
duwen. De met camera’s uitgeruste
paren pasten zich aan bij elkaars
perspectief op de ruimte; vooral de
trappen waren favoriet. Dit project,
bestaande uit zes bijeenkomsten,
resulteerde in een tentoonstelling
van de foto’s van de optische illusies
met een workshop Maak je eigen
optische illusiemetWouter Weerman.

Optical illusions
The authentic slow-cooking approach
of Heerhugowaard plays further on
the potential of its dynamic interior
which is spurred on by the questions
from the children. In the workshop
Optical Illusions (February 2007)
with Anneke Wijn children and
librarians were sent off in pairs
to search the building for visual
quirks and shadows. Kitted out
with cameras, the pairs adjusted
to each other’s perspective on
the space; especially the stairs
were a favourite.
This project, consisting of six
gatherings, resulted in an exhibition
of the photo’s of the optical illusions
with a workshop Make your own
Optical Illusion with Wouter
Weerman.

foto photo: Karen Bertrams
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De tijd vliegt
Aangezien zo veel kinderen maar
bleven vragen hoe laat het was,
bedacht Yolanda Kreuk het project
De tijd vliegt (april 2008). In dit
project werd het concept van tijd in
verschillende processen uitgedrukt,
sommige wat letterlijker (bouw
je eigen klok) dan andere (een
presentatie van een tijdmachine).
Filosofische vragen over tijd werden
door de Biebkidz besproken en
overpeinsd, beginnend bij de vraag
over hoe de tijd zichzelf in de biblio-
theek laat zien ten opzichte van
de geschiedenis, tijdreizen, enz.
De kinderen besloten een tijdcapsule
te begraven met daarin een biblio-
theekpas en een film over de
jeugdbibliotheek. In een theater-
voorstelling presenteerden ze een
tijdmachine. In die voorstelling
speelde ook een tweeling mee: van
deze twee broers ging de een als
kleine jongen de tijdmachine in
en kwam de ander er als een oude
man uit, inclusief hoed en stok.
Tijdens de presentatie konden
individuele kinderen hun eigen klok
maken. Ter afsluiting kregen de
Biebkidz een film van het project
en werd er een grote klok voor de
jeugdbibliotheek gekocht zodat
iedereen kan zien hoe laat het is!

Time Flies
Since so many children kept asking
what time it was, Yolanda Kreuk
set up the project Time Flies (April
2008). The project dealt with the
concept of time, expressing this in
different processes, some more
literal (build your own clock) than
others (a presentation of a time
machine). Philosophical questions of
time were discussed and considered
by the Biebkidz, starting with the
question of how time manifests
itself in the library to history, time
travel etc. The children decided to
bury a time capsule with a library
card and a film in it about the
youth library. In a theatre show
they presented a time machine.
The show also included twin brothers:
one went in the time machine as a
young boy, after which the other
brother came out of it as an old
man with a hat and stick. At the
presentation individual children
could make their own clock. To round
things off, all the Biebkidz children
were given a film of the project
and a big clock was bought for the
youth library so everyone can tell
the time!
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Het Droomeiland
De verbetering van het kraaiennest
— het Droomeiland — werd gecoördi-
neerd door Nel de Lange in samen-
werking met Arno Bleeker, grafisch
ontwerper en kunstenaar (maart
2009). De bedoeling van het project
was om het thema van het kraaien-
nest — Droomeiland — meer te
benadrukken, in de hoop dat er meer
kennis werd gezocht en minder werd
rondgehangen. De Biebkidz kwamen
met veel verschillende ideeën om
de ruimte te versieren en meer
sfeer te geven. Vervolgens werkten
ze onder begeleiding van Arno
Bleeker aan hun eigen ontwerpen.
De eindresultaten werden in de
ruimte geplaatst en gepresenteerd.

The Dream Island
The upgrade of the crow’s nest — the
Dream Island — was coordinated by
Nel de Lange in collaboration with
Arno Bleeker, a graphic designer
and artist (March 2009). The project
was set up to bring the theme of
the crow’s nest — Dream Island —
more to the fore and to provoke

more knowledge seeking and less
hanging about. The Biebkidz thought
of many ideas to decorate and liven
up the space after which they worked
on their own designs, assisted by
Arno Bleeker. The finished results
were placed in the space and
presented.
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_ Prikkelend,
actief, ook voor
jongeren
Bibliotheek van Nu — Schatrijk

_ Pro-active
and for
teenagers
The Library of Today — Treasure It

jeugdbibliotheek youth library Roosendaal

Nadia Palliser
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jongerenhoek
youth corner

‘De jeugdbibliotheek behoort
een dynamische omgeving
te zijn, waarin het kind
voortdurend wordt geprikkeld
en in zijn verbeelding wordt
gestimuleerd. Er dient sprake
te zijn van een voortdurende
wisselwerking tussen de
omgeving van de nieuwe
jeugdbibliotheek en het kind
in zijn omgeving. Door de
continue interactie tussen
het kind en zijn omgeving in
deze dynamische bibliotheek
ontstaan er talloze mooie
“schatten”. De bibliotheek
prikkelt en het kind (en zijn
omgeving) prikkelt weer
terug. Scholen en mogelijke
organisaties die zich bezig-
houden met het welzijn en
de vrijetijdsbesteding van het
kind krijgen ook een plek in
de nieuwe jeugdbibliotheek.’

Aanbevelingsrapport (2004)
Monique Baggen

‘The children’s library should
be a dynamic environment in
which children are continually
stimulated and their imagina-
tions fired. There should be
continual interaction between
the surroundings of the
new children’s library and
the children in their own
surroundings. This continual
interaction between the
child and its surroundings
in this dynamic library
creates countless beautiful
“treasures.” The library
stimulates and the children
(and their surroundings)
return the favour. Schools
and organisations concerned
with the welfare of children
and how they spend their
free time will also be given
a place in the new children’s
library.’

Recommendation report (2004)
Monique Baggen

toveren en magie tricks and magic

het zit zo! this is how it works!

atelier studio

alles behalve boeken everything but books

donkere kamer dark room

alle letters van de regenboog all the letters of the rainbow

prentenpret van A tot Z picture perfect: an A to Z of illustrations
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Om de jeugdbibliotheek van
Roosendaal binnen te gaan moet
je eerst een loopbrug over: een
loopbrug die wankelt en eigenlijk
van touw zou moeten zijn zoals de
kinderen dit hadden bedacht.
Eenmaal over het binnenplein
gestoken, stap je de eerste verdie-
ping binnen van het Oude Raadhuis,
een oud pand waar de familie Van
Loon (een bankiersfamilie) vroeger
woonde. Je ziet links een groen bad
in de vloer met erboven een glazen
plaat waar je overheen kunt lopen.
Dit was de voormalige badkamer
dat nu als groen-blauwe droom
kamer doorgaat: ‘Toveren en Magie’
met poppenkast en stoeltjes in de
vorm van blauwe golven. Het blauwe
licht maakt de ruimte feeëriek. Als
je de gang met wit-zwarte tegeltjes
ingaat, kom je langs de Favorieten-
kast en rechts bij een trap met
erboven een mooie glas-in-loodraam
in een knik. De trap leidt naar de
zolderkamer die gebruikt werd aan
het begin van het nieuwe concept
van de jeugdbibliotheek maar die
nu wegens brandveiligheid gesloten
is. Twintig kinderen tussen de zes
en twaalf zijn in de zomer van 2003
uitgenodigd mee te denken met
het ontwerp van dit concept, een
ontwerp dat opende met de zin
‘De schat is dat wat er in je hoofd
zit…’ op een briefje in de kluis van
het Raadhuis1. In tien bijeenkomsten
zochten deze leerlingen van Het
Centrum van de Kunsten naar het
antwoord hoe de ideale jeugdbiblio-
theek eruit moet komen te zien.
Terwijl alle oude details behouden
zijn van het pand (dit op verzoek
van de kinderen) hebben zij
meegedacht aan de thema’s van
de kamers en de plaatsing van de
boeken.

To enter the children’s library in
Roosendaal, you have to cross a
footbridge first: a footbridge that
the children envisioned as unsteady
and made of rope. Once you cross
the inner courtyard, you enter the
first floor of the Oude Raadhuis,
an old building where the Van Loon
family (a banking family) used to
live. On your left is a green bath in
the floor covered with a glass plate
on which you can walk. This was the
former bathroom that is now the
blue-green ‘Tricks and Magic’ dream
room with puppet theatres and
chairs shaped like blue waves.
The blue light creates an enchanting
atmosphere. As you enter the
corridor with the black and white
tiles, you go past the ‘Favourites
cupboard’ to a staircase on the
right under a beautiful stained
glass panel. The staircase leads
to the attic, which was used at the
outset of the children’s library but
is now closed for fire safety reasons.
In the summer of 2003, twenty
children aged between 6 and 12 were
invited to think about a design for the
new concept, a design that opened
with the sentence ’The treasure is
in your head…’ on a note in the safe
of the Raadhuis1. In ten meetings,
these pupils of the Centre for the
Arts looked for an answer to what
an ideal children’s library would look
like. The children were involved
with the whole conceptual process
of connecting themes to the rooms
and arranging the books. While all
the old details in the building were
preserved at the request of the
children, they looked for a radically
new approach to the space.
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Links kom je eerst de kamer binnen
voor de peuters en kleuters: ‘Prenten-
pret van A tot Z’ een kleurige
snoepjeszaal met lage kastjes en
kistjes maar ook een werkende
computer met spelletjes voor
kleuters. Een deur verderop leidt
naar de kamer ‘Alle Boeken van de
Regenboog’ met gelijknamig behang,
lage witte kasten, een kast in de
vorm van een ster en (nog meer)
halogeen spots. Hier vind je de A-
en B-boeken. Je loopt door naar
‘het Atelier’ waar een kleine tafel
staat en een mobiele kast gevuld
met (glinster)papier en knutsel-
spullen in laadjes. Op de bovenste
plank staat de lijm. Net als in Bever-
wijk ervaar je een soort miniaturen
design in deze ruimte: alsof je als
volwassene te veel plek inneemt.
De laatste ruimte in het oude pand,
een lange rechthoek met sterren-
constellaties op de muren, herbergt
alle informatieve boeken — ‘Het
zit zo’: hier zijn alle informatieve
boeken te vinden (er is geen apart
onderdeel Natuur zoals bij de
andere bibliotheken). Als pendant

de jongerenhoek (met de leesboeken
C) die met een trappetje te bereiken
is vanuit het oude pand naar het
nieuwe gedeelte van de bibliotheek.
Dit is een volledig ronde ruimte die
vroeger het uitleencentrum vormde.
Samen met het jongerenbestuur
(waarnaar een aantal doorgestroomd
is vanuit het kinderbestuur van
Schatrijk) wordt deze ruimte actief
ingezet.

On the left, you first enter the room
for toddlers and infants entitled
‘Picture perfect: An A to Z of
illustrations’, which is a colourful
treasure trove with low cupboards
and boxes as well as a computer
with games for small children.
A door further along leads to the
‘All the Letters of the Rainbow’
room with matching wallpaper,
low white cupboards, a cupboard in
the shape of a star and (yet more)
halogen spotlights. The ‘Studio’ is
the next room, which contains a
small table and a moveable cupboard
filled with drawers full of (sparkling)
paper and materials that the children
can use to make things. The glue
seems to be out of reach. As in
Beverwijk, one experiences a sort
of miniature design in this room:
as if, as an adult, one takes up too
much space. The last room in the
old building — ‘This is how it works!’ —
is a long rectangle with constellations
on the walls, housing all the reference
books (there is no separate Nature
section like in the other 100 Talents
libraries). This room’s counterpart
is the youth corner (with level C
reading books), which can be reached
via a small staircase from the old
building to the new part of the
library. This is a completely circular
room that used to be occupied by
the lending office. This room is put
to active use together with Miranda
Schaap and the young people’s
committee (some of whom have
moved up from the Schatrijk
children’s committee).
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Portretfotografie
Een van de laatste activiteiten die
in Schatrijk hebben plaatsgevonden
voor jongerenwas een samenwerking
met havo 4 van het Jan Tinbergen
College in kader van het vak kunst.
De leerlingen hadden gewerkt
aan een fotografieopdracht die
bestonduit het maken van eenfoto-
serie waarbij gekozen kon worden
uit de thema’s: hippiecultuur, nacht-
merrie of portret van een bekende.
Van het resultaat en proces hadden
de leerlingen een tentoonstelling
ingericht die in juni een aantal
weken te zien was op het Parrotia
Plein van de Bibliotheek VANnU.

Portrait photography
One of the last activities that took
place for youngsters as part of
the Schatrijk programme was a
collaboration with havo 4 (senior
general secondary education, level
4) students from the Jan Tinbergen
College as part of their art classes.
The students had worked on a
photography assignment that
comprised the creation of a photo
series to be chosen from the themes
hippy culture, nightmare or a portrait
of someone familiar. The students
then set up an exhibition of the
results and the process that was
held for several weeks in June on
the Parrotia Plein at the Bibliotheek
VANnU (Library of Today).

‘Voor de invulling van een programmering
is wederom geen blauwdruk te maken.
Een programma-aanbod varieert op
basis van (lokale) wensen van kinderen
en hun intermediairs en de mogelijke
informatiebronnen binnen het lokale/
regionale netwerk. (…) Een belangrijk
gegeven is dat de uitwerking van een
onderwerp aan dient te sluiten bij de
bibliotheekfuncties, de informatieve,
educatieve, culturele en ontmoetings-
functie. Zo wordt er in de jeugdbibliotheek
geen balletles gegeven maar kinderen
kunnen wel geïnformeerd worden over
verschillende stromingen binnen het
ballet en daar demonstraties van zien
en/of ervaren (…)’

Monique Baggen, Schatrijk een concept voor vernieuwend

jeugdbibliotheekwerk! (2007)

foto photo: BN/De Stem, Rob Zom foto photo: Gerrit Serné

‘There is no blueprint for how the
programming is set up. The programme
offering varies depending on the
(localised) wishes of children and
their intermediaries and the potential
information sources within the local/
regional network. (…) A key factor is
that the development of a subject should
match the functions of the library, the
informative, educational, cultural and
meeting functions. While there are no
ballet classes held in the library, children
can find out about the different
movements within ballet and can see
and/or experience demonstrations (…)

Monique Baggen, Schatrijk, a concept for innovative

children’s library work! (2007)
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Dansen in de bibliotheek
Het project ‘Oorlog’, gecoördineerd
door Yvonne Turksma, bestond uit
drie onderdelen: dans, literatuur en
een speurtocht door de stad. In een
circuit hebben de leerlingen kennis-
gemaakt met al deze disciplines.
Tijdens de dans-workshop kregen
leerlingen te maken met het uiten
van gevoelens en gedachtes (ge-
relateerd aan het thema) door
beweging. Bij het onderdeel lite-
ratuur maakten ze een gedicht. Ze
maakten onderschriften bij foto’s
en zij kozen een tekst uit die hen
het meest aansprak. Tijdens de
speurtocht zijn leerlingen actief
op zoek gegaan naar belangrijke
plaatsen uit de Tweede Wereldoorlog.

Dancing in the library
The project ‘War’ was coordinated by
Yvonne Turksma and consisted of
three activities: dancing, literature
and a treasure hunt. The pupils were
introduced to different disciplines
in a circuit. During the dance
workshop pupils were encouraged
to express feelings and thoughts
(related to the theme) through
movement. For the literature activity,
pupils made poems and captions
for photos. They also chose texts
that appealed to them. During the
treasure hunt pupils went in search
of places that were important
during the Second World War.

_ Klein beginnen
met oog
voor detail
Bibliotheek IJmond

_ Small beginnings
with an eye
for detail
IJmond Library

jeugdbibliotheek youth library Beverwijk

Nadia Palliser

Het project ‘Oorlog’ gecoördineerd door Yvonne Turksma
The project ‘War’ coordinated by Yvonne Turksma
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De bibliotheek van Beverwijk is een gebouw in een gebouw,
net als de bibliotheek van Heerhugowaard. De neutrale maar
gemoedelijke sfeer van dit (nog vrij nieuwe) cultureel centrum
waarin zowel theater als bibliotheek te vinden is, maakt plaats
voor de meer eigenzinnige (en oudere) bibliotheek: een jaren-
zeventiggebouw in hart en nieren. Met bakstenen muren en hoge
horizontale ramen geeft de bibliotheek een sobere maar druk-
doende indruk — een soort ‘best of the seventies’-sfeer waarbij
je stiekem hoopt dat er in de hoek een paar breiende hippies
bezig zijn met een collectief kleed. De strenge trap met
marmeren treden leidt naar de jeugdbibliotheek langs de
muurschildering met de woorden (onder elkaar geplaatst):

letter
beeld
letters
woorden
zin in
zinnen
verhalen
verbinding

The library in Beverwijk is a building within a building just like the
library of Heerhugowaard. The neutral yet pleasant atmosphere
of this (relatively new) cultural centre houses both the theatre
and the library. Once you are inside the library however, its
characteristic space as an authentic seventies building is
undeniable. With its brick walls and high horizontal windows,
the library gives a sober yet busy impression — a sort of ‘best of
the seventies’ atmosphere where you secretly hope to see a couple
of hippies in the corner knitting a communal blanket. The austere
marble staircase leads to the children’s library, past the mural
with the words:

letter
image
letters
words
sense
sentences
stories
connection
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Bij binnenkomst valt eerst het houten
tuinhuisje op en dan de huiskamer-
tafel. Je kunt gelijk de kant opgaan
die je zelf wilt. In het proces van de
jeugdbibliotheek van Beverwijk is in
de slotfase van de nieuwe indeling
een groep kinderen betrokken die
meegedacht heeft. Er is veel oog
voor detail, voor schaalverkleining
op ooghoogte van de 7- à 8-jarige,
de doelgroep van De Bibliotheek van
de 100 Talenten. De boeken voor
de kleuters en peuters zijn beneden,
bij de ingang van de bibliotheek,
geplaatst. De kasten krijgen voor-
rang maar afwisseling zorgt voor
luchtigheid, alsof er kieren en gaten
ontstaan om te spelen. Zoals de
grote metalen kasten — ‘Einstein’ —
waarbij de nadruk op wetenschap
en techniek ligt of ‘Reiskamer’, met
koningstroon met houten bankje
voor een tijdelijke theatrale setting.
Of de kast in de vorm van de letters
IK met boeken over school, sport en
lichaam. Meisjes hebben ook hun
eigen domein, met lieflijke gordijnen
en (veel!) roze decoratie. Kandelaren
en een hoog Harry Potter-gehalte
zijn in het gedeelte ‘Toveren en
Magie’ oftewel ‘Fantasiewereld en
griezelen’ terug te vinden. Rondom
de huiskamertafel bij het raam zijn
alle A- en B-leesboeken (alle letters
van de regenboog) te vinden met
minifauteuils, kleedje en open haard.
In een houten tuinhuisje aan de
rechterkant van de jeugdbibliotheek
staan alle informatieve boeken en
leesboeken over de natuur.

Upon entering, the first things
that catch the eye are the wooden
gazebo and the dining table.
You can immediately take whichever
direction you like. A group of children
were involved in the final phase
of the process of furnishing the
children’s library in Beverwijk.
There is a great deal of attention
to detail, to bringing back the scale
to the eye level of a 7- or 8-year-old
(the target group of The Library of
100 Talents: the books for infants
and toddlers are found downstairs,
next to the entrance to the library).
While the cupboards are dominant,
their variation ensures a sense of
light-heartedness, as if gaps and
chinks have appeared in which to
play. Examples include the large
metal cupboards called ‘Einstein’,
where the emphasis is on science
and technology, and ‘Time Capsule’,
with its regal wooden throne
providing a temporary theatrical
setting. Or the cupboard in the
form of the letters IK (‘ME’) with
books about school, sport and the
human body. Girls also have their
own area, with lovely curtains and
a lot of pink decorations. The ‘Tricks
and Magic’ or ‘Fantasy World’ and
horror section features candlesticks
and lots of Harry Potter. The dining
table by the window is surrounded
by all the A- and B-level books (All
the Letters of the Rainbow) with
miniature armchairs, a rug and a
fireplace. The wooden gazebo on
the right-hand side of the children’s
library houses the reference books
and the books about nature.
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‘Het Atelier’ heeft als werkplaats
voor workshops en activiteiten drie
mooie lage vierkante ramen (voor
het nodige licht), een miniatuur-
schrijftafel (waarin briefjes verstopt
worden) met erachter op de muur
een steeds wisselend gedicht.
De diagonale lange tafel met krukken
nodigt uit om aan de slag te gaan,
de plankenkast rechts biedt ruimte
voor materialen. Basisvoorzieningen
als een keukenblok met water (voor
o.a. limonade!) zijn net gereed.
Rechts in de hoek vind je de theater-
ontvangstruimte voor performance
en lounge-activiteiten: een scherm
en rode gordijnen hangen aan de
muur. Er zijn twee tafels bij de
ingang, die in eerste instantie niet
opvallen. In de tafels is een vitrine
verwerkt: de glazen bovenkant laat
momentopnames in de jeugdbiblio-
theek zien, het maakt zichtbaar
waar de interesses op dat moment
naar uitgaan en samenkomen: bij-
voorbeeld een verzameling van
stenen in combinatie met origami-
werkjes van een jongen van negen
die al een paar keer een origami-
workshop heeft gegeven in de
jeugdbibliotheek: hij laat zien wat
hem beweegt en krijgt er de ruimte
voor in de bibliotheek.

‘The Studio’ has three beautiful,
long, rectangular windows (for the
required light) for workshops and
activities, and a miniature writing
desk (in which children hide notes)
with a poem on the wall behind.
The diagonal elongated table with
stools invites you to start working.
The book cabinet to the right
provides space for materials. Basic
facilities such as a kitchen unit with
water (for lemonade, etc.!) have
just been finished. In the right-hand
corner, there is a theatre reception
area for performances and lounge
activities: a screen and red curtains
hang on the wall. There are two
tables by the entrance, which are
inconspicuous at first. These tables
have a built-in display case: the glass
top shows images of the children’s
library, highlighting what the interests
revolve around and where they
converge at this particular point in
time: for example, a collection of
stones in combination with origami
pieces by a nine-year-old boy who
has already given several origami
workshops in the children’s library:
he shows what moves him and is
given the space to do so in the
library.



Klein beginnen met oog voor detail Small beginnings with an eye for detail Het kan It can be done

33

De 12-jarige Casper nam het initiatief
om te vragen of hij in het atelier in
de jeugdafdeling mocht exposeren.
Hij had heel goed voor ogen hoe
hij alles wilde, bijvoorbeeld de
schilderijen pas zichtbaar nadat
hij het rode lint had doorgeknipt…
Het enige waar hij niet aan gedacht
had was publiciteit: naar aanleiding
van een persbericht kwamen jour-
nalisten van het regionale dagblad
en huis-aan-huisweekblad bij hem
thuis om interviews te houden.
Hij heeft met grote kleurenfoto’s
uitgebreid in de krant gestaan. De
plaatselijke radio heeft liveverslag
gedaan van de opening. Mensen
kwamen speciaal voor deze exposi-
tie naar de jeugdafdeling, ook uit
andere gemeenten.

Twelve-year-old Casper took the
initiative to ask whether he could
organize an exhibition in the studio
in the children’s department. He knew
exactly what he wanted, e.g. the
paintings would only be visible
after he had cut the red tape…
The only thing he hadn’t considered
was the publicity: the library sent
out a press release and journalists
from the regional daily newspaper
and the free weekly newspaper went
to his house for an interview. In the
resulting features, he appeared in
large colour photographs. Local radio
did a live report on the opening.
People came to the children’s
department especially for this
exhibition (also from other districts).

Hallo, ik ben Tommy Blomvliet

Ik werd in groep 6 gekozen om in de Kamercommissie van de
(jeugd)bibliotheek van Beverwijk te gaan zitten. We hebben
al heel veel leuke/gekke ideeën besproken, het mooie van een
commissie is dat alles in goed overleg gaat. Zo was er een
idee van mij om een spellenmiddag te gaan houden en die is
helemaal perfect gegaan het was gezellig/druk. Na zo’n middag
ga je in overleg met de commissie en weet je voor de volgende
keer wat er misschien nog iets beter kan. Maar super geslaagd
is het wel dat je zoiets op tafel legt en dan ook in werkelijkheid
vervuld gaat worden. (Andere ideeën worden nog besproken
en misschien ook wel uitgevoerd, alles hier over lees je in
deze Krant.)

Ik zelf vind dat ik een goede (zaken)man ben, later wil ik
dan ook in de business gaan werken zelf veel dingen kunnen
regelen/ondernemen. Natuurlijk kunnen er dingen zijn die
niet kunnen, maar ik kan daar makkelijk mee omgaan, dat
zijn dingen die moet je leren ook voor later.

Dit was Tommy met zijn stukje over de Kamercommissie.
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Hello, I am Tommy Blomvliet

I was chosen to be a member of the Parliamentary Committee
of the Beverwijk children’s library when I was in primary 6.
We have already discussed loads of great/crazy ideas and the
nice thing about the committee is that everything is discussed
thoroughly. I had an idea to hold a games’ afternoon, which
went perfectly and was very enjoyable and well attended.
After an afternoon like that, the committee gets together to
talk about what could be improved for next time. But it is a
real success to table an idea and see it actually come true.
(Other ideas are still being discussed and might be carried
out. Any developments will feature in this newspaper.)

I think I’m a good businessman and when I’m older I would
like to be able to organise things and work in the business
sector myself. Of course, some things are impossible, but that’s
okay, these are the things that you need to learn about for
later.

This was Tommy with his piece on the Parliamentary Committee.

_ Omarmend en
groots en klaar
voor de start
Openbare Bibliotheek Amsterdam

_ With open arms
and ready
for take-off
Public Library Amsterdam

Jeugd Openbare Bibliotheek Youth Public Library Amsterdam

Nadia Palliser
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De balie is ontvankelijk en druk als
je binnenkomt, de mannen van de
beveiliging leunen nonchalant
ertegen terwijl het verkeer van
mensen zich een weg baant tussen
de hekken, kluisjes, uitleen- en terug-
gavebalie. Voorbij de logistiek, lijkt
het alsof je een warenhuis betreedt.
Hoewel de verlichte dubbele roltrap
aanlokkelijk glimt, gaan wij naar
beneden, de houten trap af. De ronde
kasten en het basementgevoel van
de ruimte maken de jeugdbiblio-
theek minder klassiek. De hoge
plafonds met organische fractal
lampen (Kung Fu Lighting) laten je
vriendelijk bungelen in de akoestiek,
de kasten omarmen je om en om.
De witte en rode, bolle en convexe
stoelen (Gaetano Pesce, B&B Italia)
zijn verspreid als neergeplofte
luchtbellen en sponzige oermoeder-
schoten. De balie van de jeugd-
bibliotheek is lang en van hout,
met twee ronde neon buizen boven
het hoofd van de bibliothecaris als
een zwevende antenne. Links van
de balie zie je grote tafels op ver-
hogingen, met studerende tieners,
de rij smalle hoge ramen geeft hen
licht. Ernaast, bovenop een van de
kasten is een kraaiennest gebouwd,
met houten vloer van zwarte spijlen
en kussens. Aan de binnenkant van
de kasten ‘Naar Buiten’ en ‘Atelier’
(met allemaal doe-boeken) zijn
blauwe ronde kussens geplaatst.
Rechts achter in de hoek vind je
het atelier: een vierkante ruimte
omgeven door vitrinekasten waar
wasbakken, tafels en materiaal te
vinden zijn.

The counter is open and busy,
security personnel leaning against
it casually while the stream of
people make their way between the
railings, lockers, and borrowing and
returning counters. Once past the
logistics, it is as if you are entering a
warehouse. Although the illuminated
double escalator gleams invitingly,
we are going downstairs using a
wooden staircase. The circular
cupboards and basement-like feeling
of the space make the children’s
library less classical. The high ceilings
with their organic fractal lights
(Kung Fu Lighting) allow you to
sway amiably amidst the acoustics,
the round cupboards taking turns
to embrace you. The white and red,
spherical and convex chairs (Gaetano
Pesce, B&B Italia) are like air bubbles
and dollops of ketchup between
the cupboards. The counter of the
children’s library is long and wooden
with two round neon tubes above
the librarian’s head like a floating
antenna. To the left of the counter
you see large tables on plateaus
with studying teenagers, light
entering through a row of tall,
narrow windows. A crow’s nest with
a wooden floor of black banisters
and cushions sits atop the adjacent
cupboard ‘Adventure’. Round blue
cushions have been placed inside
the cupboards entitled ‘Let’s go
outside’ and ‘Studio’ (containing
all manner of activity books).
The studio is in the right-hand corner
in the back: a rectangular space
walled in by glass cupboards with
washbasins, tables and materials.
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De ‘jeugdonderzoekers’ van de JOBA
zijn in mei 2009 gevraagd mee te
denken bij de totstandkoming van
het aanbod aan digitale media op
de jeugdetage van de centrale
bibliotheek rondom de zeven thema-
kasten: ‘Dromen’, ‘Avontuur’, ‘Naar
Buiten’, ‘Atelier’, ‘Leren & Lezen’,
‘Ik & de Wereld’ en de ‘Speelweide’.
In zeven bijeenkomsten werd deze
doelstelling door Anneke Wijn tot
opdracht geformuleerd, waarbij
kennismaking met Meervoudige
Intelligentie en verdieping en

In May 2009, the ‘junior researchers’
at the JOBA were asked to think
about the use of digital media on
the children’s floor of the youth
library with its seven themed
cupboards: ‘Dreams’, ‘Adventure’,
‘Let’s go outside’, ‘Studio’, ‘Learning
& Reading’, ‘The World & I’ and the
‘Playing Field’. In seven meetings,
Anneke Wijn transformed this aim
into an assignment, in which the
primary issues were getting
acquainted with Multiple Intelligence
(MI), and studying and looking into

onderzoek in de bibliotheek voor-
opstonden. De kinderen werden
begeleid door Anneke en meerdere
bibliothecarissen.

Het proces is gestart met vragen
als: Wat is een thema? Hoe vertaal
je een thema in activiteiten, vormen
en kleuren? En vervolgens: Wat zijn
digitale media en hoe worden ze
gebruikt? Hoe maak je de verbinding
met digitale media en een thema?

the library in more depth. Anneke
Wijn and a number of librarians
supervised the children through out
the entire process.

The project kicked off with questions
such as: What is a theme? How do
you translate a theme into activities,
shapes and colours? And then: what
are digital media and how are
they used? How do you make the
connection between digital media
and a theme?
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Het proces verliep als volgt:

_ de lancering van het team ‘jeugd-
onderzoekers’: negen kinderen
die vaker naar de JOBA kwamen,
in de leeftijd negen tot twaalf jaar.
(zie groepsfoto);

_ een speurtocht, verkenning
en onderzoek in de bibliotheek;

_ Meervoudige Intelligentie in jezelf;
_ wat spreekt je aan als thema
in de omgeving? Waarom?

_ wat wil ik maken?
_ delen met elkaar, elkaar
informeren en aanvullen;

_ cross-overs maken, een
totaalbeeld vormen;

_ voortdurend documenteren,
reflecteren & opschrijven
(bibliothecarissen);

_ de presentatie en follow-up.

The process went as follows:

_ launching a team of ‘junior
researchers’: nine children who
came to JOBA regularly, aged
between 9 and 12 (see group photo);

_ a treasure hunt, exploration
and research in the library;

_ Multiple Intelligence in yourself;
_ what theme appeals to you in
the surroundings? And why?

_ what would I like to make?
_ sharing with one another, informing
and supplementing one another;

_ creating cross-overs, forming an
overall picture;

_ continually documenting, reflecting
& taking notes (librarians);

_ the presentation and follow-up.
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_ Mas en Mathilda
Over het recht van spreken van het

kind

Caroline Nevejan

_ Mas and Mathilda
About the child’s right to speak

De volgende artikelen zijn
geïnspireerd op de ruimtes en
activiteiten van de jeugdbibliotheken
die met de principes van De Biblio-
theek van de 100 Talenten werken.
Met een blik op de toekomst hebben
deze denkers zich gebogen over
de vraag hoe de jeugdbibliotheek
relevant kan blijven voor kinderen
nu, die opgroeien in de huidige
genetwerkte maatschappij. Hoe blijft
de jeugdbibliotheek verhalen maken
in een omgeving van voortdurende
verbindingen waarin de bibliotheek
zelf als gebouw verdwijnt in het
weefsel van de stad?

The following articles were inspired
by the space and activities of the
youth libraries that work with
the principles of The Library of the
100 Talents. Looking towards the
future, these thinkers reflect on
the question of how youth libraries
can remain relevant for children,
growing up in a networked society.
How can youth libraries make stories
in an environment of continual
connections, in which the library as
building is blending into the urban
fabric around it?

De dingen waar ik iets van zeg
Wiggelen en waggelen weg
De dingen waar ik bijna iets mee doe
Kruipen nieuwsgierig naar mij toe

Leo Vroman

Things I try to name
Wiggle and waddle away untamed
Things I try to let be
Creep curiously towards me

Leo Vroman
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Boekenbus
Zo’n 40 jaar geleden stond op dinsdagmiddag
tussen 17 en 18 uur de Boekenbus in een plant-
soen zo’n 10 minuten lopen van mijn huis. In de
winter was het dan al donker, maar de bus had
het licht binnen aan en het was er zelfs behaag-
lijk warm. Ik herinner me de geur van natte
kleren vermengd met boekenstof en buslucht.
De Boekenbus hoorde bij de grote bibliotheek
waar ik lid van was. Nog voor ik zakgeld kreeg,
had ik de verantwoordelijkheid om mijn boeken
niet kwijt te raken in ons huishouden met veel
kinderen, er goed voor te zorgen en op tijd weer
terug te brengen. Ik mocht, nee, het werd zelfs
van mij verwacht dat ik zelf mijn boeken zou uit-
kiezen. Niet mijn ouders, niet de schoolmeester
of mijn juf zei wat ik moest kiezen. Of ik nu te
moeilijk of te makkelijk wilde, dik of dun, met
veel plaatjes of weinig, het was helemaal aan mij.
En de bibliotheekmevrouw vroeg me dan ook
nog wat ik leuk vond, en wees me waar ik nog
verder kon zoeken naar boeken die ik fijn zou
vinden.
De mevrouwen van de bibliotheek, jarenlang
waren zij de ‘interface’ naar de wereld van de
verhalen, naar die ruimte waarin je kan verdwijnen,
even niet meer zijn waar je bent en helemaal
opgaan in de werelden die boeken laten ontstaan.
Soms ging ik langs bij tante Josien, zij las verhalen
voor die wij tekenden. Dat was een vreemde
ervaring, omdat bleek dat andere kinderen zich
die werelden soms anders voorstelden dan ik.
Of als we doorpraatten over de held in een
verhaal en hoe die eruitzag, dan dachten we
soms hele andere dingen. De imaginaire wereld
bleek heel persoonlijk te zijn, al ontstaat die
door hetzelfde verhaal. De ‘interface’ van de
mevrouwen van de bibliotheek was daar geen
deel van. Ze waren er, vroegen af en toe iets,
luisterden heel goed naar wat je zei, wezen de
weg naar nieuwe verhalen, maar zelfs het pak-
ken van het boek van de plank dat deed je zelf.
En als je eenmaal een boek ‘in’ ging, dan was je
alleen en helemaal samen met de helden uit het
verhaal. Het beeld van de kleine Mathilda in de
grote fauteuil in het boek van Roald Dahl, is voor
mij het klassieke beeld van de bibliotheek uit
mijn jeugd. In de boekenbus stond helemaal
geen fauteuil, maar het was wel de entree in de

Library bus
On a Tuesday afternoon approximately 40 years
ago, between 5pm and 6pm, a library bus was
standing in a park about a 10-minute walk away
from where I lived. In the winter time, it was
already dark by then, but the bus was lit and
even comfortably heated. I remember the smell
of wet clothes mixed with the smell of the bus
and dust-covered books. The library bus was
owned by the public library of which I was a
member. Even before my parents gave me pocket
money, I had the responsibility of not losing my
books in our large family household, taking good
care of them and returning them on time. I was
allowed — or rather expected — to pick my own
books. Neither my parents nor my school teacher
told me what to choose. Whether I wanted to
read a difficult or an easy book, thick or thin,
with plenty of illustrations or none at all, the
choice was mine and mine alone. The library
lady even asked me what I fancied and pointed
me to where I could look for more books that I
might like. For years those library ladies were
the interface to the world of stories, to the space
in which you can disappear and temporarily
cease to be where you are and lose yourself in
the worlds created in those books. Sometimes I
would visit my aunt Josien. She read us stories
for us to draw. It was a peculiar experience to
see how other children sometimes pictured
those worlds differently fromme. Or to find out
that we thought completely different things when
we talked about the hero in a story and what he
looked like. The imaginary world appeared to be
very personal, even though it was conjured up by
the same story. The interface comprising the
library ladies was not part of that world. They were
there, asked questions every now and then,
listened carefully to what you said, directed you
to new stories but left you alone to fetch the book
from the shelf. And once you ‘entered’ a book,
you were all alone with the heroes of the story.
The image of little Matilda in the big armchair
in Roald Dahl’s book is, to me, the classic image
of the library in my childhood. There was no
armchair in the library bus of course, but it
definitely was the entrance to the world of
grown-ups where children were allowed to be
and where they were given the right to speak.

wereld van grote mensen waarin je als kind aan-
wezig mocht zijn en recht van spreken werd
gegeven.

Structuren van interactie
De bijzondere plek van de bibliotheek uit mijn
jeugd, tussen thuis, kerk, school en club, lijkt niet
meer vanzelfsprekend ‘anders’. Voor werkstukken
hoef je er niet meer heen, op internet vind je
meestal genoeg. De stilte van de boeken op de
plank is oorverdovend te midden van mobiele
telefoons, games en televisie. De kinderen van
nu zijn gewend aan heel veel mooie plaatjes,
bewegende verhalen met geluid, games waarin
ze rollen spelen, virtuele omgevingen waar in men
kan bewegen, ze zijn gewend aan verandering van
perspectief. Ze lezen structuren van interactie,
ze vinden hun weg op internet. Moeiteloos stellen
ze vragen, al is er niemand die ze stimuleert of
hoort. Ze combineren hun eigen wereld in elkaar
tussen de vele fragmenten die ze zien. De thema-
parken, online en in het echt, regisseren een over-
vloed aan indrukken en sensaties. Elementaire
kleuren, levende strips, reality games en kant-
en-klare hobbyhoeken ademen een sfeer alsof
het kind zich vrij mag bewegen, maar feitelijk
is het allemaal geregisseerd. Gewend aan deze
voortdurende regie decoderen kinderen deze
omgevingen schaamteloos met diezelfde houding
waarmee de vele kind-als-consument producten
worden genuttigd. En dan blijkt het onvoorstelbare:
de bibliotheek is geen levende game, je kan je
helden er niet zien rondwandelen, de stripfiguren
springen niet uit het boek en de mevrouw van de
bibliotheek heeft van Final Fantasy VII nog nooit
gehoord.

Op zoek naar de nieuwe relatie tussen het kind
en de bibliotheek ga ik terug naar de essentie
zoals ik die heb ervaren: Mathilda in de grote
fauteuil. De bibliotheek als toegang tot de grote
wereld, als eerste plek waar het kind volwaardig
wordt aangesproken zonder opvoedingsdoelen
per se. De bibliotheek als middel om het recht
van spreken te verwerven. Zou mijn neef Mas
(7 jaar oud, fervent tekenaar en nu al een groot
gamespecialist) in Mathilda’s fauteuil willen zitten?
Wat biedt de fauteuil dat hij elders niet vindt?

Structures of interaction
The special location of the library in my childhood,
between home, church, school and club, no longer
seems naturally ‘different’. It has been replaced
by the Internet as a source for school projects.
The silence of books on shelves is deafening
amidst mobile telephones, games and television.
The children of today are used to lots of pretty
pictures, moving stories with sound, games in
which they play a role and virtual environments
in which they can move around. They are used to
a change of perspective. They read interaction
structures and easily find their way on the
Internet. They don’t hesitate to ask questions,
although there is no one who encourages or
hears them. They create their own world among
the many fragments they see. The theme parks,
online as well as in real life, direct a myriad of
impressions and sensations. Elementary colours,
live comic strips, reality games and ready-made
hobby corners all create the impression that the
child is free to move as it pleases, but in fact
everything is scripted. Accustomed to this form
of constant control, children decode these
environments shamelessly with the same attitude
with which many child-as-consumer products
are consumed. And then the bubble bursts: the
library is not a live game, you can’t watch your
heroes walk around in it, the comic’s characters
do not leap off the page and the library lady has
never heard of Final Fantasy VII.

As I look for a new relationship between libraries
and children, I return to its core as I experienced
it: Matilda in the big armchair. The library as an
entrance to the wide world, as the first place
where the child is addressed as a fully-fledged
person without any underlying educational
purposes. The library as a means to acquire the
right to speak. I wonder whether my nephew
Mas (aged 7, keen on drawing and already a
superior gamer) would like to sit in Matilda’s
armchair. What does the armchair have to offer
that he will not find elsewhere? And what does
the armchair have to be like in order for him to
return there? Mas games for hours on end and
draws the whole day. When he explains what
he has drawn, every drawing appears to be an
entire game, with all kinds of bosses and levels.
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En waar moet die fauteuil aan voldoen wil hij er
graag terugkomen? Mijn neef Mas gamet uren
achtereen en tekent de hele dag. En als hij vertelt
wat hij heeft getekend dan blijkt elke tekening
een hele game te zijn, met ‘bosses’, ‘levels’ en al.
De games zijn in zijn hoofd structuren van inter-
actie geworden die hij tekent, waarmee hij kijkt
naar de wereld om zich heen.

In de wereld van Mas is de ervaring van ‘aanwezig
zijn’ heel anders geworden omdat technologie
het mogelijk heeft gemaakt om de fysieke grenzen
van tijd en plaats te ontstijgen. Mas vindt verhalen
van overal op internet, vindt spelletjes en plaatjes
zoveel hij wil. Hij hoeft niet in de bibliotheek te
zijn om van alles te kunnen vinden. Desalniettemin
is het gevoel dat Mathilda heeft als ze in de fauteuil
haar boek zit te lezen, net zo fijn voor Mas. De te
grote zachte stoel waar je voeten bungelen aan
het einde, het genieten van opgaan in het verhaal,
de rust van niet gestoord te worden en het voelen
dat je deel wordt van iets dat groter is dan jezelf
waardoor je eigenlijk zelf meer voelt wie je bent.
Ook voor Mas is de imaginaire wereld van groot
belang. Anders dan Mathilda is hij niet afhankelijk
van de bibliotheek om verhalen te kunnen vinden
en de meeste verhalen die hij beleeft staan niet
meer in een boek. Maar Mas krijgt niet zoals
Mathilda de grote ervaring van het vertrouwen en
het recht van spreken dat de bibliotheek je geeft.

Aanwezigheid en vertrouwen
Recht van spreken ontstaat in een bepaalde
sfeer van vertrouwen en dit vertrouwen wordt
onder andere beïnvloed door de wijze van
aanwezig zijn. Informatie en communicatietech-
nologie hebben allerlei nieuwe vormen van aan-
wezigheid gecreëerd. Als mensen tijd en plaats
delen weet je wat je aan een ander hebt, maar
in een online omgeving is dat nog niet zo zeker.
Het blijkt dat in de tegenwoordige communica-
tieprocessen 4 dimensies de samenhang tussen
aanwezigheid en vertrouwen bepalen: tijd, plaats,
handeling en relatie. Om beter te begrijpen hoe
in de bibliotheek het recht van spreken van het
kind ontstaat, zal ik daarom ieder van deze
dimensies hierna bespreken.

In his mind, the games have become structures
of interaction that he draws, through which he
looks at the world around him.

In Mas’s world, the experience of ‘being present’
has changed entirely since technology has made
it possible to transcend the physical constraints
of time and place. Mas encounters stories
anywhere on the Internet, collects games and
images to his heart’s content. He does not have
to go to the library to find things. Nevertheless,
the feeling Matilda has when she is reading in
her armchair is just as pleasant for Mas.
Sitting in the oversized soft armchair with your
feet dangling a few inches above the ground,
the pleasure of becoming immersed in the story,
the peace and quiet of not being disturbed and
the sensation of feeling yourself become part of
something larger than yourself which makes you
feel more acutely who you are. Imaginary worlds
are just as important to Mas but unlike Matilda,
he does not have to rely on the library for his
supply of stories and most of the stories that he
experiences no longer exist in the form of a
book. But unlike Matilda, Mas does not gain the
experience of trust and the right to speak that
the library gives you.

Presence and trust
The right to speak arises in a specific
atmosphere of trust, and this trust is impacted
by the form of your presence. Information and
communication technology has spawned many
new forms of presence. Wherever people share
time and space, they know who they are dealing
with but this is not so easy in cyberspace.
In today’s communication processes, there are
four dimensions that determine the relationship
between presence and trust: time, place, activity
and relation. To gain a better understanding of
how the child’s right to speak arises in the library,
I will discuss each of these dimensions below.

Time: synchronising in peace and quiet
The relationship between libraries and children
features all kinds of temporal rhythms, the time
needed to go to the library, the opening times
of the building where you can come without an

Tijd: synchroniseren in alle rust
In de relatie tussen de bibliotheek en het kind zijn
allerlei verschillende ritmes van tijd te herken-
nen: de tijd die nodig is om naar de bibliotheek
toe te gaan, openings- en sluitingstijden van
het gebouw, zonder afspraak kan je komen en
mag je zolang blijven als je wil, de sfeer van de
boeken op de plank die in alle rust wachten om
gelezen te worden, de bakken met cd’s en dvd’s
die gepakt willen worden, de lengte van tijd dat
je iets mag lenen, de tijd die nodig is om het
geleende te nuttigen. Tegenover al die boeken
en kasten vol audiovisueel materiaal kan je niet
anders dan je realiseren wat je allemaal niet
weet en niet kan. Zonder oefening en begeleiding
loop je dan al snel weer weg, dan sluiten de rijen
van de boeken zich en staat het kind op straat.
Pas als het kind iets vindt waar zij of hij echt
nieuwsgierig naar is, dan breekt de boekenhemel
open. Dan wordt het fijn om aanwezig te zijn in
de bibliotheek, ontstaat een ander besef van
tijd en ontvouwt het kind zich voor zichzelf.
De getuigende aanwezigheid van andere mensen
en kinderen in de bibliotheek draagt bij aan dit
proces. Alsof de aanwezigheid van anderen helpt
om te synchroniseren met de eigen imaginaire
wereld en de rust genereert om daar prettig in
te verblijven. De beleving van tijd in de bibliotheek
kenmerkt zich enerzijds door haar leenstructuren,
anderzijds aan de beleving van tijd in de
verschillende imaginaire werelden tijdens het
lezen, luisteren of kijken, en soms is er ook de
beleving van een andere historische tijd in het
boek, de film of de muziek. De bibliotheek, met
haar eeuwenoude routine, biedt enerzijds
momentum en anderzijds geeft zij alle rust.

_ Momentum
Een boek, cd of dvd lenen veronderstelt het
gebruik van het geleende object voor bepaalde
tijd. Op het moment dat je leent, lijkt die tijd heel
lang. Maar als het boek of de dvd eenmaal in
huis slingert, blijken de weken snel voorbij te
gaan en ontstaat er haast om het boek weer
terug te brengen. Hoe langer je wacht, hoe
hoger de boete die ontstaat. Het boek, dat zelf
alle tijd heeft, wordt een aanjager van ‘Oh dat
moet ik ook nog doen’ en wel precies tijdens de
uren dat de bibliotheek open is. Het ritme van

appointment and stay as long as you want, the
atmosphere of the books on the shelves that are
patiently waiting to be read, the trays filled with
CDs and DVDs ready to be picked up, the maximum
borrowing time, the time needed to absorb that
which is lent. In the face of all those books and
cupboards brimming with audiovisual material,
you realise how much you do not know and
cannot do. Lacking practice or assistance, you
quickly leave again, the rows of books closing
ranks and the child finding itself in the street.
It is only when the child finds something that
titillates its curiosity that the sky of books breaks
open. From then on, it is fun to be in the library.
A different sense of time opens up for the children,
a process aided by the presence of other people
and children in the library. It is as if the witnessing
presence of others gets one in sync with imaginary
worlds and generates enough peace and quiet to
stay and have fun. The perception of time in the
library is characterised by, on the one hand, its
borrowing structures and, on the other, by the
perception of time in various imaginary worlds
while reading, listening or watching.
And sometimes the book, film or music results in
the perception of a different historical time. With
its age-old routine, the library offers momentum
on the one hand and peace and quiet on the
other.

_ Momentum
Borrowing a book, CD or DVD presumes the use
of the lent object for a specific period of time.
At the time of borrowing, it may seem like a very
long time, but once the book or DVD strays through
the house, the weeks seem to pass quickly and
suddenly the book has to be returned.
The longer you wait, the higher the fine. The book,
which itself has all the time in the world, becomes
a reminder — ‘Oh, I still need to do that’, and you
need to do it during the library’s opening hours.
The rhythm of collecting and returning, the limited
reading time and the opening and closing hours
can be perceived as a major limitation.
Strangely enough, however, this limitation also
creates something extraordinary. It produces
momentum. It is important to realize when
— at what time — you do something. There is a
fundamental difference in experience between
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halen en brengen, de beperkte leestijd en van de
openings- en sluitingstijden kan worden ervaren
als een grote beperking. Maar vreemd genoeg
creëert deze beperking ook iets bijzonders.
Het maakt momentum. Het maakt uit dat je
iets doet en het maakt uit wanneer je dit doet.
De handeling van een tekst lenen bij de biblio-
theek of deze downloaden van internet is een
fundamenteel andere ervaring die effect heeft
op hoe de tekst vervolgens wordt beleefd.
Het kunnen herkennen en waarderen van dit
momentum is afhankelijk van de context waarin
dit plaatsvindt. Voor rijke kinderen met veel
clubs, voor arme kinderen met veel ruis, voor
stadse kinderen met weinig buitenruimte of voor
dorpse kinderen met weinig middelen is dit alle-
maal verschillend. Het momentum van de grote
bibliotheek in Amsterdam is daarom anders
dan dat van de bibliotheek in Harlingen of
Heerhugowaard. Het vormgeven van het
momentum in de lokale samenleving waarin
de bibliotheek functioneert is een vereiste, wil
het recht van spreken voor het kind ontstaan.
Om dit recht van spreken te verwerven presteert
het kind op het juiste moment in de verschillende
ritmes die de bibliotheek karakteriseert. Het deel
worden van het momentum, het vinden van je
recht van spreken, is voor het kind een grote
ervaring. Ineens blijk je uitvinder, tijdreiziger en
auteur te kunnen zijn. Het kunnen bewegen in
die ritmes van de bibliotheek vraagt oefening en
begeleiding en is voor ieder kind specifiek. In de
huidige tijd, met de vele snelle en ‘just-in-time’
media die het kind omringen, is daarom het
creëren van momentum een ware kunst.

Plaats: kennis is sociaal en fysiek
De bibliotheek is bemiddelaar tussen de echte
wereld en de imaginaire ruimte en met de komst
van de digitale media staat deze bemiddeling
onder druk. De meeste kinderen in Nederland
kennen tegenwoordig drie soorten ruimten:
de echte, de imaginaire en nu ook de digitale
ruimte. Deze lopen moeiteloos door elkaar in
de beleving van het kind. Althans, zo lijkt het.
Feitelijk is iedere vorm van aanwezigheid, ook
in de digitale ruimte, afhankelijk van fysieke
aanwezigheid van waaruit de aandacht wordt
gericht. Ook is ieder begrip dat wij mensen

borrowing a text from a library or downloading
it from the Internet: this influences the way the
text is perceived. The ability to recognise and
appreciate this momentum is context-dependent.
Rich children who might spend a great deal of
time at many different clubs, poor children who
experience noise, urban children with little outdoor
space or rural children with limited means perceive
this completely differently. The momentum of
a big library in metropolitan Amsterdam is
therefore different from that of rural Harlingen
or Heerhugowaard. Shaping momentum in a
local community in which the library operates
is a prerequisite for the child to gain the right
to speak. To gain this right to speak, the child
performs at the right moment in the various
rhythms that characterise the library.
Becoming part of a specific momentum, finding
the right to speak, is a major experience for
children. You suddenly find out that you can be
an inventor, time traveller or writer. Being able to
follow the rhythms of the library takes practice
and assistance and is different for every child.
In this day and age, with the many fast and
just-in-time media surrounding the child,
creating momentum is an art.

Place: knowledge is social and physical
The library acts as intermediary between the real
world and imaginary worlds, but its role is being
compromised by the advent of digital media.
Most children in the Netherlands now know
three types of space: real space, imaginary
space and cyberspace. These blend almost as a
matter of course in a child’s mind, or so it seems.
In fact, every form of presence, even in cyber-
space, depends on physical presence from which
attention is directed. Moreover, every notion that
we as people can have is derived from our expe-
rience in the physical space in which we live. You
will not grasp the image of a ‘running tap’ if
you’ve never actually moved your finger through
the water. The laws of nature – of our own nature
– have a profound impact on our perception of
both imaginary space and cyberspace.

The conceptual recognition of ideas, of reliable
sources, and being able to contribute to this
knowledge requires interaction in the real world.

kunnen hebben ontleend aan ervaring in de
fysieke ruimte waarin wij leven. Het beeld van
een ‘lopende kraan’ begrijp je niet als je niet ooit
met je vinger letterlijk door de straal water hebt
bewogen. De wetten van de natuur, van onze
eigen natuur, bepalen de waarneming van zowel
de imaginaire als de digitale ruimte ingrijpend.
Het conceptueel herkennen van ideeën, van
betrouwbare bronnen, het in staat zijn aan deze
kennis bij te dragen, vraagt om interactie in de
echte wereld. Kennisproductie is een sociaal
proces tussen mensen. En ook verbeelding
ontstaat in dit proces. Het kind dat opgroeit in al
deze werelden tegelijkertijd heeft behoefte aan
onderscheidingsvermogen, aan verschillende
manieren van waarderen, aan het kunnen leggen
van verbanden die de som der delen overstijgen,
aan het kunnen duiden van een verhaal, aan het
kunnen verbinden en vormgeven van het eigen
leven door al die media heen. In de gefragmen-
teerde mediawereld is het recht van spreken
van het kind niet vanzelfsprekend. De bibliotheek
is de plaats waar kennis niet alleen wordt gevon-
den, maar ook ontstaat en ‘echt’ wordt in welk
medium dan ook. Omdat iedere vorm van kennis
is gerelateerd aan de fysieke aanwezigheid van
in leven zijn, is de positie van de bibliotheek in
de sociale processen waarin kennis ontstaat en
materialiseert, meer belangrijk dan ooit.

_ Navigatie tussen verschillende belevings-
ruimten

Surfend op internet van hyperlink naar hyperlink,
raakt men allerlei kennis aan, maar hoeft die
geen moment te dragen. Klik, klik, klik en we zijn
al weer verder. De navigatie lijkt willekeurig en is
niet transparant. Ook de samenhang die tussen
verschillende ‘gesurfte’ fragmenten van internet
wordt gemaakt, is niet herkenbaar en moeilijk te
delen. Het kind dat veel gamet kent misschien
meer narratieve structuren dan de vrouw die
streekromans leest. De intuïtieve kennis die in
het gebruik van verschillende media ontstaat,
is grondmateriaal voor de bibliotheek. Daarmee
kunnen belevingsruimten worden verbonden en
concepten herkend en gevormd. Voorwaarde is
wel dat in de navigatie en de organisatie van de
bibliotheek alle belevingsruimten gelijkwaardig
zijn. Ook de imaginaire werelden en narratieve

The production of knowledge is a social
process among people, which also brings forth
imagination. A child that grows up in all these
worlds simultaneously needs judgement, various
means of appreciation, the ability to establish
relationships that go beyond the sum total of
all the parts, the ability to interpret the story,
the ability to associate and form his own identity
across all those media. In a world of fragmented
media, the child’s right to speak is not so
self-evident. The library is not only the place
where knowledge is found, but also where it is
produced and becomes ‘real’ in any medium
whatsoever.
Since every form of knowledge is related to the
physical presence of being alive, the library’s
position in social processes in which knowledge
originates and materialises is more important
than ever.

_ Navigating through various spaces of
experience

Surfing the Internet from hyperlink to hyperlink,
we touch all kinds of knowledge without having
to take it along with us for a single moment.
Click, click, click and on we go. Navigation seems
arbitrary and untransparent. Moreover, the
connection between the various Internet
fragments that are briefly visited is hard to
recognise and share. A child who is into gaming
may know more narrative structures than a
woman who reads romance novels. The intuitive
knowledge gained from using various media is
base material for the library, enabling experiences
to be linked and concepts to be formulated and
recognised, on condition that all experiences in
the navigation and organisation of the library are
equivalent. The imaginary worlds and narrative
structures of digital culture have also become
part of knowledge construction.

Activity: Imagination, denotation and
interpretation
It is no longer necessary to go to the library for
a lot of things. Going to the library, taking the
trouble to borrow and return something, only
makes sense if it adds quality to what can be
obtained electronically: a long sought for book
you can take home, the CD with cover, a big
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structuren van de digitale cultuur zijn deel van
kennisconstructie geworden.

Handeling: verbeelding, betekenis
en zingeving
Voor een heleboel handelingen waarvoor je
vroeger naar de bibliotheek ging, is dit nu niet
meer nodig. Het gaan naar de bibliotheek, de
moeite nemen om iets te lenen en weer terug te
brengen, is alleen zinvol wanneer dit een andere
kwaliteit toevoegt aan wat digitaal kan worden
verkregen: het boek dat je mee kan nemen, de
cd met hoes, een groot plaatjesboek, de echte
oude tekst en de aanwezigheid en interactie met
andere bezoekers in het gebouw.
De handelingen die bij het klassieke bibliotheek-
bezoek horen, boeken inleveren, je pasje bij je
hebben, zoeken in kaartenbak of database, langs
de planken slenteren je hoofd voortdurend scheef
om de titels te kunnen lezen en tot slot het lenen
van het net gekozen boek, geven structuur aan
het ‘zijn’ in de bibliotheek. Ook voor het kind zijn
die handelingen van groot belang.

In sprookjes, films, boeken en games leren kinde-
ren over gevoelens als liefde, vriendschap, trouw,
verraad, verdriet, angst, schaamte en verlies,
over moedig zijn en jezelf overwinnen, over slim
zijn en volhouden, over eenzaam zijn en samen.
Het luisteren naar een verhaal of het lezen van
een boek vraagt echter om een hele andere
betrokkenheid dan het spelen van een game.
Ondanks dat het kunnen creëren van imaginaire
werelden een vitale behoefte is van de mens,
weten we tot op de dag van vandaag nog steeds
niet hoe dit werkt en wat de effecten van de ver-
schillende wijze van verbeelden, uitbeelden en
inbeelden zijn. Wel kan worden vastgesteld dat
in het maken van de imaginaire werelden nieuwe
vormen en manieren zijn ontstaan onder invloed
van de technologie. Naast alle praktische services
die de bibliotheek levert, speelt zij als bemidde-
laar tussen de verschillende imaginaire werelden
een grote rol. In de bibliotheek ontwikkelen kinde-
ren verschillende conceptuele perspectieven op
deze processen van verbeelding. Nieuwe vormen
van kennis en cultuur komen zo aan de opper-
vlakte, nieuwe betekenis en zingeving worden
geformuleerd.

picture book, the old text and the presence and
interaction with other visitors in the building.

The activities associated with conventional
libraries — returning books, bringing your pass,
searching the card-index box or database, strolling
along shelves tilting your head to one side to
read the titles and borrowing the book you’ve
chosen — give structure to ‘being’ in the library.
These activities are important, for children as well.

In fairy tales, films, books and games, children
learn about feelings such as love, friendship,
loyalty, betrayal, grief, fear, shame and loss,
about being brave, getting the better of yourself
and being smart, about perseverance, about
being lonely and being together. Listening to a
story or reading a book requires a completely
different kind of involvement however than
playing a game Even though it has always been
a vital human need to create imaginary worlds,
we still don’t know to this day how this works
and what the effects are of different ways of
imagining, representing and dreaming. At the
same time, it is clear that with new technologies,
new forms and methods have come about in the
creation of imaginary worlds. In addition to all
the practical services that the library provides,
it plays a pivotal role as intermediary between
different imaginary worlds. It is in the library that
children develop various conceptual perspectives
of these imagination of processes, bringing new
forms of knowledge and culture to light and
encouraging the formulation of new meaning
and interpretation.

_ Invention
Now that so much free information is readily
available on the Internet, it is not so much a
question of ‘finding a lot’ in the library as of
‘inventing a lot’ in the library. Finding out that a
story has been told before in a different manner,
recognising the culture from which the story
originated, being able to reproduce the structure
of the story and working with other children
to grasp and craft the meaning are important
activities that can take place in the library.
And not to forget, there is still the librarian who is
capable of surprising every child in her own way.

_ Uitvinden
Nu zoveel informatie vanzelf en gratis beschikbaar
is op internet, wordt het handelen in de biblio-
theek niet zozeer bepaald door ‘veel vinden’,
maar meer door ‘uitvinden’. Erachter komen dat
een verhaal al eerder op een andere manier is
verteld, de cultuur herkennen waarin het verhaal
is ontstaan, de structuur van het verhaal ook
zelf kunnen maken, met andere kinderen samen-
werken om de betekenis te achterhalen en zelf
vorm te geven. En ook, in de bibliotheek is nog
steeds de mevrouw van de bibliotheek die in
staat is om ieder kind op eigen wijze te verassen.
In allerlei kinderworkshops in Nederlandse biblio-
theken zijn kinderen die nieuwe beelden en ver-
haalstructuren aan het onderzoeken door samen
te lezen, te kijken, te luisteren en ook zelf weer
nieuwe beelden, teksten en geluiden te maken.
Zelf doen is de beste media-educatie, zo worden
kinderen mediawijs. Deze workshops zijn geen
knutselwerkplaatsen, maar fundamentele onder-
zoekscentra naar nieuwe cultuur. Zoals in Reggio
Emillia de kinderen de wereld onderzoeken (de
echte wereld en niet die van een hobbyhoek),
zo onderzoeken de kinderen in de Nederlandse
bibliotheek hoe de verschillende verbeeldingen
veranderen, ook in relatie tot elkaar. Alle vormen
van intelligentie zijn noodzakelijk in dit onderzoek.
Ook als een kind niet goed kan lezen, gebruikt
het de verschillende media om haar of hem
heen en heeft een eigen begrip ontwikkeld van
die verschillende narratieve structuren.
Het gesprek met elkaar en met de grote mensen
is hierin van groot belang. In dat gesprek is het
recht van spreken van ieder kind uitgangspunt.
Alleen zo ontstaat ook de zingeving en kennis
over de imaginaire wereld van het kind, van de
grote mensen, en vindt de bibliotheek haar nieuwe
rol. Dit onderzoek wordt gedocumenteerd, en in
de bibliotheek zijn op talrijke plaatsen kleine ten-
toonstellingen en andere presentaties te zien en
te vinden van dit proces. Door deze presentaties
voelen kinderen dat ze verschil maken.

Relatie: Kennen, leren kennen
en gekend worden
In de relatie tussen het kind en de bibliotheek is
een eerste fase van kennismaking noodzakelijk.
Sommige kinderen komen voor het eerst in de

Libraries across the Netherlands organise
workshops for children where they discover
new images and narrative structures by reading,
watching and listening together and where they
produce new images, texts and sounds. Doing it
yourself is the best form of media education,
helping children to become media-literate.
Rather than hobby rooms, these workshops are
centres of research into new culture. As the
children in Reggio Emilia explore the world (the
real world, not that of a hobby corner), so the
children in Dutch libraries examine how the
various forms of imagination change, also in
relation to one another. This research requires
all forms of intelligence. Children, also those
who are not good readers, use the various media
around them and have developed their own
understanding of various narrative structures.
They benefit greatly from talking to one another
and to adults. In this dialogue, the child’s right to
speak is paramount. It is indispensable to gain
insight into the imaginary world of both children
and adults and to help the library find its new
role. The research into these is documented,
processes are exhibited and presented on a
small scale at numerous locations in the library.
With these presentations children feel they are
making a difference.

Relationship: knowing, getting to know
and becoming known
The initial introduction phase is crucial in the
relationship between children and libraries.
Some children may come to the library for the
first time as part of a workshop. Others may
come with other children or adults to take a look
around. The library is interested in everyone who
comes in. Like the lady from the library bus in
my childhood, librarians listen to children.
During the introduction as well as the subsequent
relationship between librarians and children, the
Internet plays a significant role. More and more,
children can take part in the knowledge processes
organised by the library from home, school or
elsewhere. Whether it is about making a cookbook
of grandma’s recipes from different regions
or a big subject such as the environment, the
library helps children establish relationships in
the research being undertaken. The interplay
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bibliotheek omdat ze deel zijn van een workshop.
Anderen komen met een ander kind of volwassene
eerst eens kijken. De bibliotheek is geïnteresseerd
in wie binnen komt. Net als de mevrouw uit de
boekenbus in mijn jeugd, wordt er oprecht
geluisterd naar het kind. Tijdens de kennismaking
en ook in de relatie tussen de bibliotheek en het
kind daarna, speelt internet een belangrijke rol.
Meer en meer kan het kind vanuit huis of school
of elders deelnemen aan de kennisprocessen die
de bibliotheek organiseert. In die kennisprocessen
is de relatie tussen kinderen onderling en met
anderen van groot belang. Of het nu gaat om
het maken van een kookboek van oma’s uit ver-
schillende streken of om een groot onderwerp
als het milieu, de bibliotheek helpt het kind
om zelf relaties te leggen in het onderzoek dat
wordt gedaan. In het samenspel tussen boeken,
films, games, muziek, internet en de sociale
processen die het onderzoek kenmerkt, ontstaat
niet alleen nieuwe kennis voor het kind en de
bibliotheek, ook nieuwe werkwijzes worden ont-
wikkeld. Zo ontdekt het kind zowel in de eigen
omgeving als dat een nieuwe werelden opengaan.

_ Pedagogie van nieuwsgierigheid
Om het onderzoek van de kinderen te kunnen faci-
literen, heeft de bibliotheek een goede verhouding
met andere grote relaties in het leven van het kind.
Ouders en verzorgers, de scholen, clubs en buurt-
huizen, allen kunnen zij partner zijn in projecten
van de bibliotheek in presentaties, interviews, of
in het samen dingen doen. Niet alleen kinderen
worden onzeker als ze iets niet weten, grote men-
sen nog veel meer. Veel volwassenen kennen de
kindercultuur niet of nauwelijks, hebben nooit
games gespeeld noch kennen ze de spelonken van
het net. Angst en afwijzing is al snel hiervan een
gevolg. Daarom wordt in relaties, die de bibliotheek
met de grotemensen om het kind heen onderhoudt,
zorgvuldig een ‘pedagogie van nieuwsgierigheid’
vormgegeven: herkennen wat je wel weet en wat
je niet weet, vragen durven stellen en manieren
leren kennen om die te beantwoorden, wegnemen
van de angst dat je stom lijkt als je iets niet weet
en vooral respect en vertrouwen geven aan het
kind en de volwassenen om hem of haar heen.

between books, films, games, music, the Internet
and the social processes that characterise the
research generates not only new knowledge for
the child and the library but also new working
methods. It enables children to discover their
own environment and new worlds simultaneously.

_ An educational approach of curiosity
To facilitate the research conducted by children,
the library fosters good relations with those that
play an important role in the child’s life. Parents,
guardians, schools, clubs and community centres,
they can all be partners in projects organised by
the library — in presentations, interviews or joint
activities. Not only children feel insecure if they
don’t know something, adults do even more so.
Many adults are barely familiar with children’s
culture, if at all. They have never played games
and may be unfamiliar with the Internet. This may
easily result in fear and rejection. In maintaining
relations with adults in the child’s world, the
library carefully crafts an ‘educational approach
of curiosity’: acknowledge what you know and
what you don’t know, have the courage to ask
questions and learn new ways of answering them,
take away any fear of appearing silly if you don’t
know something and, in particular, give children
and adults around them respect and confidence.

In conclusion: Matilda and Mas in
the big armchair
In this day and age, it seems as though the library
has an even greater role to play in the lives of
children and adults around them. Amidst a world
of information and communication, of multiple
media and narrative structures, the need for
interpretation and meaning has only grown.
Information and entertainment do not become
knowledge just like that. Not until the child knows
how to interpret these in the historical and
cultural environment of which it is part does the
child gain knowledge from which he/she can act.
By the end of this article, Matilda and Mas are
sitting together in a large armchair. Not the one
in the library but the one in my house. They are
drawing, reading and surfing the net at the same
time. They are taking part in a project about
glass organised by the library. They were there

Tot slot: Mathilda en Mas
in de grote fauteuil
De bibliotheek blijkt in de nieuwe tijd alleen maar
een grotere rol te kunnen gaan spelen in het
leven van de kinderen en ook in dat van de grote
mensen om het kind heen. Te midden van de vele
informatie en communicatie, te midden van de
vele media en narratieve structuren, is de behoefte
aan zingeving en betekenisvorming alleen maar
groter geworden. Informatie en entertainment
zijn niet zo maar kennis. Pas als het kind deze
kan duiden in de historische en culturele om-
geving waar het deel van is, ontstaat kennis
op basis waarvan het handelen kan.

Mathilda en Mas zitten aan het einde van dit
artikel samen in de grote fauteuil. Deze staat nu
niet meer alleen in de bibliotheek, maar ook bij
mij thuis. Mas en Mathilda zijn aan het tekenen,
lezen, internetten en praten tegelijkertijd. Ze doen
mee aan een project over glas van de bibliotheek.
Gisteren waren ze daar en hebben de vormgeving
van de glazen bij ons thuis bestudeerd. Ze zijn
iets aan het maken. Even later hoor ik het heel
stil worden. Mathilda leert Mas te staren tot de
glazen breken. Een tijdje later is Mas aan Mathilda
een game aan het uitleggen en wat je op ieder
level moet doen. Ik doe de laatste redactie aan
deze tekst, een volgende grote schaterlach
breekt los.

yesterday and have just examined the design of
glasses here in our home. They are working on
something. A few minutes later, I can hear a pin
drop. Matilda is teaching Mas to stare until the
glasses break. A little later, Mas is explaining a
game to Matilda and the strategies involved with
each level. As I put the finishing touch to this
article, they burst into another fit of laughter.
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Plato’s Academie
Het is nu een paar jaar geleden dat ik in Athene
zocht naar Plato’s Academie. Ik vond het gebouw
nergens en omdat ik wist dat ik er vlakbij moest
zijn, vroeg ik het aan willekeurige voorbijgangers.
In het park waar ik liep, vertelden twee mensen
mij afzonderlijk: ‘hier, het is hier’. Ik zag nergens
een gebouw, en dacht dat ze me niet begrepen.
Tot een man mij uitlegde dat dit park Plato’s
Academie was. Hier liep hij met zijn leerlingen
rondjes in het park. Terwijl ze wandelden werd
er gepraat, gediscussieerd en gefilosofeerd.

Ik zou graag een mogelijke weg willen schetsen
naar het verdwijnen van de bibliotheek als
gebouw, naar een omgeving die zo groot is als
onze dagelijkse omgeving, naar een houding
tegenover data, informatie, kennis en wijsheid
die vertrekt vanuit nieuwsgierigheid. De Biblio-
theek van de 100 Talenten zoals die nu in een
aantal bibliotheken wordt uitgewerkt is daarin
een noodzakelijke en uitermate belangrijke
eerste stap. Deze basis die dialoog en dynamiek
voorop heeft staan door ‘communicatie met alle
zintuigen, observeren en nieuwe invalshoeken
ontdekken, samenwerken, verwonderen, groeien,
informeren, aan de slag gaan, laten zien en
vertellen.’1, lijkt ook op de basisfilosofie van de
oude Grieken. Als Socrates in de Phaedrus een
leerling ‘betrapt’ met een boek, dan vraagt hij
waarom hij zo zijn tijd zit te verdoen. De enige
echte vorm van communicatie is toch de dialoog,
het samen in elkaars gezelschap zijn?

Een explosie van data
De eerste manifestatie van het netwerk werd
zichtbaar als een explosie van data, van content,
bijvoorbeeld in Wikipedia. Op populaire sites als
Facebook en Twitter is content een performatieve
uiting geworden: ik ben nu hier. Individuen maken
zelf een verzameling van zo herkenbare kenmerken
dat het voldoende is dat ze op dat moment ergens
‘zijn’, ergens iemands vriend of vriendin zijn.
Vervolgens zien we een verandering van formats
waarin content wordt aangeboden, bijvoorbeeld
naar YouTube clips van 3 minuten. Maar de
grootste en meest verstorende verandering zien
we in het feit dat burgers en netwerken de aard

Plato’s Academy
A number of years ago I went in search of
Plato’s Academy in Athens. I couldn’t find the
building anywhere but since I knew I was in the
neighbourhood, I asked some passers-by.
Two different people in the park where I was
walking said: ‘here, it’s here’. There was no
building to be seen and I thought that they had
misunderstood me. Then a man explained to me
that this park was Plato’s Academy. It was here
that he walked with his students, talking, debating
and philosophising.

I would like to sketch a potential route that will
lead to the disappearance of the library as a
building, to an environment as big as our daily
surroundings, to an attitude towards data,
information, knowledge and wisdom that
emanates from curiosity. The Library of the
100 Talents, the likes of which are now being
created in several libraries, is a necessary and
extremely important first step. This premise,
which emphasises dialogue and dynamics by
‘communicating with all the senses, observing
and discovering new perspectives, collaborating,
surprising, growing, informing, starting, showing
and narrating’1, is similar to the basic philosophy
of the ancient Greeks. When Socrates ‘catches’
a student with a book in the Phaedrus, he asks
why is he wasting his time in this way? Isn’t
dialogue the only true form of communication,
being in the company of others?

An explosion of data
The first manifestation of the network appeared
as an explosion of data, of content, such as in
Wikipedia. Content on popular sites such as
Facebook and Twitter has become a performative
expression: ‘I am here now’. Individuals collect
characteristics that are so recognisable that it
is sufficient for them just to ‘be’ somewhere at
that moment, to be someone’s friend. Accordingly
we see a changing of formats in which content is
offered, such as 3-minutes’ clips on YouTube.
But the biggest and most disruptive change is the
fact that citizens and networks are questioning
and altering the very nature of the questions
that were once the basis of the establishment

van de vragen zelf die ooit tot de oprichting
van de organisaties hebben geleid, bevragen en
veranderen. Musea en bibliotheken waren ooit
plaatsen waar experts keuzes maakten op basis
van weloverwogen criteria wat niet en wat wel te
bewaren. Wie gooit nu nog iets weg van zijn laptop
of mobiel? Alles wordt bewaard. Met de tendens
naar cloudcomputing (waarbij alle programma’s
en alle documenten draaien op servers van aan-
bieders als Google, Microsoft, Apple…) wordt dit
gegeven onvermijdelijk. Alles is overal en altijd
opvraagbaar. Wat betekent dat, een generatie
die opgroeit zonder te leren keuzes te maken in
bewaren of weggooien? Is het mogelijk voor deze
generatie om een mentaal model van de biblio-
theek of het museum te maken? Een interessant
model in dit verband is het Braziliaanse Museu de
Pessoa, waar voorbijgangers naar binnen lopen om
hun levensverhaal te vertellen. Daar wordt duide-
lijk dat het nieuwe mentale model van bewaren
de eigen persoonlijke tijd is. Tijdsgebaseerde
concepten zullen meer weerklank vinden bij jon-
geren dan plaatsgebaseerde en dat betekent voor
het idee museum en het idee bibliotheek dat ze
zich langs die lijnen moeten heruitvinden of als
cultureel model misschien zullen verdwijnen.
Wat dit betekent voor de bibliotheek — voor de rol
die ze heeft in de samenleving en in haar rol als
een van de pijlers van de informatievoorziening
— hangt zeer nauw samen met de nieuwste ver-
snelling van het internet, het Internet der Dingen.

Het Internet der Dingen
Als ik op de Dam ga staan met een ontvanger
voor radio in mijn hand, dan heb ik radio. Bouw ik
een ontvanger voor televisie, dan heb ik televisie.
Eigenlijk is er altijd radio en televisie, overal om
ons heen. Wij richten ons echter op de apparaten
en de kanalen die de output leveren. Meestal ver-
warren we die dan met de mogelijke connectiviteit
(de mate waarin iemand kan communiceren via
zoveel mogelijk zintuigen en kanalen) die er in
onze omgeving is. Waarschijnlijker zal zijn dat ik
daar sta met mijn mobiele telefoon en dan heb
ik internet via GPS plaatsbepaling bijvoorbeeld
met Latitude — een applicatie waarmee je op je
mobiele telefoon kan zien of je vrienden in de
buurt zijn.

of these organisations. Museums and libraries
used to be places where experts made decisions
about what to keep and what to discard on the
basis of measured criteria. But who discards
anything from their laptop or mobile these days?
We save everything. The tendency towards cloud
computing (whereby every programme and every
document runs on servers provided by Google,
Microsoft, Apple…) makes this a matter-of-course.
Everything is accessible, everywhere and always.
What will the effects be of a generation growing
up that hasn’t learnt to make choices in what to
save and what to throw away? Is it possible to
make a mental model of the library or museum
for this generation? An interesting example in
this respect is the Brazilian Museu de Pessoa,
where passers-by enter to tell their life stories.
It becomes clear there that the new mental
model for preserving is more about individual
personal time. Time-based concepts will gain more
resonance with young people than location-based
concepts. For concepts such as the library or the
museum a reinvention is needed or else both will
disappear as cultural models. What this means
for the library — for the role that it plays in society
and as one of the cornerstones in the provision
of information — is closely connected with the
latest developments on the Internet, the Internet
of Things.

The Internet of Things
If I stand on the Dam Square in Amsterdam with
a radio receiver in my hand, I have radio. If I build
a television receiver, I have television. We are
constantly surrounded by television and radio.
Yet we focus on to the equipment and the channels
that supply the output. We confuse these with
the possible connectivity (the extent to which
someone can communicate via a maximum
number of senses and channels) in our
environment. Chances are that I will receive
Internet via GPS orientation using, for example,
Latitude — an application that enables you to see
on your mobile whether your friends are nearby.

In the last 50 years, computers have become
faster, smaller and more networked, but little
thought has gone into the interface — how we1
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Er is een halve eeuw gewerkt om computers
sneller, kleiner en genetwerkter te maken, maar
er is niet nagedacht over de interface, over
hoe wij intuïtief willen communiceren met onze
omgeving en de mensen en de dingen daarin.
In 1992 schrijft Mark Weiser (Xerox Parc) zijn
meest bekende artikel The Computer for the
21st Century met de openingszin:

Hij vraagt zich af waarom hij nog steeds
communiceert (zoals wij nu) met zijn computer
via de muis en het toetsenbord. Het ontwerp van
de muis stamt uit 1964. De computer in 1964 is
een Cray 2. Die vult een halve kamer. Hij stelt
voor om de communicatie hardware uit de
computer te halen en die in te bouwen in onze
dagelijkse omgeving: in onze kleren zodat ze
‘slim’ worden, in de apparaten die we dagelijks
gebruiken, in onze stoelen (die zich zo op ons
gedragspatroon kunnen instellen), in de architec-
tuur van onze huizen (zodat die kunnen anticipe-
ren op onze mood als we thuiskomen) en in onze
kleren, zoals het Emotion shirt van Philips dat
emoties van filmfiguren kan simuleren.

In de publicatie van de Raad, Mediawijsheid in
perspectief3, stelt inleider Gerard Hulshoff het
als volgt:

would like to intuitively communicate with our
surroundings and the people and things in it.
In 1992, Mark Weiser (Xerox Parc) started his
most famous article The Computer for the
21st Century with the opening line:

He asks himself why he still communicates (as we
are doing now) with his computer using the mouse
and the keyboard. The mouse was originally
designed in 1964. The computer in 1964 was a
Cray 2, which took up half a room. He proposes
that communication hardware be removed
from the computer and built into our everyday
surroundings: into our chairs (so that they can
adjust to our behavioural patterns), into the
architecture of our houses (so that they can
anticipate our mood when we come home) and
into our clothes so that they become ‘smart’,
like the Emotion shirt by Philips, which can
simulate the emotions of film characters.

In the Council for Culture’s publication, Mediawijs-
heid in perspectief3 (Media Literacy in Perspective),
Gerard Hulshoff states the following:

Eén van die filters zijn, dát is de rol van de
bibliotheek van de 21e eeuw. Ze heeft al één
groot voordeel want van alle culturele instellingen
heeft ze de meeste ervaring met wat als lijm van
het Internet der Dingen wordt gezien: RFID.

RFID
Maandenlang werden de Duitse jagers neerge-
haald terwijl ze vlak naast Engelse Spitfires of
zware bommenwerpers vlogen voordat ze door-
hadden dat de Engelse vliegtuigen een zender in
hun neus hadden die de radar op de grond liet
weten; ‘vriend, geen vijand’. Dit is het begin van
RFID; Radio Frequency Identification. Draadloze
communicatie: een zender en een transponder,
een chip met een kleine antenne. De zender
stuurt voldoende energie uit om opgepikt te

The library in the 21st century can be one of these
filters. It already has a huge advantage in that,
of all the cultural institutions, the library has the
most experience with what is seen as the glue
that holds the Internet of Things together: RFID.

RFID
During the war, German fighter planes were shot
down while flying close to English Spitfires or
heavy bombers for months on end. Eventually
they realised that the English planes had a
receiver in their noses that told the ground radar
‘allies, not enemies’. This was the beginning of
RFID: Radio Frequency Identification: wireless
communication; a transmitter and a receiver,
a chip with a small antenna. The transmitter
sends out sufficient energy to be received by the
antenna, which then activates the chip, and says
‘Here I am’ and transmits its unique number.
That number is sent to a database. That database
(or the RFID reader’s internal memory) then links
an activity to the number in question — in the
case of RFID on an access pass, for example,2
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‘Technologieën die de grootste
veranderingen teweegbrengen verdwijnen
uiteindelijk. Zij weven zichzelf in de
sluier van alledag totdat zij er niet
meer van te onderscheiden zijn.’

Mark Weiser, The Computer for the 21st Century2

‘Met onze mobieltjes, onze verkeers-
navigatoren, onze computers, onze credit-
kaarten en pinpassen laten wij sporen
achter die, ook zonder dat wij dat weten,
gemakkelijk na te trekken zijn. Binnen
afzienbare tijd worden alle producten
voorzien van chips (zoals nu al in sommige
supermarkten, in autobanden, in bier-
kratten, in boeken en tijdschriften) en
niet veel later worden ze geïmplanteerd
in levende wezens (zoals nu al groot-
schalig bij huisdieren). Handig voor

handsfree toegang, arbeidstijdregistratie,
voorraadbeheersing, bewakingsdoel-
einden, identificatie en in de nabije
toekomst ieders conditie en gezondheid.
RFID (Radio Frequency Identification)
heeft als voordeel dat geen zichtcontact
nodig is. De signalen laten zich niet
remmen door asfalt, hout, cement of
kunststoffen, vuil en vet hebben geen
invloed op de leesbaarheid. Al deze
ontwikkelingen werken in de hand dat
mensen worden aangesproken als een
verzameling data in plaats van als
levende wezens en dat problemen worden
benaderd als waren het wiskundige
vraagstukken. Dit roept de vraag op of
al die nieuwe media hulpmiddelen zijn
waarmee we ons oude leventje kunnen
voortzetten, of dat ze een nieuwe orde
veroorzaken waarvan we de structuur
nog niet echt goed kennen. En bij deze
snelle groei van de hoeveelheid data
waarover wij (overheid, bedrijfsleven,
wijzelf) beschikken, is het onontkoombaar
dat de rol van filters steeds belangrijker
wordt. We kunnen niet zonder selectie,
en selectie vraagt criteria: wat is van
belang, wat is waardevol, en waarom.
Wat is, kortom, het verhaal?’4

‘ The most profound technologies are those
that disappear. They weave themselves
into the fabric of everyday life until
they are indistinguishable from it.’

Mark Weiser, The Computer for the 21st Century2

‘With our mobile phones, our traffic
navigation systems, our computers,
our credit and debit cards, we are leaving
trails that are easy to follow, even
without us knowing it. In the foreseeable
future, every product will have a
chip (as is already the case in some
supermarkets, car tyres, beer crates,
books and magazines) and, before too
long, they will be implanted into living
beings (as is already happening on a
large scale with pets). This is convenient
for hands-free access, working hours
registration, stock management,
security objectives, identification and,
sooner than you think, everyone’s fitness
and health. One advantage of RFID

(Radio Frequency Identification) is
that it does not require visual contact.
Asphalt, wood, cement or plastic cannot
block the signals, and dirt and grease
have no impact on their legibility.
All these developments encourage us
to address people as collections of data
rather than living beings and to regard
problems as mathematical issues.
This begs the question of whether all
these new media are aids that enable
us to continue with our old lives, or
whether they bring about a new order,
the structure of which we are not yet
fully familiar with. And this rapid growth
in the quantity of data at our disposal
(government, business sector, ourselves)
means that it is inevitable that filters
will play an increasingly important role.
We cannot do without selection, and
selection demands criteria: what is
important, what is valuable, and why.
What, in short, is going on?’4
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worden door de antenne. De antenne activeert
de chip en die zegt: ‘Hier ben ik’ en stuurt zijn
unieke nummer door. Dat nummer wordt doorge-
stuurd naar een database. In die database (of in
het interne geheugen van de RFID-lezer) kan aan
dat nummer een actie worden gekoppeld —
de deur mag open bijvoorbeeld in het geval van
RFID op een toegangspas of de naam en adres van
de poes of hond komt tevoorschijn, opgeslagen
in de chip van uw huisdier.

Jos Koenen, bibliothecaris in Genk stelt:
‘RFID werd al in de jaren 60 bedacht, maar de
praktische toepassing ervan in het dagelijkse
leven kwam pas vrij recent op gang. Vlaamse
bibliotheken spelen hierin een belangrijke voor-
trekkersrol.’5 Sinds 2004 worden alle boeken die
de NBD levert voor openbare bibliotheken in
Nederland, standaard voorzien van RFID-labels:
een groot gedeelte van de collecties in Neder-
landse bibliotheken is hiermee inmiddels ‘gechipt’.
RFID is in eerste instantie geïntroduceerd omdat
zij een betere logistiek in bibliotheken mogelijk
maakt: met name zelfbediening. Dat bespaart
aanmerkelijk in de kosten en biedt ook mogelijk-
heden om de openingstijden te verruimen.
Dezelfde RFID-technologie kan echter ook
gebruikt worden om andere — meer inhoudelijke —
processen mogelijk te maken. De vraag wordt
dan: hoe kan RFID meer betekenis krijgen binnen
de context van het nieuwe bibliotheekwerk?

Beeld u nu in dat u op de Dam staat en dat in alle
dingen om u heen een RFID-tag zit. In uw kleren.
In uw boodschappen. In de taxi’s, de auto’s, de
fietsen, de tuktuks, kinderwagens, rolstoelen en
bromfietsen. In de OV chipkaart waarmee u naar
de Dam bent gekomen vanaf Centraal. En in de
tram zitten ook RFID-lezers, nu een stuk of vijf.
In de taxi zit een RFID-lezer. De mijnheer naast u
heeft een RFID-lezer. In zo’n situatie waar- in niet
meer duidelijk is wat zendt en wat ontvangt wordt
alles een medium. Zijn wij daarop voorbereid?

Vertrouwen — relevantie
De Sociale Verzekeringsbank heeft recent een
forum geïmplementeerd op de website. Dat is zo
succesvol dat de SVB er rekening mee houdt dat

the door can be opened, or the name and address
of the cat or dog as stored on your pet’s chip will
appear.

Jos Koenen, librarian in Genk, states: ‘RFID had
already been devised in the 1960s, but the
practical application in daily life only came about
much more recently. Libraries in Flanders occupy
a key role in this respect.’5 Since 2004,
every book provided to a public library in the
Netherlands by the Netherlands Libraries Service
has an RFID label as standard: a large proportion
of the collections in Dutch libraries has now
been ‘chipped’. RFID was initially introduced
because it provides libraries with better logistics
options, particularly in terms of self-service.
This reduces costs considerably and provides the
opportunity to extend opening times. The same
RFID technology can, however, also be used to
create other, more substantive processes.
The question is then: how can RFID become
more meaningful within the context of the new
library work?

Imagine that you are standing on Dam Square
and that everything around you has an RFID tag:
your clothes, your shopping, the taxis, the cars,
the bicycles, the tuktuks, prams, wheelchairs and
mopeds. The OV chip card you used to get there
from Central Station, the tram, which now has 5
or so RFID readers. The gentleman alongside
you has one. In a situation where it is unclear
what transmits and what receives, everything
becomes a medium. Are we prepared for this?

Trust — relevance
The Social Insurance Bank (SVB) recently launched
a forum on its website that was so successful
that it is now taking into consideration that
future generations could post their questions
regarding child benefit, state pension and other
laws implemented by the SVB in forums rather
than asking the SVB directly. It seems as if
citizens today have more trust in one another
(without needing to know one other) than in the
official institutions that are a mere click away in
an environment that they built themselves to
facilitate communication between their clients.

de toekomstige generatie haar vragen over kinder-
bijslag, AOW en andere wetten die SVB uitvoert
in fora kan gaan vragen in plaats van direct aan
de SVB. Het lijkt erop dat de burgers van nu meer
vertrouwen hebben in elkaar (hoewel ze elkaar
niet hoeven te kennen) dan in de officiële instan-
ties die maar één klik weg zijn in een omgeving
die ze zelf hebben gebouwd om communicatie
tussen hun klanten onderling te faciliteren.

De context geeft vertrouwen waarin burgers
elkaar kunnen vinden. Hoe is dat te koppelen
aan relevant zijn? RDF — Resource Description
Framework — is een taal om metadata op basis
van relevantie te taggen aan informatie. Hiermee
kan een webomgeving ontstaan waarin rijke
vragen gesteld kunnen worden, wat zich manifes-
teert als het semantische web. Hiermee kunnen
vragen beantwoord worden als ‘Welk hotel is vrij
op 5 juni in Berlijn dat dicht bij het vliegveld ligt,
een sauna heeft en in de buurt is van een
restaurant met Michelinster?’ De bibliotheek
is de plek bij uitstek om te experimenteren met
deze combinatie vertrouwen-relevant zijn.
De expertise van de bibliotheek op het gebied van
het beschrijven van data wordt steeds belangrijker.
RDF biedt de mogelijkheid dit flexibel in te zetten:
je kunt het gebruiken om objecten een context te
geven, objecten die te vinden zijn door een RFID-
tag. Het is essentieel dat culturele instellingen
en instituten tools ontwikkelen om het idee los te
laten dat expertise leidend is in de samenleving
op dit moment. Niet expertise maar timing — op
tijd zijn, relevant zijn — is leidend.

Fablab en Bricolabs
Om dit te kunnen doen heb je een laboratorium
nodig. Als mediawijsheid iets zegt over de mate
van waarin je verstand hebt van of grip hebt op
je digitale ik6, in games, op het web, en de sporen
die je digitale ik die je via allerlei kanalen (mobiele
telefoon, pasjes, OV kaart) achterlaat in de echte
wereld. Zo wordt op dit moment in De Bibliotheek
van de 100 Talenten een visie uitgewerkt op basis
van wederkerigheid, uitwisseling en dialoog, de
Meervoudige Intelligenties van Gardner en het
kind als ontwerper. Het is uitgesloten dat kinde-
ren die zo worden aangesproken op hun eigen

The context provides a trustworthy environment
in which citizens can find one another. How can
this be linked to relevance? RDF — Resource
Description Framework — is a language used
to tag metadata to information on the basis of
relevance. With this, a web environment can be
created in which valuable questions can be asked,
which manifest themselves as the semantic web.
Questions can be answered such as ‘Which hotel
is free on 5 June in Berlin, which is near to the
airport, has a sauna and is close to a Michelin-
starred restaurant?’ The library is the perfect
place to experiment with this combination of
trust and relevance. The library’s expertise in the
field of describing data is becoming more and
more important. RDF provides the opportunity
to introduce this in a flexible way: you can use
it to give objects context, objects that can be
found by an RFID tag. It is essential that cultural
bodies and institutions develop tools that liberate
us from the idea that expertise is leading in
contemporary society. Timing — being relevant
and on time — rather than expertise has become
primary.

Fablab and Bricolabs
In order to do this, we need a laboratory. Media
literacy says something about the extent to which
you understand or grasp your digital self6, in
games, on the web, and through the trails that
you leave behind in various digital channels
(mobile phone, ID, payment and travelling cards)
in the real world. Accordingly, a concept is
currently being developed in The Library of
the 100 Talents based on reciprocity, exchange
and dialogue, Gardner’s theory of Multiple
Intelligences and the child as designer. It is
unthinkable that children whose talent for
design has been triggered and who are used to
all kinds of interactive installations will ever call
the Royal Dutch Touring Club’s helpdesk if their
navigation system malfunctions. With teenagers,
there is an added dimension in that they derive
much of their identity from gadgets and are
fundamentally, even biologically, unsure.
The solution in terms of the philosophy of
100 Talents is to create an environment in which
they can make their gadgets themselves (from5
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ontwerpvermogen en zo geprikkeld worden aan
de hand van allerlei interactieve installaties, ooit
de ANWB centrale zullen bellen als hun TomTom
uitvalt. Bij jongeren (pubers) komt daar nog een
dimensie bij, zij ontlenen een groot deel van hun
identiteit aan gadgets en zijn fundamenteel, men
kan zelfs zeggen biologisch, onzeker. De oplos-
sing daarvoor in de lijn van de filosofie van de
100 Talenten is een omgeving creëren waarin ze
zelf hun gadgets (van telefoons7 tot jassen met
bluetooth gestuurde lampjes8 tot eigen RFID-
gadgets9 en misschien zelfs geheel eigen scooters
(i.s.m. met vmbo-techniek), kunnen maken.

Een FabLab10 is een ruimte met vier of meer
machines waar in principe alles kan worden
gemaakt:

Het concept komt van MIT. Er zijn er nu een klein
tiental in Nederland. De meeste expertise is
opgebouwd bij Waag Society12. Samen met House
of Natural Fiber uit Yogjakarta werkt ze aan
goedkope protheses die in een FabLab of Bricolab
kunnen worden gemaakt.13 Een Bricolab is een
plaats waar met open source soft- en hardware
gewerkt wordt.14

telephones7 and jackets with Bluetooth-
transmitted lights8 to personal RFID gadgets9

and maybe even entire personalised scooters
(in collaboration with pre-vocational secondary
education technology).

A FabLab10 is a space with four or more machines
where, in principle, anything can be made:

The concept comes from the MIT, and there are
now a dozen or so in the Netherlands. Expertise
has been gathered in the Waag Society12.
Together with House of Natural Fiber from
Yogyakarta, they are working on inexpensive
prostheses that can be manufactured in a
FabLab or Bricolab.13 A Bricolab is a place where
open source software and hardware is used.14

The new moderator
There are many opportunities for the library to
take a new pro-active role. Not only as provider of
new forms of media (and then not only games or
games for mobile phones) but also as a location
for workplaces where children and youngsters
can experiment with new forms of data storage
and information provision, making everyday
physical objects, meaningful, now equipped with
tags and sensors. RFID can be very significant to

De nieuwe moderator
Er liggen kansen voor de bibliotheek om proactief
een nieuwe rol op zich te nemen. Niet alleen als
aanbieder van nieuwe vormen van media (en
dan niet alleen games en spelletjes voor op de
mobiele telefoon) maar als locatie voor werk-
plaatsen waar kinderen en jongeren zelf kunnen
experimenteren met nieuwe vormen van data-
opslag, informatievoorziening en betekenis-
geving in de vorm van alledaagse vertrouwde
objecten maar dan nu voorzien van tags en
sensoren. RFID kan voor de bibliotheek en haar
gebruikers veel betekenen op het snijvlak van
vertrouwen en relevantie. De jeugdbibliothecaris
kan de nieuwe moderator worden hiervan.
De connectie tussen RFID en RDF vormt een
aanzet tot een bewegende collectie, een seman-
tisch netwerk rondom de jeugdbibliotheek is
het gevolg. Het lab maakt belangrijke hands-on
oefeningen mogelijk om de technologie die je
gebruikt te begrijpen in relatie tot jezelf en de
verhalen die je wilt vertellen.

Hiermee zou de bibliotheek ook de rol op zich
kunnen nemen van informele opvoeder over
nieuwe technologieën in het alledaagse leven en
kunnen improviseren met andere lokale partners
rond de thema’s die hiermee samenhangen:
privacy, veiligheid, een nieuwe digitale kloof,
de consequenties voor je digitale ‘ik’ (wat voor
sporen laat je achter in je eigen wijk en in de
rest van de stad?).

Op een dieper niveau kan de bibliotheek een
moderator worden, een soort makelaar van
vertrouwen, in de wijk en in de stad. We zien dat
door de eeuwen heen de verhouding tussen data
en informatie, kennis en dialoog steeds door
ambtelijke partijen is gemodereerd. Tussen het
vermogen een boek te drukken (1455) en de
eerste Openbare Leeszaal in Nederland (1917)
ligt 450 jaar. Eeuwenlang hebben partijen met
macht kunnen voorkomen dat iedereen een boek
kon lezen. De generaties van vandaag willen hun
applicaties nú, en ze zullen ze krijgen ook.
De documentaire Us Now15 laat zien hoe burgers
met behulp van het internet, mobieltjes en lokale
organisatie nieuwe vormen van samen delen,
opbouwen, en organiseren ontdekken. Dat is een

the library and its users dealing with the
intersection between trust and relevance.
Youth librarians can become new moderators.
The connection between RFID and RDF provides
the trigger for a fluid collection, a semantic
network around the children’s library becomes
the result. The lab gives space for important
hands-on exercises to help you understand the
technology being used in relation to yourself
and the narratives that you want to tell.

With this, the library can also occupy the role of
informal educator concerning new technologies
in everyday life; improvising with other local
partners on the themes that are related to them:
privacy, security, a new digital divide, the
consequences for your digital ‘self’ (what tracks
are you leaving behind in your neighbourhood
and throughout the rest of the city?).

At a deeper level, the library can become a
moderator, a type of trust broker, in the
community and in the city. Historically official
parties have always moderated the relationship
between data and information, knowledge and
dialogue. There is a gap of 450 years between
the first printing presses (c. 1455) in Europe and
the first Public Reading Room in the Netherlands
(1917). For centuries, those in power have been
able to prevent people from reading books.
Today’s generation however wants its applications
now, and will have them too. The documentary
Us Now15 shows how citizens use the Internet,
mobile phones and local organisations to discover
new forms of sharing, constructing and organising.
This is a wonderful development. At the same
time it would be a pity to throw the baby out
with the bathwater. Official parties have not
used their power in a repressive way only. They
have also used their power with care to enable
as many people as possible to share in the new
relationships between data and information that
come to the fore through new technologies.
Their primary tactic was delay. This however has
become ineffective in today’s networked society.
Today it is necessary to realize quickly that the
world is changing and that you will have to
re-establish your position all over again. Anyone
who stands still and thinks that it is bound to7
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‘Een FabLab (fabrication laboratory) is
een kleinschalige werkplaats met een
reeks computergestuurde gereedschap-
pen van verschillende lengteschalen en
materialen met als doel “vrijwel alles”
te maken. Hieronder vallen met techno-
logie verrijkte producten waarvan
doorgaans wordt gedacht dat ze alleen
geschikt zijn voor massaproductie.
Ondanks dat FabLabs nu nog niet kunnen
concurreren met massaproductie en het
daarmee verbonden schaalvoordeel als
het op het produceren van wijdverspreide
producten aankomt, is al wel aangetoond
dat deze laboratoria individuen de
mogelijkheid bieden om voor zichzelf
slimme apparaten te creëren. Deze appa-
raten kunnen worden aangepast aan
plaatselijke of persoonlijke behoeften
op manieren die niet praktisch of
voordelig zijn bij massaproductie.’11

‘A FabLab (fabrication laboratory) is a
small-scale workshop with an array of
computer controlled tools that cover
several different length scales and
various materials, with the aim to
make “almost anything”. This includes
technology-enabled products generally
perceived as limited to mass production.
While FabLabs have yet to compete
with mass production and its associated
economies of scale in fabricating widely
distributed products, they have already
shown the potential to empower
individuals to create smart devices
for themselves. These devices can be
tailored to local or personal needs
in ways that are not practical or
economical using mass production.’11
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prachtige ontwikkeling. Maar het zou zonde zijn
om het kind met het badwater weg te gooien.
Ambtelijke partijen hebben hun macht namelijk
niet alleen repressief gebruikt maar ook zeer
weloverwogen, met als doel om zoveel mogelijk
mensen mee te laten delen in de nieuwe verhou-
dingen tussen data en informatie die nieuwere
technologieën steeds met zich meebrachten.
Hun voornaamste middel was: vertragen. In het
netwerk is dat middel uitgewerkt. Nu moet je je
op tijd realiseren dat de wereld verandert en dat
je je positie en plaats opnieuw zal moeten ver-
dienen. Wie stilstaat en denkt dat het allemaal wel
zal overwaaien, die verdwijnt. Is het niet slimmer
dat voor te zijn, en zelf bewust te verdwijnen?
En zo kan de bibliotheek als gebouw verdwijnen
in ‘de textiel (weefsel) van alledag’. Wat er over-
blijft, is een houding die onderzocht en aange-
leerd kan worden in een vernieuwde bibliotheek,
die zich via de fysieke aanwezigheid van het
explorium manifesteert door het Internet der
Dingen dat letterlijk overal om ons heen is:

blow over eventually will disappear. Is it not
smarter to anticipate that and to deliberately
disappear instead?

In this way, the library as a building can merge
into the ‘the fabric of everyday life’. What remains
is an attitude that can be studied and acquired.
Physically present in the form of the explorium,
the library can manifest itself through the
Internet of Things that literally grows around us:
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‘ Er is meer informatie voorhanden tijdens
een wandeling door het bos dan in welk
computersysteem dan ook. Toch ervaren
mensen een wandeling te midden van
bomen als ontspannend terwijl computers
eerder frustrerend kunnen werken.
Machines die passen in een menselijke
omgeving, die niet dwingen dat mensen
in hun omgeving moeten stappen, zullen
het gebruik van een computer net zo
verfrissend maken als een wandeling
in het bos.’

Mark Weiser16

‘ There is more information available at
our fingertips during a walk in the woods
than in any computer system, yet people
find a walk among trees relaxing and
computers frustrating. Machines that
fit the human environment, instead of
forcing humans to enter theirs, will make
using a computer as refreshing as taking
a walk in the woods.’

Mark Weiser16
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De mens heeft altijd al de drang
gehad om orde te willen aanbrengen
in de chaos. Als alles netjes op zijn
plek staat, dan is het makkelijker
zoeken én vinden. Niet alleen de
bibliotheek werkt volgens dit principe,
ook het museum is met zijn collectie
het ordeningsinstituut bij uitstek:
‘Verzamelen is systematiseren en
classificeren. Verzamelen is ordenen,
vergelijken, is het geven van een
label en het plaatsen in een hokje.’1

Nieuwe technologieën maken het
echter mogelijk om een collectie
op een heel andere manier te door-
zoeken. Het is deze gedachte die
centraal staat bij het project
De Contextbibliotheek.

People have always had the urge
to order that which is disorderly.
Once everything is in its designated
place, it makes the process of looking
for and finding them easier. Not only
libraries work according to this
principle, museums are also prime
examples of organising institutions:
‘Collecting is systematising and
classifying. Collecting is organising,
comparing, is labelling something
and assigning it to a category.’1

New technologies make it possible
to search collections in a completely
different way. This idea lies at the
heart of The Context Library project.
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De Contextbibliotheek is erop gericht de biblio-
theekcollectie op een significant andere manier
te ontsluiten. Om dit doel te bereiken zijn enkele
vragen van belang: voor wie wil je de collectie
op een andere manier ontsluiten, hoe gaat deze
groep om met het verwerken van informatie en
op welke manier breng je dit in de praktijk?
De uitkomst van bovengenoemd onderzoek is
De Contextbibliotheek, een methodiek die nieuwe
zoekmogelijkheden en zoekstrategieën in de
collecties van openbare bibliotheken (en wellicht
ook in andere culturele instellingen) mogelijk
maakt. Met behulp van Personal Digital Assistants
(PDA’s) worden aan de gebruiker verschillende
zogenaamde ‘zoekarrangementen’ in de collectie
aangeboden. Via instructies, aanwijzingen,
opdrachten en spelletjes leidt het apparaatje
de gebruiker op interactieve wijze naar de mate-
rialen uit het arrangement en biedt vervolgens
extra informatie — context — bij deze materialen.
Deze context kan variëren van een ander boek,
tot een filmfragment of een krantenartikel.
De gebruiker kan uit verschillende thema’s
(arrangementen) kiezen, zoals liefde, natuur et
cetera. Door deze zoekarrangementen te laten
aansluiten bij de smaak of beleving van de
bezoeker ontstaat er een geheel nieuwe manier
van het ontsluiten en presenteren van (biblio-
theek)collecties. Het is de taak van de jeugd-
bibliothecaris om als moderator samen met de
doelgroepen interessante zoekarrangementen
samen te stellen en contextmateriaal bij boeken
te zoeken.

De Dromer, de Denker,
de Beslisser en de Doener
Een belangrijke doelstelling van De Contextbiblio-
theek is het ontwikkelen van nieuwe zoekingangen
en zoekstrategieën voor gebruikers van culturele
instellingen. Bovendien is het een expliciet doel
van het project om met name kinderen in staat
te stellen om hun eigen zoekstrategieën te ont-
wikkelen.
Dit laatste uitgangspunt sluit nauw aan bij de
groeiende aandacht voor de verschillende
manieren waarop mensen omgaan met informatie.
De Contextbibliotheek sluit aan bij de theorie
van David Kolb over ‘experiential learning’,

The aim of The Context Library is to open up
library collections in a fundamentally different
way. In order to achieve this, it is necessary to
raise a number of key questions: for whom do
we want to open the collection up in another
way, what is this group’s approach to processing
information and how do we put this into practice?
In The Context Library these questions were
further explored. As a methodology it opens up
new possibilities and strategies for searching the
collections of public libraries (and perhaps of
other cultural institutions as well). Making use
of Personal Digital Assistants or PDAs, users are
offered a number of different ‘search programmes’
within the collection. The device will lead users to
materials in the programme by way of instructions,
hints, tasks and games, and will then offer extra
information — context — to go with these materials.
This context may vary from a related book to a
film clip or a newspaper article. The user can
choose from various themes (programmes),
such as love, nature and so forth. Tailoring these
search programmes to the tastes and perceptions
of individual users creates a whole new way of
opening up and presenting (library) collections.
It is the youth librarian, in the role of moderator,
who has the task of putting together interesting
search programmes together with the target
groups and to look for contextual material to
go with the (growing) collection.

The Dreamer, the Deliberator,
the Decider and the Activator
An important aim of The Context Library is to
develop new search entries and search strategies
for users of cultural institutions. An explicit aim
of the project is to enable children, in particular,
to develop their own search strategies.
This last point of departure is closely related to the
growing attention for the different ways in which
people use information. The Context Library fits
in with David Kolb’s theory of experiential learning,
which provides insight into the varied ways in
which people absorb knowledge. Kolb gives a
thorough analysis of all aspects of knowledge
and learning processes.2 As a starting point of
this analysis, learning is seen as a continuous
process that is nurtured by all manner of
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die inzicht geeft in de uiteenlopende manieren
waarop mensen kennis tot zich nemen. Kolb geeft
een diepgaande analyse over alle aspecten die
met kennis en het leerproces te maken hebben.2

Het uitgangspunt van deze analyse is dat leren
een voortdurend proces is, dat zijn bron heeft in
allerhande ervaringen, waardoor mensen gevoelig
zijn voor verschillende typen informatie en deze
op uiteenlopende manieren verwerken. Dit idee
is inmiddels door de museumwereld geadopteerd.
In het boek De leertheorie van Kolb in het museum
(2006) reikt de Nederlandse Museumvereniging
enkele praktische handvatten aan om educatie
in het museum beter af te stemmen op de
verschillende leerstijlen van kinderen. Zo zijn er
4 typen leerstijlen uit de theorie van Kolb af te
leiden: de Dromer, de Denker, de Beslisser en de
Doener.3 Waar de een zich bijvoorbeeld oriënteert
door middel van verbeelding en gevoel (de Dromer)
is de ander veel meer gericht op het zoeken
van kansen, het nemen van risico’s en actie (de
Doener).
De Contextbibliotheek komt tegemoet aan al
deze leerstijlen door te werken met beeld, tekst,
geluid, interactie en associatie. Door de keuzes
van de gebruiker in het programma van de PDA
zal vanzelf de nadruk komen te liggen op een
manier van informatie verwerken die bij die
specifieke gebruiker past. En is de gebruiker niet
een alleen een Denker maar ook een Beslisser,
dan is hier de ruimte voor omdat de gebruiker
genoeg keuzemomenten heeft om de ene keer
meer open te staan voor het type informatie
dat hoort bij de Denker, en de volgende keer te
reageren op de soort informatie die hoort bij de
Doener. De Contextbibliotheek is een speurtocht
door de bibliotheek zonder begin en einde,
waar de route pas tijdens de tocht zelf wordt
gevormd en per keuze weer kan veranderen.

Het Griezelarrangement
Hoe ziet De Contextbibliotheek er in de praktijk
uit? De gebruiker krijgt bij binnenkomst in de
bibliotheek de Bieper — een PDA en hoofdtelefoon
— en scant zijn of haar bibliotheekpas, zodat alle
informatie kan worden opgeslagen en later kan
worden teruggevonden. Vervolgens kiest de
gebruiker uit de verschillende mogelijkheden

experiences, making people sensitive to different
types of information, which they process in
different ways.
This idea has become common currency in the
museum world. In the 2006 publication De leer-
theorie van Kolb in het museum (Kolb’s theory
of learning in the museum), the Netherlands
Museums Association provides a few practical
ideas about how to better adapt education in
museums to the different learning styles that
children have. There are four different types of
learning styles that can be derived from Kolb’s
theory: the Dreamer, the Deliberator, the Decider
and the Activator.3 Where one type uses their
imagination and feelings as a compass (the
Dreamer), for instance, another is focused more
on looking for opportunities, taking risks and
action (the Doer). Because the emphasis is on
learning as a process, the specific learning styles
are not fixed for each individual, but can be
changeable and dynamic.
The Context Library responds to the demands
posed by the dynamic of these diverse styles of
learning by working with images, text, sound,
interaction and association. Through the choices
the user makes in the PDA programme, the
emphasis will automatically lie on the way of
processing information that is most suited to
that specific user. And if that user is not only a
Deliberator but also a Decider, there is room for
this: the user encounters sufficient choices in
the programme to opt for information geared to
Deliberators in some instances and to react to
information aimed at Deciders at other points.
The Context Library is an interactive quest
through the library without beginning or end;
its course is determined during the journey and
can change with every new choice.

A Spine-chilling Programme
What does The Context Library look like in
practice? As users enter the library, they receive
the Beeper — a PDA with headphones — and scan
their library card so that all the information can
be recorded and retrieved later. Users can then
select one of the options on offer, such as the
‘Grizzly’ programme. This starts with a task that
leads the user to the first book. This task is

bijvoorbeeld het Griezelarrangement. Het Griezel-
arrangement begint met een opdracht die de
gebruiker naar het eerste boek leidt. Deze
opdracht is gerelateerd aan de inhoud van het
boek en maakt gebruik van plaatsbepaling op
de PDA. Tijdens deze opdracht zullen spontaan
dingen gebeuren, bijvoorbeeld horrorgeluiden die
klinken, virtuele griezels die opdoemen enzovoort.
Onderweg wordt de aandacht ook gevestigd op
andere boeken die op de route liggen. Eenmaal
aangekomen bij het object geeft de Bieper aan
dat de gebruiker het boek uit het arrangement
kan scannen. In het scherm van de Bieper
verschijnen verschillende opties. Zo kan de
gebruiker onder ‘extra info’ het contextmateriaal
bij het boek vinden, zoals informatie over de
auteur, filmpjes, geluidsfragmenten, foto’s,
samenvattingen, meningen van andere lezers
enzovoort. Een belangrijk onderdeel van ‘extra
info’ zijn de ‘aanraders’. Dit zijn materialen uit de
bibliotheekcollectie die om verschillende redenen
verwant zijn aan het gescande boek en daarom
binnen het Griezelarrangement vallen. Een van de
aanraders kan echter naast het Griezelarrange-
ment ook onder bijvoorbeeld het Natuurarrange-
ment passen. Als de gebruiker dat wil, dan kan
hij door dat boek te selecteren overstappen naar
het Natuurarrangement. De Bieper leidt je ver-
volgens via opdrachten of vragen naar dit boek.
Mocht dit niet bevallen, dan kan de gebruiker
altijd via de Bieper zijn route naar eerder gescande
boeken terugvinden. Op deze manier ligt de route
nooit van tevoren vast en komt de gebruiker in
aanraking met onverwachte materialen uit de
bibliotheekcollectie. Doordat alle informatie is
opgeslagen op de bibliotheekpas, kan de gebruiker
tijdens latere bezoeken altijd terugvinden welke
boeken hij al heeft gescand.
De Bieper laat zien dat het spelelement een
centrale plaats heeft in het denken over de toe-
komst van de openbare bibliotheek. Het creëren
van interactieve gebeurtenissen en ervaringen
zijn belangrijke vereisten om een jongere doel-
groep enthousiast te maken voor de bibliotheek.
Ook bij De Contextbibliotheek zijn deze elementen
duidelijk aanwezig. De Contextbibliotheek staat
behalve voor het aanbieden van verwant materiaal
ook voor de combinatie van interactiviteit,
ervaring, spel en gebeurtenissen. De gebruiker

related to the book’s content and makes use of
the GPS system on the PDA to determine the
user’s position. During this task there will be
spontaneous occurrences, such as eerie sounds,
the apparition of virtual ghouls and so forth.
On the way, the user’s attention is also drawn to
other books located along the route. Once the
user arrives at the object, the Beeper will indicate
that they can scan the book that belongs to the
programme. The Beeper will now display various
options. Under ‘extra info’ users can find materials
relating to the book’s context, such as information
about the author, film clips, audio fragments,
photographs, summaries, other readers’ opinions,
etc. An important component of the ‘extra info’
is that of ‘recommendations’. Recommendations
are materials in the library’s collection that are
related to the scanned book for various reasons
and are therefore included in the ‘Grizzly’
programme. Recommendations can also include
items that are part of, say, the Nature programme
as well as of the ‘Grizzly’ programme. If a user
wishes they can switch to the Nature programme
by selecting that book. The Beeper will then lead
you to this book by way of tasks or questions.
If that particular course does not suit the user
after all, they can always use the Beeper to find
their way back to the books they scanned earlier.
This way, the route is never predetermined,
searching is just as important as finding and the
user encounters unexpected materials in the
library’s collection. Because all the information
is recorded on the library card, users can always
see which books they have already scanned
during earlier visits.
The Beeper illustrates how the element of play is
central to thinking about the future of the public
library. The creation of interactive events and
experiences is an important prerequisite for
kindling enthusiasm for the library in a younger
target audience. These elements are also clearly
present in The Context Library. In addition to
offering related materials, another important
aspect of The Context Library is its combination of
interactivity, experience, play and events. On the
basis of these elements, and helped by the library,
users create context themselves. The library user
of the future is not just a consumer, but also an
expert associate or an information specialist.3
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creëert aan de hand van deze pijlers zelf, maar
met hulp van de bibliotheek, de context. De biblio-
theekgebruiker van de toekomst is niet alleen
consument, maar ook deskundige partner of
informatiespecialist.

RFID
De Contextbibliotheek is mogelijk dankzij het
gebruik van RFID-technologie (Radio Frequency
Identification). Er wordt speciaal op deze techno-
logie ingezet omdat de meeste boeken in biblio-
theken reeds zijn uitgerust met een RFID-chip en
omdat het andere manieren van ordening moge-
lijk maakt. De PDA reageert op de RFID-chip en
kan zo ieder boek vinden. De zoekinterface wordt
hierdoor veel dynamischer; waar eerst een fysieke
kast nodig was om de collectie te ontsluiten, kan
er nu dwars door de collectie gezocht worden,
ongeacht de ordening van de boeken in de kasten.
Waar het voorheen alleen om het vinden ging,
ligt de nadruk nu net zozeer op het zoeken.

Musea
De museumwereld is al langer op zoek naar
nieuwe manieren om te reageren op een veran-
derend publiek en op nieuwe ideeën over hoe dit
publiek het beste te bedienen. Deze ervaringen
zijn zeer relevant voor de bibliotheek, omdat de
bibliotheek net als het museum te maken heeft
met een collectie die ontsloten dient te worden
voor een breed publiek. Zo is de museumwereld
al enige tijd aan het experimenteren met PDA’s
om de bezoeker een op maat gemaakte ervaring
te kunnen bieden. In de Verenigde Staten zoeken
de bibliotheken op dit vlak de samenwerking met
musea. Natuurlijk is men ook in de Verenigde
Staten verdeeld over de wenselijkheid van het
inzetten van PDA’s of andere digitale technolo-
gieën. Peter Samis, verbonden aan het
San Fransisco Museum of Modern Art als
educatief medewerker, stelt: ‘So much is missing
when art sits alone in a gallery. The artist isn’t
there, the studio isn’t there, the time in which
the piece was created is most likely gone.
Technology allows us to re-create and explore
these associations.’4 De Los Angeles Times
daarentegen is juist niet gecharmeerd van PDA’s
in musea: ‘The next thing you know everybody

RFID
The Context Library is made possible by RFID
technology (Radio Frequency Identification).
This a strategic choice since most books in
libraries are already equipped with an RFID chip
and because it provides scope for other ways of
arranging books. The PDA reacts to the RFID
chips and can therefore locate any book. This
makes the search interface much more dynamic.
While physical bookshelves were needed to order
a collection before, now searches can be made
right across it, irrespective of the way the books
are arranged on the shelves. Whereas before the
process was all about finding things, now the act
of searching becomes just as important.

Museums
Museums have been looking for new ways of
reacting to a changing public and to new ideas on
how to serve this public. These experiences are
very relevant to libraries, because libraries, like
museums, manage collections that need to be
opened up to a broad audience. Museums have
for some time been experimenting with PDAs to
be able to provide visitors with custom-made
experiences. In the United States, libraries are
looking to co-operate with museums in this area.
Opinions diverge on the use of PDAs or other
digital technologies. Peter Samis, a member of
the educational staff of the San Francisco Museum
of Modern Art, claims: ‘So much is missing when
art sits alone in a gallery. The artist isn’t there, the
studio isn’t there, the time in which the piece was
created is most likely gone. Technology allows us
to re-create and explore these associations’.4

The Los Angeles Times, on the other hand, is less
enthusiastic with the presence of PDAs inmuseums:
‘The next thing you know everybody will be issued
a little TV set and you won’t have to actually
look at the damn art at all’5, the implication for
libraries being that people would not actually have
to read any books any more. Both are oft-heard
arguments, not just in the US. In her review of
the multimedia tour in the Van Gogh Museum in
Amsterdam, Juleke van Lindert warns about the
danger of losing sight of the actual objects on
display, although she is generally very positive
about the possibilities the PDA has to offer.6

will be issued a little TV set and you won’t have
to actually look at the damn art at all’5, waarbij
met betrekking tot bibliotheken gesteld zou
kunnen worden dat men het boek niet meer hoeft
te lezen. Het zijn beide veelgehoorde argumenten
die niet alleen in de Verenigde Staten de kop
opsteken. Juleke van Lindert waarschuwt in haar
bespreking van de multimediatour van het Van
Gogh Museum in Amsterdam ook voor het niet
uit het oog verliezen van het daadwerkelijke
object, al is ze in het geheel zeer te spreken over
de mogelijkheden van de PDA.6

Spannende chaos
Het is de kunst voor bibliotheken om te leren van
de ervaringen in de museumwereld. De Context-
bibiliotheek past deze ervaringen toe en
ontwikkelt vanuit de gedachte van Kolb nieuwe
zoekstrategieën die tegemoetkomen aan de
verschillende behoeften van een jong publiek,
waarbij men de collectie van de bibliotheek op
ongewone en onverwachte manieren kan (her)-
ontdekken. En op deze manier is er geen sprake
meer van saaie orde maar van een spannende
geordende chaos.

Exciting chaos
Libraries can learn from the experiences of
the museum world. The Context Library applies
these experiences and, taking Kolb’s theory as
a starting point, develops new search strategies
that meet the different needs of a young audience.
In so doing this allows people to (re)discover the
library collection in unusual and unexpected
ways. In this way a somewhat boring form of
arrangement may turn into an exciting chaos.
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_ Jozias
In De Bibliotheek van de 100 Talenten

_ Jozias
In The Library of the 100 Talents
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Jozias is een beetje een vreemde jongen. Hij is stil, komt soms
teruggetrokken over en kan af en toe uit de hoek komen met
ellenlange verhalen over de meest uiteenlopende, misschien wat
vergezochte onderwerpen. Het kan zomaar zijn, dat hij naar een
boom kijkt of iets hoort en ziet en dan gaat hij staren. Niemand
weet waar Jozias dan is en soms is het erg lastig om hem terug
te krijgen; zeker als je hem iets wilt vragen of als hij iets voor je
moet doen. Jozias zoekt iets. Hij zoekt al héél lang iets, dat hij
wil kunnen uitleggen. Hij weet niet precies wát hij zoekt, maar
hij weet met heel zijn hart dát hij iets zoekt. Jozias houdt van
wandelen en bij voorkeur wandelt hij in zijn hoofd. Jozias wandelt
ook vaak in de bibliotheek. Op een of andere manier vindt Jozias
dat de bibliotheek op zijn hoofd lijkt. Sommige dingen lijkt Jozias
gewoon niet te begrijpen, hoewel het er soms op lijkt dat hij gewoon
niet wil begrijpen. Dat is vaak niet zo, want Jozias is héél nieuws-
gierig en wil juist alles graag weten. Nog liever wil Jozias alles
begrijpen. Volgens Jozias is dat namelijk niet hetzelfde; weten en
begrijpen. Jozias houdt heel veel van muziek. Elke belevenis die
hij meemaakt, kan hij wel koppelen aan een van de vele stukken
die hij kent. En als iets een bepaald ritme of een toon heeft, zal
Jozias dat ritme of die toon nooit meer vergeten. Hij hoort muziek
en ziet daar stukjes film bij. En andersom ook; bij stukjes film die
hij ziet, hoort hij muziek. Er zijn duidelijk patronen te herkennen
en heel vaak hoort hij dezelfde muziek bij dezelfde filmpjes.
De stukjes muziek lijken wel uit véél kleinere stukjes te bestaan
dan de stukjes film. Er is namelijk iets heel raars met de muziek
aan de hand en het is nou net dat rare wat Jozias helemaal te
gek vindt. De muziek lijkt continu door te stromen, als water,
terwijl de beeldjes van de film eerder een soort stenen zijn.

Jozias is a bit of an odd boy. He is quiet and sometimes appears
withdrawn. At times he comes up with endless stories about all
kinds of far-fetched things. It is quite normal for him to look at
a tree, say, or hear a sound, and then just stand there staring.
No-one knows where Jozias is at moments like these and it can
be quite difficult to get him back, especially if you want to ask
him something or if you need him to do something. Jozias is
constantly on the lookout for something. He has been on the
lookout for a very long time, something he would like to be able
to explain. He does not know what he is looking for exactly but
he does know with all his heart that he is looking for something.
Jozias likes walking and particularly likes walking in his own
head. Jozias also walks around the library regularly. He doesn’t
know what it is exactly, but he feels the library resembles his
head in some way. There are some things that Jozias just doesn’t
seem to understand, although it sometimes seems as though
he doesn’t want to understand them. This is usually not true,
because Jozias is extremely curious and would like to know
everything. What he would like even more is to understand
everything. Because according to Jozias, those are two different
things: knowing and understanding. Jozias loves music very
much. He can connect every experience he has to one of the
many pieces he knows. And if something has a certain rhythm
or tone, Jozias will never forget that rhythm or tone. He hears
music and sees fragments of films at the same time. It also
works the other way round: when he sees fragments of film, he
hears music. There are clear patterns to decipher and he often
hears the same music with the same bits of film. The pieces of
music seem to be made up of much tinier bits than the pieces
of film. There is something strange going on with the music and
this is what fascinates Jozias so much. The music seems to flow
continuously, like water, while the images of the films appear to
like pebbles or stones.
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Openbare Bibliotheek Amsterdam
In de Openbare Bibliotheek Amsterdam heeft
Jozias meegedaan aan een leuk project. Hij mocht
toen samen met andere kinderen van zijn leeftijd,
maar ook oudere kinderen, met kasten spelen.
Ze kregen grappige kaartjes met letters erop en
opdrachten (Het Meervoudige Intelligentie spel).
Er was altijd wel iemand in de groep, die de
kaartjes ook kon lezen. Zelf vond Jozias het kijken
naar de kinderen uit zijn groep het leukst. Ze
gingen ineens allemaal dingen samen doen, die
blijkbaar op die kaartjes stonden. Jozias wilde
graag muziek maken, maar hij kon geen kaartje
vinden, dat dat kon. Na samen met zijn groepje
gezocht te hebben naar de ‘muziekkaart’, die
omschreef wat Jozias zocht, vroegen ze maar
hulp aan de juffrouw. Er was wel een kaartje met
een gitaar erop, maar die kon niet doen wat
Jozias ‘zag’ en ‘hoorde’. Jozias werd een beetje
stil; hij kon de goede woorden niet vinden en wat
hij met zijn handen in de lucht voordeed, deed
de juffrouw alleen maar glimlachen. Er was ook
een ‘themakast’. Dat vond Jozias wel leuk. Hij
vroeg zich alleen af, hoe hij de dingen, die hij alle-
maal hoorde en zag bewegen om die kast heen,
nu in die kast moest zetten. Jozias zou graag in
woorden willen kunnen uitdrukken wat hij hoorde
en voelde als hij bepaalde dingen zocht, vond en
zich herinnerde. Informatie waarvan hij wíst, dat
het belangrijk was. Maar als Jozias probeerde
te denken op basis van de themakast, planken,
vakken en dingetjes, die daarop staan, leek het
alsof hij ineens helemaal leeg was... Hij werd er
erg zenuwachtig van, want als het hem niet lukte
om dat geluid en die stroming in de kast te zetten,
zou de juffrouw misschien wel denken dat hij
niet mee wil doen.

Jozias vindt de vloeiende bewegingen van muziek
zo mooi, dat hij alleen maar naar die vloeiende
bewegingen kijkt, voelt en luistert. Het valt hem
op, dat hij dan veel sneller en veel makkelijker
dingen onthoudt. Hij heeft namelijk al vaker
gezien dat sommige filmpjes rimpeltjes lijken
achter te laten in het water van die stromende,
vloeiende muziek. Hij kan aan die rimpeltjes zien
en voelen of er iets niet klopt en of er bijvoorbeeld
een te grote steen in terechtgekomen is. Aan de
grootte van de rimpels, die soms wel eens golven

Amsterdam Public Library
Jozias took part in a fun project organised by the
Amsterdam Public Library. Together with other
children his age, as well as some older children,
he was allowed to play with cabinets. They were
given funny cards that had letters and tasks on
them (Multiple Intelligences Card Game). There
was always someone in the group who could read
the cards. Jozias liked watching the children in
his group. They started doing different activities
together — things that were on the cards,
apparently. Jozias wanted to make music, but
he couldn’t find the right card to do that. After
looking, together with his group, for the ‘music
card’ that described what Jozias was looking for,
they turned to the teacher for help. There was a
card with a guitar on it but it couldn’t do what
Jozias ‘saw’ and ‘heard’. Jozias grew quiet: he
couldn’t find the right words and when he tried
to show her with his hands in the air, the teacher
just smiled. There was also a ‘theme cabinet’.
Jozias quite liked this. He wondered, though,
how he was supposed to put all the things he
was hearing and could see moving around that
cabinet into the cabinet. Jozias would like to be
able to articulate all the things he could hear and
feel while searching, finding and remembering
things. He knew it was important information.
But when Jozias tried to think in terms of the
theme cabinet and its shelves, compartments
and the things in it, he felt completely empty.
It made him very nervous because, if he didn’t
figure out how to put the sounds and flow in the
cabinet, the teacher might think he didn’t want
to take part.

Jozias likes the flowing movements of music so
much that he just looks at, feels and listens to
those flowing movements. He has noticed that
this makes it much easier for him to remember
things. Films seem to leave ripples behind in the
water of the flowing music. The ripples allow him
to see and feel whether something is not quite
right — whether too big a pebble has fallen into
the water. From the size of the ripples, which can
sometimes turn into waves, he can tell beforehand
whether he might feel threatened by the intensity
of the ripples. This might cause him to shut off
completely and he would rather not do that.

kunnen worden, kan hij al van tevoren zien of hij
zich te bedreigd zal gaan voelen door de heftig-
heid van de rimpels. Hij zou dan dichtklappen en
dat wil hij liever niet. Vaak gaat hij dan gewoon
ergens anders naartoe. Ook als hij toch eigenlijk
wel naar die plek toe moet gaan om iets te doen
of om iets op te halen. Bang zijn vindt hij niet
leuk. Maar hij kan ook zien dat sommige beekjes
via een omweg hem ook naar die plek kunnen
brengen, waar hij moet zijn.

Roosendaal
Jozias is eens in een bibliotheek geweest in
Roosendaal. Zijn omgeving veranderde continu!
‘Dynamisch’ noemde de meester dat. Als Jozias
iets deed, dan deed de omgeving ook iets en als
Jozias een tijdje niets deed, merkte hij dat de
omgeving wat deed. ‘Alles is spannend, niets is
saai...’, zei de meester. Jozias vond het wel érg
spannend, want op een gegeven moment leek de
ruimte alle kanten op te gaan. Dat dacht hij ten-
minste. Hij wist eigenlijk niet zo goed wat de
ruimte wilde. Hij wist dat er ook ergens stukjes
ruimte waren die niets deden en waar je gewoon
even in een stoel kon zitten. Hij wilde heel graag
naar zo’n ruimte, maar hij kon die niet vinden,
omdat zijn omgeving hem de hele tijd afleidde.
Jozias werd wat bang. Jozias vond deze biblio-
theek klinken als een hele lange willekeurige
drumsolo met alle andere instrumenten die er
dwars doorheen spelen. Vloeiende vormen lijken
afwezig te zijn. Kan deze omgeving zijn tempo
soms niet aanpassen aan mij? Hij kan daarna
vanzelf wel weer sneller gaan als dat andere
kindje binnenkomt. Jozias raakte zijn gevoel van
controle wat kwijt. Jozias was nu toch pas een
halfuur in deze bibliotheek, maar hij kan maar
één ding denken... Kan ik deze bibliotheek op
pauze zetten?

Jozias hoort altijd muziek; in alles en in iedereen.
Hij heeft dan ook nooit een tekort aan muziek en
hij vindt altijd wel iets dat hem helpt om iets te
doen of om zich iets te herinneren. Het is net een
radiostation dat altijd de goede muziek draait
die bij een bepaald moment van zijn leven past.
Het is eigenlijk nooit stil, maar erg vindt Jozias
dat niet, want hij vindt mooie muziek eigenlijk
juist heel stil. En als Jozias het écht stil wil hebben

A lot of the time he just goes to a different spot
when that happens, even when he should really
go there to do something or pick something up.
He doesn’t like being scared. He can see, though,
that some of the little streams can also lead him
to the place where he needs to be, via a detour.

Roosendaal
Jozias went to a library in Roosendaal one day.
His surroundings kept changing there all the
time! ‘Dynamic’ is what the teacher called it.
When Jozias did something, his surroundings did
something too and when Jozias didn’t do anything
for a while, he noticed that his surroundings kept
on doing something. ‘Everything is exciting,
nothing is boring here...’, said the teacher. Jozias
thought it was a bit too exciting because, at a
certain stage, the space seemed to be going in all
directions, or so he thought. He couldn’t really
figure out what the space wanted. He knew there
were also bits of space that didn’t do anything
and where you could just sit in a chair for a while.
He really wanted to go to one of these spaces,
but he couldn’t find one, because his surroundings
kept distracting him. Jozias was starting to feel
a little scared. To him, this library sounded like
a really long and chaotic drum solo with all the
other instruments playing straight through it.
There seemed to be an absence of flowing forms.
‘Isn’t it possible for these surroundings to adjust
their tempo to mine? They could always speed
up again when another child comes in.’ Jozias was
losing his sense of control a little. He had only
been in this library for half an hour, but there
was only one thing he could think about: ‘Can I
press the pause button of this library?’

Jozias hears music all the time: in everything
and everybody. This means he is never short of
music and can always find something to help him
do something or remember something. It’s like
a radio station that always plays the right music
to suit a particular moment. There is never really
a moment of silence but Jozias doesn’t mind
because to him beautiful music actually feels
very quiet. And when Jozias is really looking for
silence and doesn’t want to hear anything at all
(which is a very rare occurrence indeed!), he
simply chooses silence. Jozias knows what that
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en echt helemaal niets wil horen (en dat komt
maar heel zelden voor!) dan kiest hij gewoon
voor stilte. Jozias weet als geen ander hoe dat
klinkt. Jozias zou heel graag willen, dat hij zijn
vader en zijn moeder die golven van die te grote
steen in het water kon laten zien, horen en voelen,
zoals hijzelf het zag, hoorde en voelde. Dan zouden
ze vast begrijpen, waarom de juf zich wél vergiste
en waarom het wél gevaarlijk is om te spelen
met de dingen, die de klas (nog) niet begrijpt.
Maar het is zo moeilijk om al die dingen die hij
hoort en ziet uit te leggen in woorden! Het is
alsof alles bevriest op het moment, dat je een
woord gebruikt. Zelfs tekenen lukt niet erg...
Als hij nu naast woorden ook nog andere manieren
kon laten zien en vooral horen, dan kwam hij er
misschien wel uit?

De zonnige mevrouw

Explorium Heerhugowaard
Jozias is eens in het Explorium (Heerhugowaard)
geweest. Dat was bijzonder! In deze bibliotheek
had hij het gevoel gehad, dat hij zó veel kon zien
en voelen op een manier, die wel bij hem paste.
Hij had het gevoel in een soort aquarium te
zwemmen. Hij kon naar alle kleine hoekjes duiken
en voelen hoe alle verschillende golfjes mooi in
elkaar overgingen. Wat Jozias het fijnste vond
in het Explorium, was de zonnige mevrouw!
De bibliothecaris als begeleidende, observerende
kracht, die het kind faciliteert en van het (gedrag
van het) kind leert. Hij dacht altijd, dat muziek bij
bepaalde boeken hoorde, maar wat blijkt nu?
De muziek hoort bij de mevrouw die de boeken
opruimt! Het is net alsof de zon schijnt om die
mevrouw heen. Het is wel duidelijk dat die
mevrouw die boeken leuk vindt, want ze gaat
sneller lopen en begint te glimlachen als ze in
die hoek van het gebouw komt. En ze gaat heel
enthousiast vertellen erover tegen wie er ook
maar in de buurt is. Jozias merkt dat iedere
keer als die mevrouw boeken terugzet, de muziek
completer lijkt te worden. Rustiger en hamonieuzer.
Die mevrouw zet de goede boeken bij elkaar.
Jozias merkte ook, dat de muziek begon te klinken,
als die mevrouw haar favoriete boeken en mensen
om zich heen had. Jozias vond het vreemd dat

sounds like better than anyone. Jozias would very
much like to be able to let his mother and father
see, hear and feel the waves that are caused in
the water by one of those heavy stones, as he
himself does. Surely then they would understand
why the teacher was wrong after all, why it was
dangerous to play with things that the class does
not (yet) understand. It is so difficult, though, to
explain all those things he sees and hears in words!
It is as if everything freezes the moment you use
words. Even drawing doesn’t really work...
Maybe if he had other ways of letting people
see and, above all, hear things, apart from using
words, he could work it out?

The sunny lady

Explorium Heerhugowaard
One day, Jozias went to the Explorium
(Heerhugowaard). That was special! In this library
he had felt that he could see so much in a way
that suited him. He felt like he was swimming
around in a kind of aquarium. He could dive into
all the little corners and feel how all the different
little waves flowed into each other harmoniously.
The thing Jozias liked best of all about the
Explorium was the sunny lady! An example of
the librarian as a guiding, observing presence,
who facilitates the children and learns from the
children and their behaviour. He always thought
that music went with certain books, but now it
appeared that the music went with the lady who
put the books in their places! It was as if this lady
was surrounded by sunshine. It seemed pretty
clear that the lady liked the books because she
started walking faster and smiling whenever she
was in that corner of the building. And she talked
about them enthusiastically to whoever was near.
Jozias noticed that each time the lady put books
back on the shelves, the music seemed to become
more complete: calmer and more harmonious.
The lady put the right books together. Jozias
also noticed that the music began when the lady
had her favourite books and people around her.
Jozias thought it was strange that nobody else
seemed to hear the music. It was so beautiful —
and sometimes so loud! Now and then Jozias
moved with the music he heard when he thought

anderen die muziek niet leken te horen. Die muziek
was zo mooi! En soms zo hard! Soms bewoog
Jozias wat mee met de muziek die hij hoorde
als hij dacht aan bepaalde boeken en vooral de
verhalen of plaatjes in die boeken en hij wist dat
die bewegingen ‘klopten’ bij wat er in het boek
stond. Maar hoe moest hij nu duidelijk maken,
welk boek hij wilde? Hij kon toch moeilijk gaan
springen op het ritme dat hij voelde en aannemen,
dat dat begrepen zou worden? De laatste keer
dat hij dat deed moest hij naar buiten.

Met ‘werken met de zintuigen’ worden vooral de
‘fysieke’ zintuigen bedoeld. Het imaginatieproces
speelt zich nog steeds in het hoofd van het kind
af en de (nieuwe) bibliothecaris probeert zich
door observatie, participatie en inleving een-
zelfde imaginair proces voor te stellen. Maar wat
als de mentale bouwstenen van de bibliothecaris
véél meer getraind zijn om efficiënt en met hoge
kwaliteit te werken op basis van tekstuele sys-
temen en die van het kind véél meer behoefte
hebben aan bouwstenen die afgestemd zijn op
vrije beelden en ruimtelijke vormen? Iedereen is
behept met mentale bouwstenen; het inzetten
ervan is echter wel een dynamisch proces. Ieder
persoon, oud of jong, heeft de mogelijkheid van
de ene naar de andere soort mentale bouwstenen
te stappen. Alleen zullen we moeten zoeken naar
werkende koppelingen tussen de ene soort
bouwstenen en de andere soort bouwstenen.
In het zoeken naar koppelingen, of deze zich
opdringen of uitgelokt worden, ligt een creatief
proces voorhanden. Een proces dat heel goed
door de bibliothecaresse en het kind sámen
gedaan kan worden.

Realiteit
Kinderen zoals Jozias zijn (nog) uitzonderingen
en het zou niet goed zijn om een heel ontwerp
van een bibliotheek op zulke uitzonderingen te
baseren. Vanwege hun ontzettende inzicht in de
processen die spelen, terwijl ze kennis en ervaring
vergaren, zijn zij echter zeer geschikt om een
gedetailleerd beeld te krijgen van de verschillende
‘systemen’ in waarneming zoals die ervaren
worden door een heel gevoelig en heel intelligent
kind. Zo’n kind is in staat om onzichtbare dingen
te benoemen in samenhang met andere onzicht-

of particular books and especially the pictures
and stories in the books. He knew that his
movements ‘matched’ what was in the book.
But how could he make clear which book he
wanted? After all, he could hardly start jumping
to the rhythm he felt and assume that this would
be understood by others? The last time he tried
that he was sent outside.

When we talk about ‘working with the senses’
we are mainly referring to the ‘physical’ senses.
Imaginary processes still take place inside the
child’s mind and the (new) librarian tries to follow
those imaginary processes through observation,
participation and empathy. But what if the librarian
has been trained to work efficiently and at a high
level, on the basis of mental building blocks that
are based on textual systems? A child might feel
a much greater need for mental building blocks
attuned to images and spatial forms. Everyone
has their own mental building blocks, but the way
in which we mobilize these building blocks is a
dynamic process. Young or old, everyone has the
ability to step from one kind of mental building
block to another kind. To do so, we will have to
look for constructive connections between the
different kinds of building blocks. This search for
connections, whether they impose themselves or
need to be pried out, presents itself as a creative
process, a process that is ideally suited for
co-operation between librarians and children.

Reality
Children like Jozias are (for now) exceptions to
the rule, and it would not be appropriate to base
the whole design of a library on such exceptional
cases. However, due to their tremendous insight
into the processes that take place as they gather
knowledge and experience they are eminently
positioned to help us form a detailed picture of
the different ‘systems’ of perception as they are
experienced by a highly sensitive and highly
intelligent child. Such a child is able to describe
invisible things in relation to other invisible things
around them and takes pleasure in doing that.
He may call it ‘films’, ‘tone’, ‘themes’, ‘clusters’,
‘flowing’, ‘colour’, ‘breathing’, ‘main characters’,
‘fluid’, ‘freezing’, ‘pausing’, ‘getting scared’ and
‘calming down’. They are all elements that you
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bare dingen om dat onzichtbare ding heen en
doet dat nog graag ook. Hij noemt het ‘filmpjes’,
‘toon’, ‘thema’s’, ‘trosjes’, ‘stromen’, ‘kleur’,
‘ademen’, ‘hoofdrolspelers’, ‘vloeibaar’, ‘bevriezen’,
‘pauzeren’, ‘bang worden’, ‘rustig worden’.
Allemaal elementen die je kunt geven aan een
kind als metaforen voor muzikale en klankmatige
processen. Het gebruik van deze metaforen om
muzikale en klankmatige processen zichtbaar
te maken heeft invloed op de beleving van het
kind in die omgeving. Deze metaforen maken
het ook mogelijk om er expressies van de andere
intelligentievormen aan te koppelen. Technisch
gezien, zijn deze metaforen dé manier om
fysieke objecten, die bijvoorbeeld getagged
zijn met RFID-chips, te koppelen aan abstracte
elementen in een systeem. Elementen die voor
kinderen als Jozias van nature zichtbaar en
hoorbaar zijn, maar voor de meeste kinderen
een bijverschijnsel zijn dat ze gewoon ondergaan.

Jozias’ opa woont in Beverwijk. Natuurlijk ging
Jozias daar naar de bibliotheek. De laatste keer
dat hij er was, gebeurde er iets grappigs. Een groep
kinderen was in de bibliotheek aan het nadenken
met de bibliotheek vóór andere kinderen. Dat vond
Jozias wel grappig. De Kamercommissie had een
gaaf spel gemaakt dat over reizen ging. Reizen
van land naar land en er zaten zelfs landen tussen
die helemaal niet bestonden. Toen ze dat zo ver-
telden kreeg Jozias heel veel ideeën. Hij ‘hoorde’
het helemaal voor zich. Jozias heeft allemaal
filmmuziek op de computer gezet en heeft net
zo lang zitten knutselen, dat de muziek van de
ene filmmuziek netjes overliep naar de andere
filmmuziek. Maar er speelde helemaal geen film!
Andere kinderen waren boeken en kaarten aan
het verstoppen, die over dezelfde dingen gingen
als die film van de filmmuziek! Hoe wordt de
Kamercommissie geselecteerd en samengesteld?
Wat gaat er gebeuren als er géén Jozias in de
Kamercommissie zit? Kan er een goede gelaagde
en meervoudige samenstelling onstaan in een
Kamercommissie, geënt op de Meervoudige
Intelligenties?

could hand to a child as metaphors for musical
and tonal processes. The use of these metaphors
to visualise musical and auditory processes
influences the child’s experience of his/her
environment. These metaphors also make it
possible to connect to expressions of other forms
of intelligence. From a technological perspective,
these metaphors are the perfect way to connect
physical objects, which may be tagged with RFID
chips, to abstract elements within a system.
While these elements are naturally visible and
audible to children such as Jozias, to most children
they are additional effects that they experience
without being aware of it.

Jozias’s grandfather lives in Beverwijk. Jozias
went to the local library while staying with him.
The last time he was there, something interesting
happened. A group of children was there
brainstorming together with library staff about
a library for other children.
Jozias found this quite amusing. The children’s
committee had designed a game about travelling,
travelling from country to country and in the game
there were even countries that didn’t really exist.
As they were telling him this, Jozias started to
get lots of ideas. He could ‘hear’ it all happening
in front of him. Jozias then put an assortment of
soundtracks from different films on his computer
and worked on it until he had made each
soundtrack flow naturally into the next
soundtrack. But there was no film playing!
Children were hiding books and maps that were
about the same things as the soundtrack like a
film! How is the children’s committee selected
and put together? What will happen if there is
no-one like Jozias in the committee? Can a well
layered and pluralistic composition, based on the
concept of Multiple Intelligences, be achieved in
a children’s committee?

Adaptive music for children
Jozias names a number of interesting aspects of
music and sound related to absorbing, selecting
and also producing bits of information. Jozias has
discovered that he in fact ‘sees’ everything he
experiences as a kind of film with accompanying
soundtracks. For him, this is the best way to

Adaptieve jeugd muziek
Jozias noemt een paar interessante aspecten van
muziek en klank in de context van het absorberen,
selecteren of juist produceren van stukjes infor-
matie. Jozias is erachter gekomen dat hij eigen-
lijk alles wat hij meemaakt ‘ziet’ als een soort
filmpjes met begeleidende filmmuziek. Het is
deze vorm, waarin hij zich het makkelijkst dingen
herinnert en het is ook de vorm waarin hij het
liefst zijn herinneringen zou willen delen met
anderen. Jozias merkt door zijn enorme liefde
voor muziek ook iets anders op. De stukjes film —
de herinneringen — lijken allemaal losse blokjes
te zijn, die gestapeld kunnen worden op basis
van wat die blokjes volgens Jozias en/of anderen
met elkaar te maken lijken te hebben. En daar is
dan ineens die stromende muziek, die overal
maar tussendoor lijkt te stromen en de harde
kantjes van de blokken af slijpt, mooi en zacht
maakt. Binnen het vakgebied van muziektechno-
logie is men al vergevorderd in het kunnen
representeren en opnemen van muzikale proces-
omschrijvingen in een omgeving. Daarnaast
worden hyperinstrumenten ontworpen en
gebruikt, eventueel straks door Jozias in de
bibliotheek. Het ‘instrument’ kan een fysiek
object zijn dat als natuurlijk en vertrouwd aan-
voelt voor de fysieke zintuigen. Bijvoorbeeld
als een stuk speelgoed dat in feite een muziek-
instrument is. Voor Jozias is een boek net zo goed
een muziekinstrument! Het ‘hyper’deel van het
woord, spreekt juist de imaginaire component
van het instrument aan. Het ‘hyper’deel is dát
deel van het instrument, dat het instrument met
de muziek verbindt, maar dan op zo’n manier dat
je er een systeem van zou kunnen maken. Het is
het systeem achter de noten, de gedachten en
drijfveren achter de woorden, de impuls achter
de penstreek. Binnen de muziektechnologie zijn
het die vloeibare metaforen, die kinderen als
Jozias ook noemen: ‘toon’, ‘thema’s’, ‘trosjes’,
‘stromen’, ‘kleur’, ‘ademen’, ‘hoofdrolspelers’,
‘vloeibaar’, ‘bevriezen’, ‘pauzeren’, ‘bang worden’,
‘rustig worden’. Allemaal elementen die je kunt
gebruiken om een muzikaal systeem te specifice-
ren. Door in de jeugdbibliotheek een hyper-
instrument te introduceren dat gebruikt kan
worden om op een muzikale, beeldende manier
met boeken om te gaan, ontstaan mogelijkheden

remember things and share his memories with
others. His tremendous love of music has also
brought him to another insight. The pieces of
film — the memories — appear to be separate
little blocks that can be stacked based on the
connections they seem to have with one another
according to Jozias and/or others. And then, all
of a sudden, there is that flowing music that just
seems to flow around and in between everything
else and wears away the hard edges of the
blocks to make them nice and smooth. People
working in the field of music technology have
come a long way in being able to present and
record descriptions of musical processes in an
environment. ‘Hyper instruments’ for example
are being designed and used, and could perhaps
be used by Jozias in the library in the near
future. Such an ‘instrument’ can be a physical
object, which feels natural and familiar to the
physical senses. Like a toy, for instance, which
is in fact a musical instrument. To Jozias, a book
is just as much a musical instrument!
‘Hyper’ in the term ‘hyper instrument’ alludes
to the imaginary component of the instrument.
The ‘hyper’ part is the part of the instrument
that connects the instrument to the music, only
in such a way that you would be able to make a
system out of it. It is the system behind the notes,
the thoughts and motivations behind the words,
the impulse behind the stroke of the pen. In the
field of music technology the same metaphors
are used as those named by children such as
Jozias: ‘tone’, ‘themes’, ‘clusters’, ‘flowing’,
‘colour’, ‘breathing’, ‘main characters’, ‘fluid’,
‘freezing’, ‘pausing’, ‘getting scared’ and ‘calming
down’. These are all elements that can be used
to specify a musical system. A hyper instrument
can be used to handle books in a musical, visual
way and by introducing it into the library new
possibilities are created to unlock a dynamic
collection. The mappings between books, shelves
and other attributes of the children’s library can
always be adjusted, along with the way the
processes sound musically and the ways they can
be used. They can evolve along with a growing
child, allowing the development of a growing
repertoire that can be used by different children.
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om een bewegende collectie te ontsluiten.
De mappings tussen boeken, kasten en andere
attributen in de kinderbibliotheek en hoe de pro-
cessen muzikaal klinken en gebruikt kunnen wor-
den, kunnen altijd aangepast worden. Ze kunnen
meegroeien met het kind. Zo ontstaat er de moge-
lijk om een groeiend repertoire op te bouwen dat
door verschillende kinderen gebruikt kan worden.

Een bevroren bibliotheek
Als Jozias zich overweldigd voelt door het conti-
nue bewegen en stromen, dan stelt hij zich een
sterrenbibliotheek voor die vertrouwd aanvoelt,
waardoor dat hij zich laat leiden. Begeleiden.
Hij lijkt in deze bibliotheek te vinden wat hij
nodig heeft; soms zonder dat hij zélf precies
weet wat hij nodig heeft. Deze bibliotheek lijkt
wel vloeibaar te zijn en stroomt op een aange-
name manier om hem heen. Deze bibliotheek is
oneindig groot, maar tegelijkertijd aangenaam
klein. Als het nodig is, staat de bibliotheek even
stil, zodat Jozias zich even kan oriënteren.
De vloeibare bibliotheek bevriest even. En wan-
neer Jozias verder kan, ontdooit de bibliotheek
gewoon weer: Jozias kan zich dan overgeven
aan de oneindige grootsheid van wat de mens-
heid allemaal al ervaren heeft. Hij wordt hier erg
gelukkig van. Jozias is voor het eerst op vakantie
met zijn ouders en zijn oma. Ze zijn met de auto
naar Frankrijk gereden. Naar de Ardèche. Ze zijn
met zijn allen in de bergen en slapen in een mooi
oud huis, dat gemaakt is met hele grote stenen.
Jozias vindt het fijn. In het huis is ook een hele
oude bibliotheek; grote oude kasten met zulke
grote boeken, dat hij ze niet eens kan optillen.
Het ruikt er stoffig. Het ruikt naar stilstand, maar
dat voelt aangenaam en veilig. Het huis staat
boven op een berg en omdat het vakantie is
mag Jozias heel laat opblijven. Het is donker.
Héél donker, want in deze bergen is ‘s nachts
geen licht. Vanuit de bibliotheek kijkt hij door de
grote openslaande deuren naar buiten. Hij kijkt
naar de volstrekt donkere hemel boven de bergen.
En hij bevriest. ‘Papa! Mama! Kom eens kijken!
Ik heb de bibliotheek gevonden!’ roept Jozias
helemaal buiten zinnen. Zijn ouders komen
geschrokken de bibliotheek binnen en verwachten
Jozias bij de boekenkast te vinden. Jozias staat
bij het raam en wijst naar buiten, naar de donkere
lucht. De sterren staan stil.

A frozen library
When Jozias feels overwhelmed by the continuous
motion and flowing around him, he pictures a
library made of stars that feels trustworthy
enough for him to let himself be guided by it.
He seems to be able to find what he is looking
for in this library, even if he doesn’t know quite
what that is himself. This library is fluid and it
flows around him in a pleasant way. It is infinitely
large but also pleasantly small simultaneously.
When necessary, the library can stand still for a
moment so that Jozias can find his bearings.
The fluid library ‘freezes’ for a moment. And when
he is ready to carry on, the library simply ‘defrosts’
again, so that Jozias can throw himself into the
endless magnificence of everything mankind has
already experienced. This makes him very happy
indeed.
Jozias is on holiday for the first time with his
parents and grandmother. They drove down to
the Ardèche in France. They are all together in
the mountains and they are staying in a lovely
old house, made of very large stones. Jozias likes
it there. There is also a very old library in the
house, with huge old bookshelves with books too
heavy to pick up. It smells of dust. It smells like it
is standing still, but this feels pleasant and safe.
The house is on top of a mountain and since it is
a holiday Jozias was allowed to stay up very late.
It is dark – very dark, because at night there is
no light in these mountains. From the library he
looks out through the large windows. He looks
up at the pitch-black sky over the mountains.
And then he freezes. ‘Dad! Mum! Come see!
I’ve found the library!’ Jozias exclaims, beside
himself with excitement. His startled parents
come into the library, expecting to find him by
the bookshelves. Jozias is standing by the window,
pointing outside to the dark night sky. The stars
are standing still.
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Op de tast loop je een lichte
afgesloten ruimte in, begeleid door
fluisterende stemmen en een hand
op je schouder. Er worden allerlei
objecten in je handen gelegd; je
herkent de knopjes van een mobiele
telefoon, een camera, een zacht
leren portemonnee en de riem van
een handtas waar alles in opgeborgen
wordt. Opeens zit je op een scooter,
stuur in de hand, wind in de haren.
Je stopt bij een stoplicht en
plotseling wordt de tas van je
schouder gerukt. Om bij te komen
van de schrik rij je naar het strand,
waar je luistert naar de zee in de
verte.

Feeling your way by touch alone,
you walk into a light, closed room,
guided by whispering voices and
a hand on your shoulder. All kinds
of objects are placed in your hands;
you recognise the buttons of a
mobile phone, a camera, a soft
leather wallet and the strap of a
handbag. You put all the objects
into the handbag. Suddenly you are
driving a scooter, your hands on the
handlebars and the wind in your
hair. You stop at a traffic light and,
suddenly, your bag is snatched from
your shoulder. To recover from the
shock, you ride down to the beach
where you listen to the sounds of
the waves crashing in the distance.

Als eerste experiment van de installatie Kijkende
Handen werd een tijdelijke ruimte gemaakt
waarin een kort, voorgelezen verhaal tot leven
wordt gebracht voor de zintuigen. Met allerlei
geluidseffecten en attributen nemen de kinderen
je mee in hun verbeelding van de hoofdpersoon.
Wie de installatie betreedt — geblinddoekt
uiteraard — beluistert het verhaal op zijn koptele-
foon en voelt aan de bijpassende attributen en
zijn omgeving. Het verhaal wordt ‘ecologisch’
ervaren door alle zintuigen (behalve het zicht)
bij de tekst te betrekken. Tijdens de pilot in de
jeugdbibliotheek van Heerhugowaard, hebben
masterstudenten van de faculteiten Kunst, Media
& Technologie (KMT) en de Professional School
of the Arts Utrecht (PSAU) bij de Hogeschool
voor de Kunsten Utrecht (HKU) hun ontwerpen
getest met de kinderen van de jeugdbibliotheek.
En met succes. De kinderen die aan de pilot deel-
namen en het zintuiglijke verhaal van ‘Jennifer’
maakten, vonden het allemaal een geweldige
ervaring. Wat de studenten betreft kan de jeugd-
bibliotheek van de toekomst gebouwd worden.

Kijkende Handen is onderdeel van het Treehouse
Project dat als samenwerking tussen de HKU en
VOB is opgezet. De studenten kregen de opdracht
op zoek te gaan naar een ontwerp voor de
jeugdbibliotheek van de toekomst vanuit de
centrale vraag: hoe kan een jeugdbibliotheek
zich als omgeving manifesteren waarin kinderen
(tussen 6 en 12 jaar) vanuit verschillende achter-
gronden, interesses en vaardigheden, ervaringen,
kennisgedachtes, media en uitdagingen kunnen
delen en verkennen? Een jeugdbibliotheek die
meegaat met een veranderende mediamaat-
schappij en die kan bijdragen aan de vijf kern-
functies van de bibliotheek: kennis en informatie,
educatie, lezen en literatuur, ontmoeting en
debat. Maar vooral een jeugdbibliotheek die
bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van
mensen—zowel volwassenen als kinderen.

Uitgangspunt waren de twee theorieën die elders
uitgebreid zijn besproken. Omdat kinderen (en
volwassenen) volgens de Meervoudige Intelligen-
tie-theorie van Howard Gardner verschillende
soorten intelligentie hebben, zou het mogelijk
moeten zijn alle typen aan te spreken. De huidige

A temporary room has been set up for the first
experiment of the installation Seeing Hands in
which a short story is read aloud and brought to
life by addressing the senses. With all manner of
sound effects and objects, the children draw you
into their portrayal of the protagonist. Those
who enter the installation — blindfolded — listen
to the story through their headphones and touch
the accompanying objects and their surroundings.
The story is experienced ‘ecologically’ since all
the senses (except sight) are involved in the
experience of the text. During the pilot in the youth
library of Heerhugowaard, Master’s students of
the faculties of Art, Media & Technology (KMT)
and the Professional School of the Arts Utrecht
(PSAU) of the Utrecht School of the Arts (HKU)
successfully tested their designs with the children
in the children’s library. The children who
participated in the pilot and created the sensory
story of ‘Jennifer’ enjoyed the experience. As far
as the students are concerned, they are ready
to build the youth library of the future.

Seeing Hands is part of the Treehouse Project
that was set up as a collaboration between HKU
and Netherlands Public Library Association.
The students were asked to design a youth library
of the future that started with the question:
how can a youth library manifest itself as an
environment in which children (aged 6 - 12) with
different backgrounds, interests and skills can
share and explore experiences, knowledge,
thoughts, media and challenges? A youth library
that keeps up with the pace of a changing media
society and can contribute to the five core
functions of libraries: knowledge and information,
education, reading and literature, meeting and
debate: but most of all a library that adds to the
personal development of people — both adults
and children.

The starting point for the project was the two
theories that are discussed at length in the first
book. Since, according to Howard Gardner’s theory
of Multiple Intelligences, children (and adults)
have different forms of intelligence, it should
be possible to address all the intelligences in a
library. The current library appeals mostly to
children with a ‘linguistic’ type of intelligence.
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bibliotheek spreekt vooral kinderen aan met een
‘talige’ intelligentie. Wil de jeugdbibliotheek van
de toekomst actief de persoonlijke ontwikkeling
stimuleren, dan zullen alle intelligenties aan bod
moeten komen. Vanzelfsprekend: met behulp
van andere ‘materialen’ dan alleen de huidige
traditionele collectie. Daarbij vereisen digitale
media ook nieuwe vaardigheden, aldus Henry
Jenkins die er elf opsomde. De studenten menen
met Jenkins dat participatie aan de hand van
digitale media cruciaal is om aan de samenleving
van de eenentwintigste eeuw te kunnen deel-
nemen. Door deel te nemen leer je spelender-
wijs, zowel jong als oud. Tot slot boden de
uitgangspunten van de bibliotheek van het
Italiaanse Reggio Emilia een inspirerend voor-
beeld. In dit dorp legt de bibliotheek al zestig
jaar de nadruk op de natuurlijke ontwikkeling
van kinderen: door hen in kleine groepen te laten
samenwerken; door een open, flexibele en aan-
trekkelijke ruimte te creëren; door de kinderen
overal bij te betrekken. Het uiteindelijke doel is

If youth libraries of the future want to actively
trigger personal development, they will need to
appeal to all the different intelligences — by using
other ‘materials’ than just those in current
traditional collections. Digital media also require
new skills, as Henry Jenkins points out, naming
eleven of these skills. The students agree with
Jenkins that participation through digital media
is crucial if we want to be able to take part in
modern society. By participating, you learn as
you go along, playfully, irrespective of what age
you are. A final inspiring example was the library
in the Italian town of Reggio Emilia and its guiding
principles. In this town, the library emphasises
the natural development of children by enabling
them to work in small groups, creating an open,
flexible and attractive space and involving the
children in all activities. The ultimate goal is to
make the library a place where children can learn,
experience, create and share. A place where they
are given the space to find their own preferred
ways of gathering knowledge, by making new

een bibliotheek als een plek waar kinderen kunnen
leren, ervaren, scheppen en delen. Een plek waar
kinderen de ruimte krijgen om zelf een manier te
vinden waarop ze kennis willen vergaren, nieuwe
producten maken en informatie uitwisselen.
Een plek ook waar de bibliothecaris niet langer
primair op de achtergrond opereert, maar kinde-
ren (en zichzelf) actief stimuleert om vragen
te stellen, hen begeleidt op hun zoektocht naar
antwoorden en hen daarop laat te reflecteren.

Door de ruimte anders in te delen kunnen
andere activiteiten plaatsvinden: de jeugdbiblio-
theek kan gesplitst worden in een inspiratie-
ruimte, werkruimte en flexibele ruimte. In de
eerste ruimte bevindt zich de collectie van de
bibliotheek: boeken, tijdschriften, kranten, dvd’s,
afbeeldingen, muziek, internetterminals. Onder
collectie valt niet alleen het leenmateriaal maar
ook de bijdragen van de kinderen, bijvoorbeeld
vragen die kinderen stellen waarop andere
geïnteresseerde bibliotheekbezoekers het ant-

products and exchanging information. A place
where librarians, too, no longer operate primarily
in the background, but actively encourage children
(and themselves) to ask questions, guide them
on their search for answers and help them reflect
on this process.

By rearranging the space, other activities can
take place: the youth library can be divided into
an Inspiration Space, a Work Space and a Flexible
Space. The first space contains the library
collection: books, magazines, newspapers,
DVDs, images, music and Internet terminals.
The collection not only includes the borrowing
materials but also the children’s contributions,
such as questions the children have asked, which
other interested library visitors can try and find
answers to. Having gathered sufficient inspiration,
the children can go to the Work Space, which is
accessible to them and the librarian only, to
create something individually or together, such
as a poem, a story, a song they perform together
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woord kunnen zoeken. Voldoende geïnspireerd
kunnen kinderen naar de exclusief voor hen en
de bibliothecaris toegankelijke werkruimte om,
alleen of gezamenlijk, iets te maken: een gedicht,
een verhaal, een lied dat je samen in een band
uitvoert, enzovoorts — tot aan een robot toe.
Ook kan de bibliotheek workshops organiseren
die rechtstreeks aansluiten op deze materialen.
Het uiteindelijke resultaat kan worden toegevoegd
aan de collectie om zo weer kruisverbanden en
associaties te vormen tussen het leenmateriaal:
zo wordt vanuit het gebruik van de collectie met
elkaar gewerkt om het leenmateriaal meer zicht-
bare betekenis te geven. En niet alleen daar.
Om niet beperkt te blijven tot de bibliotheek zelf,
kunnen er, verspreid over het verzorgingsgebied
van de bibliotheek, hotspots komen. Door het
gemaakte werk op internet te uploaden, kan
iedereen daar via de hotspots kennis van nemen,
daarop commentaar leveren of contact zoeken
met de maker. De hotspots kunnen kinderen zo
gevoelens van trots en erkenning geven, maar
ook mensen met soortgelijke interesse gemakke-
lijk met elkaar in contact brengen. Tot slot geeft
de flexibele ruimte de ruimte voor allerlei tijde-
lijke activiteiten, bijvoorbeeld een tentoonstelling,
als een podium voor een zelfgeschreven toneel-
stuk of een groep laten discussiëren over de
actualiteit of de thema’s van tentoonstelling
of toneelstuk.

Ook speciale, nieuw te ontwikkelen interactieve
installaties horen thuis in de inspiratieruimte.
Kijkende Handen is zo’n installatie. Kijkende
Handen is een grote vierkante tent, eenvoudig
gemaakt van pvc-buizen en witte stof, ongeveer
negen vierkante meter groot, waarin zoals gezegd
een zintuiglijk verhaal kan plaatsvinden. Spelen-
derwijs leren ze wat het betekent om blind te
zijn. Twee kinderen gingen op zoek naar boeken
over blinden en doven, twee kinderen gingen
spelen dat ze blind waren, maar de meesten
wilden nu zelf een eigen verhaal maken voor de
installatie — inclusief geluidseffecten en attributen
om te voelen. Zo ontstonden de twee verhalen
‘Jennifer’ en ‘Alles’. Alle kinderen die meededen
aan de workshop kregen witte jassen aan en een
eigen rol toebedeeld. Een groepje van twee werkte
aan het verhaal. Een kind was documentalist: door

in a band, etc or a robot. The library can also
organise workshops that are directly linked to
these materials. The end results can be added
to the collection to create cross-overs and
associations between objects in the collection;
in this way, everybody works together through
the use of the collection, giving the objects a
more visible significance. And this need not be
restricted to the library itself: hotspots can be
introduced, spread across the library’s catchment
area. If the created work is uploaded onto the
Internet, everyone can use the hotspots to access
it, comment on it or contact its creator. In this
way, the hotspots may not only give children a
sense of pride and recognition, but also connect
people with similar interests. Lastly, the Flexible
Space provides space for all sorts of temporary
activities, such as an exhibition, a performance
of a self-written play or a group discussion on
current themes in an exhibition or play.

The inspiration space is also the place for special,
yet to be developed, interactive installations.
Seeing Hands is such an installation: a large,
square tent, constructed simply out of PVC tubes
and white fabric and about nine metres square,
in which a sensory story can take place. In a
playful way, the participants learn what it means
to be blind. Two children looked for books
concerning blind and deaf people, two children
pretended they were blind, but most of the
children wanted to make a story for the installation
themselves — including sound effects and objects
to feel. This resulted in the two stories ‘Jennifer’
and ‘Alles’ (Everything). All the children who
participated in the workshop were given white
laboratory coats. They were also designated
specific roles in the process. Two of them worked
on the story. One documented the process by
taking photos, another child took care of the
props. The audio group looked for, and made,
sound effects. There was also a child who
monitored the process (alongside the librarian)
as a quality inspector.

An installation such as Seeing Hands does not
stand alone. All kinds of installation can be
designed that appeal to children with one or
more types of intelligence (Gardner).
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foto’s te maken legde hij het proces vast. Een
ander kind zorgde voor de attributen. De audio-
groep zocht en maakte geluidseffecten. Er was
echter ook een kind aangewezen dat het proces
bewaakte (naast de bibliothecarissen) als
kwaliteitscontroleur.

Uiteraard zijn installaties als Kijkende Handen
geen dingen op zich. Iedere installatie spreekt
kinderen van een of meerdere typen intelligentie
aan (Gardner). Iedere installatie zinspeelt op
mogelijke vaardigheden die wij ons eigen kunnen
maken in het tegenwoordige mediatijdperk
(Jenkins, zie diagram hieronder). De activiteit
binnen Kijkende Handen spreekt met name de
vaardigheid aan om cross-mediaal verhalen te
maken en erin te navigeren. Een grid met op de
ene as de intelligenties van Gardner en de andere
de vaardigheden van Jenkins maakt het in één
oogopslag inzichtelijk hoe een installatie ‘werkt’.
Andersom kan de grid een inspiratiebron zijn
voor ontwikkelaars van nieuwe installaties.
Zo hebben de studenten, naast Kijkende Handen,
— op papier — een installatie ontwikkeld om jonge
kinderen te stimuleren in hun oordeelsvorming
over dat wat ze zien en lezen: het vermogen om

Each installation alludes to possible skills they
can master in the current media era (Jenkins,
see diagram on this page). Seeing Hands
stimulates the skill of creating and navigating
stories across different media for instance.
A graph showing Gardner’s intelligences on one
axis and Jenkins’s skills on the other, provides
good insight into how the installation ‘works’.
The graph can also be a source of inspiration
for developers of new installations. For example,
the students, in addition to Seeing Hands, have
created an installation — on paper — to stimulate
young children’s ability to judge what they see
and read; their ability to evaluate the reliability
and credibility of sources in which sharing takes
a central role: sharing your own knowledge with
other children. SourceWell is a table with a ledge
where children can place a book or magazine.
The machine will then provide information,
arranged in different circles, about the publisher,
author and the sources that are used. Is it a
news magazine or a gossip magazine? Is the
author basing his work on thorough research
or is he writing down what he heard through the
grapevine? In this way, children learn to evaluate
the value of a publication.

de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van
bronnen te beoordelen waarbij het ‘delen’ een
centrale rol inneemt: het delen van je eigen kennis
met andere kinderen. SourceWell is een tafel, op
de rand waarvan kinderen een boek of tijdschrift
kunnen leggen. Het apparaat geeft dan, in ver-
schillende cirkels, informatie over de uitgever, de
auteur en de bronnen die worden gebruikt. Is het
een opinietijdschrift of een roddelblad? Baseert
deze auteur zich doorgaans op gedegen onder-
zoek of schrijft hij op wat hij op een terras hoort
fluisteren? Zo leren kinderen de waarde van de
uitgave te beoordelen.

Bibliotheken kunnen gebruikmaken van een groot
aantal installaties om zo het totale gamma aan
intelligenties en vaardigheden te kunnen bedienen.
Uiteraard is het niet mogelijk dat alle bibliotheken
de dure en grote installaties zelf in huis hebben
maar eerder dat zij deze van elkaar kunnen
lenen. Om het uitlenen te faciliteren ontwierpen
de studenten een prototype voor een catalogus.
Per installatie geeft de catalogus aan bij welke
kernfuncties van de bibliotheek, de intelligenties
van Gardner en de vaardigheden van Jenkins
aansluiten. Daarnaast geeft de catalogus aan
welke plaats het inneemt in het proces inspiratie-
creatie-expositie en hoeveel begeleiding een
installatie vereist (afhankelijk van de leeftijd),
uitgedrukt in AGU’s — Amount of Guidance Units.
Met de catalogus bij de hand kan een bibliotheek
eenvoudig thema’s samenstellen. Om te voor-
komen dat een bibliotheek iedere coherentie
verliest met een wirwar aan installaties die
gezamenlijk toevallig alle intelligenties aan-
spreken, adviseren de studenten om thematisch
te werk te gaan. Zo kunnen alle installaties zijn
geconcentreerd rond een locatie (oase, oceaan
of jungle), een oude beschaving (Romeinen,
Grieken of Egyptenaren) of onderwerpen
(astronomie, biologie of natuurkunde).

Bij wijze van voorbeeld ontwikkelden de studenten
het concept The Talent Lab. Een bibliotheek kan
zich gedurende korte tijd omdopen tot laborato-
rium waarin kinderen onder gecontroleerde
omstandigheden onderzoek kunnen verrichten,
experimenten kunnen uitvoeren en metingen
kunnen doen. The Talent Lab komt met grafische

Libraries can make use of a whole range of
installations to address the scale of intelligences
and skills. Of course it may not be feasible for
every library to acquire all the large and
expensive installations for their sole use.
By organising a lease system to lend them out to
one another an interesting dynamic might occur.
To facilitate this lending process, the students
developed a prototype for a catalogue.
The catalogue indicates which of the library’s
core functions, which of Gardner’s intelligences
and which of Jenkins’s skills each installation
taps into. The catalogue also indicates which
position it takes up in the inspiration–creation–
exhibition process and how much guidance an
installation requires (depending on children’s
ages), expressed in AGU’s — Amount of Guidance
Units. Using the catalogue as a guideline, libraries
can put themes together. To prevent a library
from losing all coherence through a mishmash
of installations that collectively and randomly
appeal to all the senses, the students’ advice is
to work with themes. An example is to connect
installations to a location (an oasis, ocean or
jungle), an ancient civilization (the Romans,
Greeks or Egyptians) or subjects (astronomy,
biology or physics).

By way of an example, the students created a
concept called The Talent Lab. For a short while,
a library can turn itself into a laboratory where
children can do research and experiments and
perform measurements under controlled
circumstances. The Talent Lab provides graphic
elements (to label the available information),
props such as lab coats, test tubes and safety
goggles (for use in the Work Space) and three
installations. The first installation included in
The Talent Lab is the Mix Machine. This large
container holds audio files, films, texts, and
objects, all in the shape of test tubes.
By connecting these test tubes to one another,
children can find the right mix and see a new
narrative arise from different elements.
They can also add information to the machines
themselves in order to fill up the test tubes,
thus learning to make connections between
information from very different sources.
The Microscope is literally a microscope, except

Prototype voor een model
waarin geduid wordt hoe
installaties inspelen op
Meervoudige Intelligentie
(Gardner) en de compe-
tenties van Jenkins.
Prototype for a model in
which installations can be
defined according to the
Multiple Intelligences of
Gardner and the skills of
Jenkins.
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elementen (om de beschikbare informatie te
labellen), attributen zoals laboratoriumjassen,
reageerbuisjes en brillen (te gebruiken in de
werkruimte) en drie installaties. De eerste instal-
latie als onderdeel van The Talent Lab is de Mix
Machine. In deze grote bak zitten in de vorm
van reageerbuisjes audio files, films, teksten en
objecten. Door deze reageerbuisjes met elkaar
te verbinden kunnen kinderen de juiste mix van
materialen vinden en zo uit verschillende elemen-
ten een nieuw verhaal zien ontstaan. Ook kunnen
ze zelf informatie aan de machine toevoegen om
de reageerbuisjes te vullen. Zo leren kinderen
informatie uit heel verschillende bronnen met
elkaar te verbinden. De Microscope is letterlijk
een microscoop. Kinderen kijken alleen niet door
een vergrootglas naar amoeben op een petri-

schaaltje, maar door de kijker naar een klein
scherm. Dat vertoont de verfilming van een
proces dat in de werkruimte is uitgevoerd.
Alle filmpjes zijn verkrijgbaar als petrischaaltjes
waarop een film in de vorm van een RFID–chip,
voorzien van tags, is opgeslagen. Bedoeling is
dat kinderen zo leren van voorgangers. De Info-
pod ten slotte is een soort helm, met een snoer
aangesloten op een database. Kinderen kunnen
met een hendel op de helm een onderwerp selec-
teren (geschiedenis, natuurkunde, sport, muziek,
etc.). Als ze vervolgens de helm opzetten, horen
ze een verhaal daarover. Net als de De Micro-
scope is De Infopod bedoeld om te informeren
en te inspireren.

that, instead of looking at amoebas in a petri
dish through a magnifying glass, children look
through the viewfinder and see a small screen.
It shows a recording of a process that was carried
out in the Work Space. Each film is available as a
petri dish which carries a recording of a film in
the form of a tagged RFID chip. The idea is to
help children learn from their predecessors.
To conclude, The Infopod, is a kind of helmet,
electronically attached to a database. By turning
a handle on the helmet, children can select a
subject (history, phys ics, sport, music, etc.).
When they put the helmet on, they hear a story
about it. Like The Microscope, The Infopod is
designed to inform and inspire.

_ De collectie als
organisme
Een afzonderlijk levend wezen
dat voor zijn voortbestaan
afhankelijk is van zijn eigen
stofwisseling en bestaat uit
verschillende organen.

_ The collection
as organism
A living being with
independent parts.

Lizanne Dirkx
Marcia Nolte

Stijn van der Vleuten
Lotte van Wulfften Palthe
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De collectie

Een collectie is een verzameling van gelijksoortige voorwerpen. De collectie
van de jeugdbibliotheek voldoet aan deze omschrijving; zij bestaat voor-
namelijk uit boeken. Maar wat als we gelijksoortig eens breder trekken dan
alleen het boek? Wat als we ‘gelijksoortig’ abstract interpreteren en in het
geval van de bibliotheek benaderen als een collectie, bestaande uit middelen
die informatie bevatten?

De collection

A collection is a grouping of similar objects. A youth library’s collection
fits this description: it consists mainly of books. But what if we widen
our interpretation of ‘similar’ to include more than just books? What if
we interpret ‘similar’ in an abstract way and, in the case of the library,
approach it as a collection consisting of means that contain information?

Informatie is kennis die iemand bereikt. In de
definitie van informatie valt geen vormomschrij-
ving te ontdekken. Met deze benadering bevat
een tandwiel, een roman, een soldeerbout, een
gedicht, iemands werkstuk, muziek, een stripboek,
een film, of een website evenveel informatie.
Toch kent de bibliotheek als voornamelijke
informatiebron het boek.

Information is knowledge that reaches a recipient.
This definition of information does not present
us with a description of form. Form this vantage
point, a cog, a novel, a soldering iron, a poem,
someone’s school project, music, a comic book,
a film or a website could all contain equal
amounts of information. And yet, when it comes
to the library, books remain the principal source
of information. The form in which information is

De verschijningsvorm van informatie zegt niets
over het belang dat het voor iemand kan hebben.
Aangezien kinderen hun eigen referentiekader
hebben, zijn er ook verschillende behoeftes.
Ze hebben hierdoor verschillende manieren om
aan informatie te komen, die tot zich te nemen
en te verwerken. Een referentiekader is iets dat
groeit en wat je je hele leven ontwikkelt.

presented says nothing about the value that the
information can have for someone. Since children
have their own frame of reference, they also
have different needs. This means that they
have different ways of getting, absorbing and
processing information. Your frame of reference
is something that evolves and that you develop
throughout your lifetime.
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Kast 2

1 achter
• boeken
• bouwen
• biologie
• historie
• kruiden
• koken

voor
• boeken
• textiel
• hout
• papier
• vouwen

• verjaardagsslingers
• ballonnen
• kaarten
• onafgeronde projecten
• mechanica
• keramiek
• vliegende kwasten

• boeken
• koken, diverse keukens,
internationaal

• contemporary art

2 achter
• bouwpakket vliegtuigjes
• houten bollen
• Meccano
• houten legspellen
• tijdschriften
• Kijk

• wit/rood touw

voor
• plastic tandwielen, klein
• plastic wormwielen
• plastic tandwielen, midden
• papieren driehoeken
• plastic tandwielen, groot
• elastiekjes
• plastic kroonwielen
• boeken
• wiskunde
• logica

3 achter
• stiften
• knikkers
• houten etenserveer-
middelen

• krijtjes
• plastic folie plaatjes
• spoeltjes

voor
• schelpen
• plexiglasplaatjes
• diverse ballonnen
• grote ventielen
• elektra ophangklemmen
• onafgeronde projecten
• mechanica

• diverse kleuren kleine
lampjes

• fitting lampjes voor
elektra draad doorloop

Inventory of the collection

Cabinet 1

1 • books
• artists
• art(istic) education
• looking/viewing
• drawing skills

2 • matchsticks
• corks
• dowels
• (small) rubber rings
• split pins
• sprayers, large, 50 ml
• sprayers, medium, 20 ml
• sprayers, small, 5 ml
• hoses
• books
• body exercise
• theatre

3 in the front
• ice lolly sticks
• wooden wheels,
cross-section 30 mm

• ‘pulley wheels’
cross-section 60 mm

• cardboard wheel,
2 mm (thickness),
cross-section 50 mm

• cardboard wheel,
2 mm (thickness),
cross-section 30 mm

• film canisters
• plastic spools
• books
• colour
• optical illusion

• sandpaper

at the back
• Super Mag
• bamboo sticks and
rubber bands

• kitchen roll holder

Inventarisatie van de collectie

De volgende voorbeelden laten de
collectie op verschillende manieren
zien. We willen op deze manier laten
ervaren wat er met een collectie
gebeurt als er geconcentreerd wordt
op de visuele of juist de tekstuele
vorm. De voorbeelden zijn gebaseerd
op de collectie van Het Van kinderen-
museum in Den Haag, opgezet door
Rita Baptiste.

The following examples show the
collection in different ways. We would
like to show you what happens to a
collection when the focus is put either
on the visual or on the textual form.
The examples are based on the
collection of The children’s museum
in The Hague, set up by Rita Baptiste.

Kast 1

1 • boeken
• kunstenaars
• kunstzinnige vorming
• kijken
• tekenvaardigheid

2 • luciferhoutjes
• kurken
• deuvels
• rubberringetjes
• splitpennen
• spuiten, groot, 50 ml
• spuiten, middel, 20 ml
• spuiten, klein, 5 ml
• slangetjes
• boeken
• bewegen met het
lichaam

• theater

3 voor
• ijs stokjes
• houten wieltjes,
doorsnede 30 mm

• katrolwieltjes
• houten wieltjes,
doorsnede 60 mm

• kartonnen wieltje,
2 mm dik,
doorsnede 50 mm

• kartonnen wieltje,
2 mm dik,
doorsnede 30 mm

• fotorolkokertjes
• plastic spoeltjes
• boeken
• kleur
• optische illusie

• schuurpapier

achter
• Super Mag
• bamboestokjes en

elastiekjes
• keukenrolhouders
• fotolijm
• rubbercement
• spiegeltjes

4 • spellen
• Big City
• Villa Paletti
• Robo Rally
• Monopoly
• Appeltjes Plukken
• Domino
• Safari
• Mikado
• Wit Kit;
woordmagneten

• River Crossing
• Het Betoverde
Doolhof

• De Kolonisten
van Catan

• Carcasonna
• Clans
• 7 in 1 Game Set
• Saga
• Zigity
• O, Farao
• Pyramidology
• Geo Mag
• Triominos
• Granium
• Set!
• Koehandel
• Blokkendoos
• Mozaiek
• Technisch Lego

5 • schuimrubber
• bakstenen
• witte rietjes

• photo glue
• rubber cement
• mirrors

4 • plays
• Big City
• Villa Paletti
• Robo Rally
• Monopoly
• Appeltjes Plukken
• Domino
• Safari
• Mikado
• Wit Kit;
word magnets

• River Crossing
• Master Labyrinth
• The Settlers of Catan
• Carcasonna
• Clans
• 7 in 1 Game Set
• Saga
• Zigity
• O, Farao
• Pyramidology
• Geo Mag
• Triominos
• Granium
• Set!
• Koehandel
• Box of (building) blocks
• Mozaic
• Technical Lego

5 • foam
• bricks
• white straws

• kleine langwerpige
lampjes

2 achter
• fietsbanden
• plastic kabelringen
• sloten
• kleine kartonnen doosjes

voor
• diamaterialen
• gereedschapsklemmen
• houten Meccano
• kleine verbindings-
materialen

• splitpennen
• paperclips
• diverse fittingen
• diverse verbindings-
materialen

• diverse mechanica
kinetisch

• assemblage materialen

5 • plastic buizen
• keramisch rest materiaal
• lederen lapjes
• project
• kartonnen ringen
• scrap
• alles om een huisje
te bouwen

Cabinet 2

1 at the back
• books
• build/construct
• biology
• history
• herbs/spice
• cook

in the front
• books
• textile
• wood
• paper
• foldings

• birthday streamer
• balloons
• cards
• unfinished projects
• mechanics
• ceramics
• ‘flying’ brushes

• books
• cook, diverse kitchens,
international

• contemporary art

2 at the back
• (do-it-youself) kit planes
• wooden bulbs
• Meccano
• wooden plays
• magazines
• Kijk

• white/red rope

in the front
• plastic gears, small
• plastic worm wheels
• plastic gears, medium
• paper triangles
• plastic gears, large
• rubber bands
• plastic crown wheels
• books
• mathematics
• logic

3 at the back
• felt-tips
• marbles
• wooden kitchen tools
• chalks
• (small) plastic foil images
• plastic spools

in the front
• shells
• (small) plexiglass plates
• balloons
• large valves
• electrical suspension
clamps

• unfinished projects
• mechanics

• various colours, small
light bulbs

• fitting lights for electric
wire

• small elongated light
bulbs

2 at the back
• bicycle tires
• plastic cable rings
• locks
• small cardboard boxes

in the front
• slide materials
• clamp tools
• wooden Meccano
• small connecting
materials

• split pin
• paperclips
• various fittings
• various connecting
materials

• various kinetic mechanica
• assembly materials

5 • plastic tubes
• ceramic remnant
• leather patches
• project
• cardboard rings
• scrap
• material to contruct
a house
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Kast 4

1 • boeken
• wetenschap
• techniek
• machines
• mobiliteit

• gereedschap
handleidingen

• paletten
• schmink

2 achter
• project techniek
• perspex
• fineer
• A3 papier
• grote wasknijpers

voor
• punaises
• paperclip
• batterijen
• kroonsteentjes
• regels uit gedichten
• schuimkarton
hangers

• foamplakkers
• viltglijders
• schilderij ophanghaakjes
• transparante tie-wraps
• houten plaatjes
10 x 100 x 100 mm

• tandwielen
• zwengels
• snaarwielen
• knikkers
• 2-bladige propellers
• 3-bladige propellers
• kogellagers
• boeken
• filosofie

3 • mozaïek cement
• olieverfkrijt
• water wonderspel
• rol papier
• tijdschriften
• natuur

• boeken
• kunst

• luidsprekertjes
• kartonnen ringen
• metalen schakels
• plankdragers
• vouwblaadjes
• twijgjes
• schelpjes
• keramische resten
• wasknijpers
• bamboe vliegengordijn
onderdelen

• koffiemolen
• plaatje hout
• kartonnen asophanging
• kartonnen driehoeken

4 • transparante slang
• verfrollers
• kwasten

Kast 3

1 achter
• platen schuim
• boeken
• waterexperimenten

• halffabrikaten
• hoofdjes

• onafgeronde projecten
• ei

• kleivormpjes
• schilderdoeken
• boot met waterrad
• mechanische insecten

voor
• boeken
• strips

• kleurencirkel
• lood
• printplaatjes
• wieltjes
• naaidoos
• project
• mechanica
• doosjes
• bloem
• doosjes

• gummen
• project
• huisje

• sigaren
• accubakjes met takjes

2 achter
• tie wraps
• blow-outs
• kaarsen
• watermolentjes
• papierlijm
• behangselplak
• bakvormen
• oogjes
• pompoentjes
• mini kraaltjes
• confetti
• lange doosjes
• palletjes
• katrollen
• kabelbaanmaterialen
• boeken
• afstudeercatalogi

voor
• touw
• draad
• papier
• masker
• linialen
• scharen
• puntenslijpers
• messingdraad
• onafgeronde
projecten
• vogeltjes

• muziekorgeltje
• potloden
• stiften
• krijt

3 achter
• rollen papier
• technisch Lego
• motortje
• schroefdraad
• moeren
• bouten

voor
• kralen
• knopen
• schakelaars
• (zonne)panelen
• zoemer
• zonnecel motor
• motortjes
• krokodillenbekjes
• stuurwielen
• boeken
• musea

4 • productieafval
• scrap
• flessendoppen
• telescoop bouwset
• lijm
• stiften
• piepschuim snijder

5 • elektriciteitssnoer
• koperplaat
• metaalplaat
• kokers
• voegendichter

Cabinet 3

1 at the back
• foam plates
• books
• water experiments

• semimanufactured
products
• heads

• unfinished projects
• egg

• clay molds
• canvases
• boat with waterwheel
• mechanical insects

in the front
• books
• comic books

• color circle
• lead
• (small) printed
circuit boards

• (little) wheels
• sewing box
• project
• mechanica
• boxes
• flower
• boxes

• erasers
• project
• house

• cigars
• rectangle vase filled
with twigs

2 at the back
• tie wraps
• blow-outs
• candles
• watermills
• paper glue
• wallpaper paste
• baking tins
• eyes
• pom-pom
• mini beads
• confetti
• long boxes
• palletjes?
• pulleys
• funicular material
• books
• graduation catalogs

in the front
• thread
• paper
• mask
• rulers
• scissors
• pencil sharpeners
• brass wire
• unfinished projects
• birds

• music box
• pencils
• felt-tips
• chalks

3 at the back
• paper rolls
• Technical Lego
• engines
• screw thread
• nuts
• screw bolts

in the front
• beads
• buttons
• switches
• solar collectors
• buzzer
• solar cell engine
• engines
• crocodile figures
• steering wheels
• books
• museums

4 • production rubbish
• scrap
• bottle caps
• telescope kit
• glue
• felt-tips
• Polystyrene cutter

5 • electric wire
• copperplate
• metal plate
• ducts
• pointer

• houtpulp
• houten hamer
• lijmspatel
• plantenspuit
• steekbeitels
• raspen
• zwart gipspoeder
• zagen
• vijlen
• zeepsteen
• speksteen
• staalwol
• handschoenen

5 • penselen
• kwasten
• speksteen
• houtpulp
• modelgips
• gietgips
• naaimachine
• beeldhouwhamer
• zagen
• raspen
• hamer
• vijlen
• rubberen spatels
• handboor
• handzaag
• rasp
• gipsmat
• staalwol
• ijzerdraad
• stoffen handschoenen
• beschermbril
• metaalplaatschaar
• schuurpapier
• kwasten

Cabinet 4

1 • books
• science
• technology
• machinery
• mobility

• equipment manuals
• paint palettes
• grease paint

2 at the back
• project technology
• perspex
• veneer
• A3 paper
• large clothespins

in the front
• thumbtacks
• paperclip
• batteries
• (little) connectors
• lines of poems
• foamboard hangers
• foam stickers
• felt glides
• painting hook
• transparent tie wrap
• (little) wooden plates
10 x 100 x 100 mm

• gears
• cranks
• chord wheels
• marbles
• 2-blade propeller
• 3-blade propeller
• ball bearings
• books
• philosophy

3 • mosaic cement
• oil crayon
• water miracle play
• paper roll
• magazines
• nature

• books
• art

• loudspeakers
• cardboard rings
• metal links
• shelf supports
• paper folding
• twigs
• shells
• ceramic remnants
• clothespins
• parts of bamboo curtain
• coffee grinder
• wooden plate
• cardboard rear
suspension

• cardboard triangles

4 • transparent hose
• paint rollers
• brushes
• wood pulp
• mallet

• glue spatula
• plant spray
• paring chisels
• rasps
• black plaster powder
• saws
• (hand) files
• soapstone
• steatite
• steel wool
• gloves

5 • paint brushes
• brushes
• steatite
• wood pulp
• plaster model
• plaster cast
• sewing machine
• sculpture hammer
• saws
• rasps
• hammer
• (hand) files
• rubber spatulas
• hand drill
• handsaw
• rasp
• plaster mat
• steel wool
• iron wire
• fabric gloves
• goggle
• metal shear
• sandpaper
• brushes
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Kast 5

1 achter
• elektronica ontdekset
• handaandrijving
• schakelaars

voor
• penselen
• boeken
• informatief

• project
• blikjes stoomboot

• boeken
• informatief voor jonge
kinderen

• houten modelhand
• videodocumentatie
eerdere musea

• dvd
• Charlie Chaplin

2 achter
• stempels
• ballonnen vliegtuig
• project
• rijdende wasknijper

• kanten bandjes
• montagekit
• secondelijm
• batterijen
• ‘om de hoek’ kijker
• zelfgemaakte
schakelaars

• houten doosjes
• schilderijlijsten
• projecten
• tekeningen

voor
• droogbloemen
• waterverf
• papieren borden
• papieren vellen

3 achter
• glazen potjes

voor
• kwasten
• acryl verf
• paletten

4 achter
• elektriciteitsdraad op rol

voor
• metaaldraad
• lasdraad 1, 2, 3 mm
• plaatjes koper en blik
• kippengaas
• schroefdraad
• elektriciteitsdraad
• haspels
• diverse kleuren
kunststof rietjes

• tie-wraps
• schilders tape
• duct tape
• dubbelzijdige tape

Kast 6

1 voor
• gietmallen
• papieren bouwhuisjes
• klittenband
• zekeringen
• rietvlechtsel
• pompjes
• gesso-tape
• gereedschap
• tegelklei
• boetseerklei
• kaartenhouders
• schatkaarten papier
• keramische oven
ondersteuningen

achter
• papier langwerpig
• papieren broodzakken
• bierviltjes
• foto’s
• projecten
• printpapier
• radiometer

2 • glazuren
• keramisch gereedschap
• keramische lijm
• satéprikkers
• mondkapjes
• pigmenten
• kook/mengkeukentjes

3 • allerhande elektronisch
materiaal in platte stalen
kluisdoosjes

4 voor
• keramisch gereedschap
• mengbakjes
• vernis
• lijm

achter
• elektronisch materiaal -
specialisme

5 • kleigereedschap
• kleiresten
• kleirollers
• klei
• klei draaischijven

Cabinet 6

1 in the front
• casting moulds
• paper construction
house

• Velcro
• fuses
• plaiting reeds
• pumps
• gesso-tape
• tools
• clay tile
• modelling clay
• card-tray
• treasure maps paper
• ceramic oven supports

at the back
• paper oblong
• paper bread bags
• beer coasters
• photos
• projects
• print paper
• radiometer

2 • glaze
• ceramic tool
• ceramic glue
• skewers
• surgical mask
• pigments
• (little) cook/blend
kitchens

3 • all sorts of electronic
material(s) in flatten
safe boxes of steel

4 in the front
• ceramic tool
• mixer bowls
• varnish
• glue

at the back
• electronic material -
specialism

5 • clay tool
• clay scrap clay
• clay rolling pins
• clay
• clay potter’s wheels

5 • penselen etuis
• kleien handzaagjes
• kunststof en houten
• verstekbakken
• stoffen lapjes
• haspel

Cabinet 5

1 at the back
• electronics discover kit
• manual/hand drive
• switches

in the front
• paint brushes
• books
• informative

• project
• tinplate steamship

• books
• informative for
young children

• wooden model hand
• video documentation
of earlier museums

• DVD
• Charlie Chaplin

2 at the back
• stamps
• balloon plane
• project
• mobile clothespin

• lace bands
• assembly kit
• super glue
• batteries
• ‘round the corner’ viewer
• self-made swatches
• wooden boxes
• picture frames
• projects
• drawings

in the front
• dried flowers
• watercolour
• paper boards
• paper sheet

3 at the back
• (small) glass jars

in the front
• brushes
• acrylic paint
• paint palettes

4 at the back
• electric wire on roll

in the front
• metal wire
• welding wire 1, 2, 3 mm
• tin and copperplates
• chicken wire
• screw thread
• electric wire
• reels
• various colours of
plastic straws

• tie wraps
• painters tape
• duct tape
• double-sided tape

5 • paint brush case
• clay handsaw
• plastic and wooden
• mitre boxes
• fabric patches
• reel
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Kast 7
stalen kast

1 • elektronica-/
onderzoekdozen

• chemische stoffen
• pneumatische/
hydraulische elementen
voor proeven

2 • chemische stoffen
• chemisch laboratorium

3 • verrekijkers
• brillenglazen
• lenzen
• glaswerk
• weegschaal

4 • laboratoriumspullen

5 • doos met optisch
material voor proeven
met licht/kleur

• spiegel

Cabinet 7
metal cabinet

1 • electronic research
boxes

• chemicals
• pneumatic/hydraulic
elements for experiments

2 • chemicals
• chemicals laboratory

3 • binoculars
• spectacle lenses
• lenses
• glassware
• scale

4 • laboratory stuff

5 • box with optical
material for tests
with light/colour

• mirror

1 links
• schroevendraaiers
• nijptang
• stanleymes
• fretboor
• glassnijders

rechts
• zaag
• werkstuk bootjes

2 links
• werkstuk voertuigen
• buigtang
• kniptang
• striptang

rechts
• werkstukje
• elektronicawerkstukken

3 links
• verstekbak

rechts
• handboor
• plamuurmesjes
• zaagmalletjes
• passer
• meetgereedschap

4 links
• verstekbak
• snijmatten/planken

midden
• kralen en snoer
• wol, verschillende
kleuren

• breinaalden

rechts
• houtklemmen
• lijmklemmen
• vijlen
• figuurzagen

5 links
• sieradenmateriaal
• snoeren
• vilt
• textiel

midden
• botenmaterie
(elastieken, houtjes)

links
• toffelzagen

6 links 1
• karton
• robotica materiaal

links 2
• tech card = karton
mechanica

rechts
• hamers

Gereedschapskast 8

1 left
• screwdrivers
• pair of pincers
• Stanley knife
• auger
• glass cutters

right
• saw
• project of boats

2 left
• project vehicles
• plier
• wire-shears
• wire stripper

right
• project
• electronic projects

3 left
• miter

right
• hand drill
• filling-knives
• (little) saw moulds
• pair of compasses
• measuring Tools

4 left
• miter
• cutting mats/boards

in the middle
• beads and cord
• wool, various colours
• knitting needles

right
• wood clamps
• glue clamps
• files
• fretsaws

5 left
• material for jewelry
• strings
• felt
• textile

in the middle
• boat matrials
(elastics, sticks)

left
• backsaw

6 left 1
• cardboard
• robotic material

left 2
• tech card = cardboard
mechanics

right
• hammers

Tool cabinet 8



De collectie als organisme The collection as organism

114

Het kan It can be done

115

Laboratorium

• vuurvaste glazen
reageerbuisjes

• reageerbuishouders
• vuurvaste kolfjes,
verschillende soorten

• kolfhouders
• meetinstrumenten
(voor hoeveelheden)

• glazen en kunststof
flesjes, verschillende
soorten

• glazen en kunststof
bakjes, verschillende
soorten

• griltang
• wattenstaafjes
• kunststof spuitfles
• handgrepen
• etiketten
• geurverspreiders
(terracotta)

• thermometer
• zandloper
• opwarmpannetje
• kookplaatjes
• kunstof pipetten
• kunststof trechters
• veiligheidsbrillen
• roerspatels
• pincetten
• rubber handschoenen
• zout
• geurstoffen
• bakje met aardappel-
schilmesjes

• pipethouders/instekers
• ijsblokjesvormen
• vershoudfolie

Laboratory

• heat-resistant glass
test tubes

• test tube stands
• various kinds of
heat-resistant flasks

• flask holders
• measuring instruments
(for quantities)

• various kinds of glass
and plastic bottles

• various kinds of glass
and plastic bowls

• grill tong
• cotton buds
• plastic siphon
• handles
• labels
• fragrance diffusers
(terracotta)

• thermometer
• hourglass
• (little) warming pan
• cooking plates
• plastic pipettes
• plastic funnels
• safety goggles
• stirring sticks
• tweezers
• rubber gloves
• salt
• foodscents
• bin with potato peeler
• pipette holders
• ice cubes forms
• cling film

Stalen kast
gereedschap

1 • oscilloscopen
• figuurzaagbeugels
• knoopcellen

2 • laptops
• lijmen
• WD40
• robotmateriaal
• druk- & trekveren
• venhelslang
• lijmpistool
• lijmstiften

3 • metaalbewerking
(doos met gereedschap)

• vijlen
• houtbewerking
(doos met gereedschap)

• haarföhns
• gitaarmateriaal
• robotmateriaal

4 • houtboren
• houthamers
• solderen
• papier
• karton
• mesjes

5 • elektrische zagen
• voorraad spijkers
& schroeven

Metal cabinet
tools

1 • oscilloscopes
• fretsaws brackets
• button cells

2 • laptops
• glues
• WD40
• robot material
• pull and push springs
• valve tube
• glue pistol
• glue stifts

3 • metal working (tool box)
• (hand) files
• woodworking (tool box)
• hairdryers
• guitar material
• robot material

4 • drill/brace and bit
• wooden hammers
• soldering
• paper
• cardboard
• knives/blades

5 • electrical saws
• nails and screws in stock
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Inventarisatie van de collectie op
alfabetische volgorde

Inventory of the collection in
alphabetical order

# • 2-gatsperforators
• 7 in 1 Game Set (spel)

A • A3 papier
• aardappelschilmesjes
• accubakjes met takjes
• acrylverf
• afstudeercatalogi (boek)
• alarmsets (mechanica)
• alles om een huisje te
bouwen

• Appeltjes Plukken (spel)
• assemblagematerialen

B • bakstenen
• bakvormen
• ballonnen
• ballonnen vliegtuig
• bamboestokjes en
elastiekjes

• bamboe vliegengordijn
onderdelen

• batikmateriaal, strijkijzer
• batikmateriaal, tjantinks
• batikmateriaal, was
(waxinelichtjes)

• batterijen
• De Betoverde Doolhof
(spel)

• beeldhouw hamer
• behangselplak
• beschermbril
• beukenhout, rond staf
diverse diameters

• beukenhout, plankjes,
diverse diktes

• bewegen met het
lichaam (boek)

• bierviltjes
• Big City (spel)
• blikjes stoomboot
(werkstuk)

• bloem (werkstuk)
• Blokkendoos (spel)
• blow-outs
• biologie (boek)
• boekbindersset
• boetseerklei
• boot met
waterrad

• botenmaterie
• bouten
• bouwen (boek)
• bouwpakket, vliegtuigjes
• bouwpakket, zeilvliegers
• breinaalden
• brillenglazen
• buigtang

C • Carcasonna (spel)
• cement
• Charlie Chaplin (dvd)
• chemische stoffen
• Clans (spel)
• confetti
• contemporary art (boek)

D • duvels
• diamaterialen
• Domino (spel)
• doosjes (werkstuk)
• doosjes vierkant
• doos met optisch
materiaal voor proeven
met licht/kleur

• draad
• droogbloemen
• druk- en trekveren
• dubbelzijdige tape
• duct tape

E • ei (werkstuk)
• elastiekjes
• elektra ophang klemmen
• elektrische zagen
• elektronica-/onderzoek-
dozen

• elektronisch alarm
• elektronische muziek-
makers (zoals in
verjaardagskaarten)

• elektronisch materiaal
• elektronisch materiaal,
specialisme

• elektriciteitsdraad
• elektriciteitsdraad op rol
• elektriciteitssnoer
• elektronica ontdekset
• etiketten

F • fietsbanden
• figuurzaagbeugels
• figuurzagen
• filosofie (boek)
• fineer
• fittingen, diversen
• fitting lampjes voor
elektra draad doorloop

• flessendoppen
• foamplakkers
• fotofilmkokertjes
• fotolijm
• fotolijsten
• foto’s
• fretboor

G • gekleurd glas
• Geo Mag (spel)
• gereedschap
• gereedschap
handleidingen

• gereedschapsklemmen
• gesso-tape
• geurstoffen
• geurverspreiders
(terracotta)

• gietgips
• gietmallen
• gipsmat
• gitaarmateriaal
• glaswerk
• glassnijders

• glazen en kunststof
bakjes, verschillende
soorten

• glazen en kunststof
flesjes, verschillende
soorten

• glazen potjes
• glazuren
• Granium (spel)
• griltang
• grote wasknijpers
• gummen

H • haarföhns
• hand aandrijving
• handboor
• handgrepen
• handschoenen
• handzaag
• hamers
• haspels
• historie (boek)
• hoofdjes (werkstuk)
• hotelschakelingen
(mechanica)

• hout (boek)
• houtboren
• houten bollen
• houten doosjes
• houten hamer
• houten legspellen
• houten Meccano
• houten modelhand
• houten plaatjes
10 x 100 x 100mm

• houten servies
• houten wieltjes,
doorsnede 30mm

• houten wieltjes,
doorsnede 60mm

• houthamers
• houtklemmen
• houtpulp
• huisje (project)

I • ijsstokjes
• informatief (boek)
• informatief voor jonge
kinderen (boek)

• ijsblokjes vormen
• ijzerdraad

J

K • kaarsen
• kaarten
• kaartenhouders
• kabelbaan materialen
• kanten bandjes
• karton
• kartonnen asophanging
• kartonnen driehoeken
• kartonnen presentatie
ezels

• kartonnen ringen
• kartonnen wieltje, 2 mm
dik, doorsnede 30mm

• kartonnen wieltje, 2 mm
dik, doorsnede 50 mm

• katrollen

• katrol wieltjes
• keramiek
• keramische lijm
• keramische oven
ondersteuningen

• keramische resten
• keramisch gereedschap
• keramisch rest materiaal
• keukenrolhouders
• Kijk (tijdschrift)
• kijken (boek)
• kippengaas
• kleien handzaagjes
• kleur (boek)
• kleurencirkel
• klei
• klei draaischijven
• klei gereedschap
• kleine kartonnen doosjes
• kleine lampjes, diverse
kleuren

• kleine langwerpige
lampjes

• kleine verbindings-
materialen

• kleiresten
• kleirollers
• kleivormpjes
• kleurpotloden
• klittenband
• knikkers
• kniptang
• knoopcellen
• knopen
• Koehandel (spel)
• koffiemolen
• kogellagers
• koken (boek)
• koken, diverse keukens,
internationaal (boek)

• kokers
• kolfhouders
• De Kolonisten van Catan
(spel)

• kook/mengkeukentjes
• kookplaatjes
• koperplaat
• kralen
• kralen en snoer
• krijt
• krijtjes
• krokodillenbekjes
• kroonsteentjes
• kruiden (boek)
• kunst (boek)
• kunstenaars (boek)
• kunststof en houten
verstekbakken

• kunststof gietmallen
• kunststof pipetten
• kunststof rietjes
• kunststof trechters
• kunstzinnige vorming
(boek)

• kurken
• kwasten

L • lange doosjes
• laptops
• lasdraad 1, 2, 3 mm

# • 2-hole punches
• 7 in 1 Game Set (game)

A • A3 paper
• acrylic paint
• alarm set (mechanics)
• Apple game
• art (book)
• artist (book)
• artistic education (book)
• assembly materials
• assembly/mounting kit
• auger

B • backsaw
• baking tins
• ball bearings
• balloon plane
• balloons
• bamboo curtains
• bamboo sticks with
rubber bands

• batik material, flat-iron
• batik material, tjantings
• batik material, wax
(tea lights)

• batteries
• beads
• beads and cord
• beech wood sticks
various diameters

• beech wood, plates
various sizes

• beer coasters
• ‘The Bewitched
Labyrinth’ (game)

• bicycle tires
• Big City (game)
• binoculars
• biology (book)
• birds (project)
• birthday streamer/
• black plaster powder
• blow-outs
• boat materials
• boat with waterwheel
• bookbinder set
• bottle caps
• boughs
• box with optical material
for tests with light/colour

• boxes (project)
• brass wire
• bricks
• brushes
• Building Blocks (game)
• button cells
• buttons

C • candles
• canvases
• Carcasonna (game)
• cardboard
• cardboard boxes
• cardboard presentation

• cardboard rear
• cardboard rings
• cardboard triangles
• cardboard wheel
• cards
• card-tray
• casting moulds
• cement
• ceramic glue
• ceramic oven supports
• ceramic remnants
• ceramic remnants
• ceramic tool(s)
• ceramics
• chalk
• Charlie Chaplin (DVD)
• chemicals
• chicken wire
• chord wheels
• cigars
• circuits (mechanics)
• clamp tools
• Clans (game)
• clay
• clay handsaw
• clay molds
• clay remnant
• clay tile
• clay tool(s)/equipment
• (clay) potter’s wheels
• (clay) rolling pins
• cling film
• clothespins
• coasters
• coffee grinder
• coiled electric wire
• colour (book)
• colour circle
• colour pencils
• comics (book)
• confetti
• connectors
• connecting materials
• constructing (book)
• construction box, gliders
• construction box, planes
• contemporary art (book)
• cook/mingle kitchen
• cooking book
• cooking plates
• cooking, various kitchens
• copper plate
• corks
• cotton buds
• cranks
• crocodile figures
• cutting mats/boards

D • disc magnets
• Domino (game)
• dowels
• drawing skills (book)
• drawings (project)
• drills/brace and bits
• ducts

E • egg (unfinished project)
• electric wire
• electrical saws
• electrical suspension
clamps

• electronic alarm
• electronic material
• electronic research boxes
• electronic tune
generators

• electronics discover
kit/set

• electronics discovery kit
• empty coffee cans
• equipment manuals
• erasers
• exercise (book)
• eyes

F • fabric gloves
• fabric patches
• felt
• felt coupons
• felt glides
• felt-tips
• filling-knives
• film canisters
• fitting lights for electric
wire

• fittings
• flask stands / holders
• flower (project)
• flying brushes (project)
• flywheel drive
• foam
• foam plates
• foam stickers
• foam board hangers
• folding (book)
• food scents
• fragrance diffusers
(terracotta)

• fretsaws
• fretsaws brackets
• funicular material
• fuses

G • garland
• gears
• ‘Geo Mag’ (game)
• gesso-tape
• glass
• glass cutters
• glass jars
• glassware
• glaze
• gloves
• glue
• glue
• glue clamps
• glue pistol
• glue spatula
• glue-tips
• goggle
• graduation catalogue
• Granium (game)
• graph paper
• grease paint
• grill tong
• guitar material

H • hairdryers
• hammers
• hand drill
• handles
• handsaw
• (hand) files
• heads (project)
• heat-resistant flasks
• heat-resistant glass test
• herbs/spice (book)
• history (book)
• ‘Horse Trading’ (game)
• hoses
• hourglass
• house (project)

I • ice cube forms
• ice lollies
• informative (book)
• informative for young
children (book)

• international (book)
• iron wire

J • jewelry material

K • Kijk (Dutch magazine)
• kitchen roll holder
• knitting needles
• knives/blades

L • labels
• lace bands
• laptops
• large clothespins
• lead
• leather patches
• lenses
• light sources/light bulbs
• (little) pom-poms
• locks
• logic (book)
• long boxes
• loose stones
• loud speaker

M • machine (book)
• mallet
• manuals
• marbles
• mask
• matchsticks
• matchboxes
• material to construct a
house

• mathematics (book)
• measuring instruments
• ‘Meccano’
• mechanical insects
• mechanics (project)
• mechanics kinetic,
• mechanics(project)
• meetgereedschap
• metal links
• metal plate
• metal wire
• ‘Mikado’ (game)
• mini beads
• mini bricks
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• lederen lapjes
• lege koffieblikken
• lenzen
• lichtbronnen/gloeilampen
• lijm
• lijmen
• lijmklemmen
• lijmpistool
• lijmspatel
• lijmstiften
• linialen
• logica (boek)
• lood
• luciferhoutjes
• luidsprekertjes

M • machines (boek)
• masker
• Meccano
• mechanica (werkstuk)
• mechanica (project)
• mechanica kinetisch,
diversen

• mechanische insecten
• meetgereedschap
• meetinstrumenten
(voor hoeveelheden)

• mengbakjes
• mesjes
• messing draad
• metaaldraad
• metaalplaat
• metalen schakels
• Mikado (spel)
• mini baksteentjes
• mini kraaltjes
• mini stoommachine
• mobiliteit (boek)
• modelgips
• modelhoofd, piepschuim
• moeren
• mondkapjes
• Monopoly (spel)
• montage kit
• motortjes
• Mozaïek (spel)
• mozaïek cement
• mozaïekmateriaal, tegels
• mozaïekmateriaal, lijm
• mozaïekmateriaal, tang
• mozaïekmateriaal, losse
steentjes

• muizenval auto’s
• muziekinstrumenten,
kokers

• muziekinstrumenten,
spijkers

• muziekinstrumenten,
steentjes

• muziekmateriaal,
bellen

• muziekmateriaal, houder
voor klankstaven

• muziekmateriaal,
muziekdoosjes

• muziekmateriaal, snoeren
• muziekorgeltje
• musea (boek)

N • naaidoos
• naaimachine
• natuur (tijdschriften)
• nietmachine
• nijptang

O • O, Farao (spel)
• olieverfkrijt
• oogjes
• ‘om de hoek’ kijker
• optische illusie (boek)
• opwarmpannetje
• oscilloscopen

P • paletten
• palletjes
• paperclips
• papier
• papier (boek)
• papieren borden
• papieren bouwhuisjes
• papieren broodzakken
• papieren driehoeken
• papieren schaaltjes en
onderzetters

• papieren vellen
• papier langwerpig
• papierlijm
• passer
• penselen
• penselen etuis
• perforators
• perspex
• perspex platen
• piepschuim
• piepschuim snijder
• pigmenten
• pincetten
• pipethouders
• plaatje hout
• plaatjes koper en blik
• plaatschaar
• plamuurmesjes
• plankdragers
• plantenspuit
• plastic buizen
• plastic folie plaatjes
• plastic kabelringen
• plastic kroonwielen
• plastic spoeltjes
• plastic tandwielen, groot
• plastic tandwielen, klein
• plastic tandwielen, midden
• plastic wormwielen
• platen schuim
• plexiglasplaatjes
• pneumatische/
hydraulische elementen

• pompjes
• pompoentjes
• potloden
• printpapier
• printplaatjes
• productieafval
• propellers, 2-bladige
• propellers, 3-bladige
• punaises
• puntenslijpers
• pvc buizen
• Pyramidology (spel)

Q

R • radiometer
• rakels voor muziek
• raspen
• reageerbuishouders
• regels uit gedichten
• rietvlechtsel
• rijdende wasknijper
(werkstuk)

• River Crossing (spel)
• robotica materiaal
• Robo Rally (spel)
• roerspatels
• rollen papier
• rubbercement
• rubber handschoenen
• rubberen spatels
• rubberringetjes
• ruitjespapier

S • Safari (spel)
• Saga (spel)
• satéprikkers
• schakelaars
• scharen
• schatkaarten papier
• schelpen
• schelpjes
• schijfmagneten
• schilderdoeken
• schilderijlijsten
• schilderij ophang haakjes
• schilders tape
• schmink
• schroefdraad
• schroeven
• schroevendraaiers
• schuimkarton hangers
• schuimrubber
• schuurpapier
• scrap
• secondelijm
• Set! (spel)
• sigaren
• sieraden materiaal
• slangetjes
• sloten
• snaarwielen
• snoeren
• snijmatten/-planken
• soldeerbouten
• staalwol
• stanleymes
• steekbeitels
• stempels
• stenen
• stiften
• strips (boek)
• striptang
• stoffen handschoenen
• stoffen lapjes
• stuurwielen
• speksteen
• spiegel
• spiegeltjes
• spijkers
• splitpennen
• spoeltjes
• spuiten, groot, 50 ml

• spuiten, klein, 5 ml
• spuiten, middel, 20 ml
• spuitfles
• Super Mag (spel)

T • takken
• tandwielen
• techniek (boek)
• tech card (karton
mechanica)

• Technisch Lego
• tegelklei
• tekeningen (project)
• tekenvaardigheid (boek)
• telescoop bouwset
• textiel
• textiel (boek)
• textielverf
• theater (boek)
• thermometer
• tie rips
• toffelzagen
• touw
• touw, diverse soorten
• transparante slang
• transparante tie rips
• trektollen
• Triominos (spel)
• triplex plaatjes
• twijgjes

U

V • veiligheidsbrillen
• venhelslang
• ventielen, groot
• verbindingsmaterialen,
diversen

• verfrollers
• verjaardagsslingers
• vernis
• verpakkingsmaterialen
• verrekijkers
• vershoudfolie
• verstekbak
• video documentatie
eerdere musea

• vijlen
• Villa Paletti (spel)
• vilt
• vilten coupons
• viltglijders
• vliegende kwasten
(werkstuk)

• vliegtuig voorbeelden
• vliegwiel aandrijving
• voegendichter
• voertuigen (werkstuk)
• vogeltjes (werkstuk)
• vouwblaadjes
• vouwen (boek)
• vuurvaste glazen
reageerbuisjes

• vuurvaste kolfjes

W • wasknijpers
• waterbalonnen
• waterexperimenten (boek)
• watermolentjes
• waterpompen

• mini steam engine
• miniature pallet boards
• mirror
• mirrors
• mitre box
• mixing bowls
• mobility (book)
• model head, Polystyrene
• modeling clay
• Monopoly (game)
• mosaic cement
• mosaic material
• mosaic material, glue
• mosaic material, tang
• mosaic material, tiles
• motors/engines
• mousetrap cars
• moving clothespin
• Mosaic (game)
• museum (book)
• music instruments
• music instruments, bells
• music instruments, nails
• music material
• music organ
• musical boxes

N • nails
• nature (magazines)
• nuts

O • O, Pharaoh (game)
• oil crayon
• optical illusion (book)
• oscilloscopes

P • packaging materials
• paint brushes
• paint brushes cases
• paint palettes
• paint rollers
• painter’s tape
• painting hooks
• pair of compasses
• pair of pincers
• pair of wire-cutters
• paper
• paper (book)
• paper bread bags
• paper construction
• paper dishes/boards
• paper folding
• paper glue
• paper oblong
• paper rolls
• paper sheets
• paper triangles
• paperclips
• paper bowls
• paring chisels
• pencil sharpeners
• pencils
• perforators/hole punches
• perspex
• perspex plates
• philosophy (book)
• photo frames
• photo glue
• photos
• picture/painting frames

• pigments
• pipette holders
• plaiting reeds
• plane examples
• plant spray
• plaster cast
• plaster mat
• plaster model
• plastic and wooden
• plastic cable rings and
plastic bottles

• plastic casting moulds
and plastic bins/bowls

• plastic crown wheels
• plastic foil images
• plastic funnels
• plastic pipettes
• plastic spool
• plastic spools
• plastic spools, large
• plastic spools, middle
• plastic spools, small
• plastic straws
• plastic tubes
• plastic worm wheels
• plexiglass (little) plates
• plier
• pneumatic/hydraulic
• pointer
• Polystyrene
• Polystyrene cutter
• potato peeler
• print paper
• printed circuit board
• production rubbish
• propeller, 2-blade
• propeller, 3-blade
• pull spinning tops
• ‘pulley wheels’
• pulleys
• pumps
• pvc pipes
• Pyramidology (game)

Q

R • radio meter
• rectangle vase filled
• reel
• River Crossing (game)
• Robo Rally (game)
• robotic material
• rope
• rope, various kinds (of)
• ‘round the corner’ viewer
• rubber bands
• rubber cement
• rubber gloves
• rubber rings
• rubber sticks
• rulers

S • Safari (game)
• safety goggles
• Saga (game)
• salt
• sandpaper
• saw
• saw moulds
• saws

• science (book)
• scissors
• scrap
• screw bolts
• screw thread
• screwdrivers
• screws
• sculpture hammer
• self made switches
• Set! (game)
• The Settlers of Catan
(game)

• sewing box
• sewing machine
• shear
• shelf supports
• shells
• siphon
• skewers
• slide materials
• small connectors
• small elongated light
bulbs

• small lights,
various colours

• solar cell (panels)
• solar cell motor/engine
• soldering irons
• spectacle lenses
• split pin
• sprayers, large, 50 ml
• sprayers, middle, 20 ml
• sprayers, small, 5 ml
• square box
• Squeegees for music
• stamps
• Stanley knife
• stapler
• steatite/soapstone
• steel wool
• steering wheels
• stirring sticks
• stones
• strings/ropes
• super glue
• Super Mag (game)
• surgical mask
• switches

T • tech card (cardboard
• Technical Lego
• technology (book)
• telescope kit
• test tubes
• textile
• textile (book)
• textile paint
• theatre (book)
• thermometer
• thread
• thumbtacks
• tie rips
• tin and copperplates
• tinplate steamship
(project)

• tools
• transparant tie rips
• transparent hose
• treasure maps paper
• Triominos (game)

• triplex plate/sheets
• tubes
• tweezers
• twigs
• twigs

U

V •valve tube/hose
• valves, large
• various connecting
materials

• various kinds of glass
• varnish
• vehicles (project)
• Velcro
• veneer
• verses from various
poems

• video documentation
• viewing/looking (book)
• Villa Paletti (game)

W • wallpaper paste
• warming pan
• water balloons
• water experiments
(book)

• water miracle play
• water pumps
• watercolours
• watermills
• WD40
• weaving frame
• weighing scales
• welding wire 1, 2, 3 mm
• wheel
• white cotton fabrics
• white straws
• white/red rope/cord
• wire stripper
• word magnets
• wood (book)
• wood clamps
• wood pulp
• wooden ‘Meccano’
• wooden boxes
• wooden bulbs
• wooden crockery set
• wooden hammers
• wooden plays
• wooden model hand
• wooden plate
• wooden plates
• wooden wheels
• wool in various colors

X

Y

Z • Zigity (game)
• zoomer
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De verschillende inventarislijsten laten
zien dat er verrassende opeenvolgingen
kunnen ontstaan. Interesting sequences
arise through the different inventory
lists.

• waterverf
• water wonderspel
• wattenstaafjes
• WD40
• weefraampjes
• weegschaal
• wetenschap (boek)
• wieltjes
• wiskunde (boek)
• Wit Kit; woordmagneten
(spel)

• witte katoenen stoffen
• witte lege luciferdoosjes
• witte rietjes
• wit/rood touw
• wol in diverse kleuren

X

Y

Z • zaag
• zaagmalletjes
• zagen
• zandloper
• zekeringen
• zelfgemaakte schakelaars
• Zigity (spel)
• zoemer
• zonnecelmotor
• zonnenpanelen
• zout
• zwart gipspoeder
• zwengels
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Eenzelfde deel van de collectie op

verschillende manieren. The same part

of the collection shown in different ways.
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boeken books

materiaal materials
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boeken books

materiaal materials

gereedschap tools
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boeken books

materiaal materials

gereedschap tools

werkstukken projects
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boeken books

materiaal materials

gereedschap tools

werkstukken projects

spellen games
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boeken books 22%

materiaal materials 38%

gereedschap tools 26%

werkstukken projects 6%

spellen games 8%
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Mijn collectie

Hetgeen er bereikt moet worden
tussen de jeugdbibliothecaris en het
kind is als een tennisspel; enerzijds
het kind, dat het balletje opgooit (de
vraag) en hoopt hierbij de bal terug
te krijgen van de jeugdbibliothecaris
(het antwoord). Anderzijds is het
mogelijk dat de jeugdbibliothecaris
reageert op het gedrag van het kind
en hem probeert uit te dagen een
spelletje te spelen door bijvoorbeeld
een ander boek te lezen, een teke-
ning te maken of een toneelstuk
te schrijven. Dit spel van vraag en
antwoord kan heel lang doorgaan
tot de bal uit is. Het kind heeft zijn
eigen plan gemaakt of een doel be-
reikt. Daarna kan weer een nieuwe
opslag gedaan worden.

My collection

We hope the dynamics between a
youth librarian and a child will be
like a tennis match: on the one hand
you have a child who throws up
a ball (the question) and hopes that
the ball is returned by a librarian
(the answer). Another possibility
is that a librarian reacts to a child’s
behaviour and tries to challenge it
to play a game: to read a different
book, for instance, or to make a
drawing or write a play. This game
of back and forth can go on for
a while until the ball is played out.
A child may then have made his/
her own plan or the aim has been
achieved. Accordingly another ball
can be served.

Een kind en zijn eigen collectie binnen
de bibliotheek. A child with its own
collection within the library.

Om het kind binnen de collectie en de collectie
zelf in beweging te krijgen moeten andere
verbanden gelegd kunnen worden tussen de
onderdelen van de collectie. Het doel is om op
die manier het kind te stimuleren een avontuur-
lijk pad af te leggen. Dit kan ontstaan door een
specifieke vraag of juist door een onverwachte
verrassing binnen de collectie.

Elk kind zal zijn pad binnen de collectie anders
bewandelen. Er zullen verrassende dingen
gebeuren wanneer verschillende paden van
kinderen elkaar gaan kruisen of juist wanneer ze
van hun eigen pad afwijken en dat van een ander
gaan volgen. De informatie, die ze tijdens deze
reis krijgen, zou vervolgens opgenomen kunnen
worden in de collectie en daardoor gebruikt door
andere kinderen.

Om te illustreren hoe verbanden gelegd kunnen
worden tussen de verschillende onderdelen binnen
de collectie staan op de volgende pagina’s twee
voorbeelden.

In order to get children to make their own way
through the collection and activate the collection,
different connections between different parts of
the collection need to be made. The aim is to
encourage children to plot an adventurous course
for themselves. This could be set in motion by
a specific question, but also for instance by a
surprising encounter with an object in the
collection.

Each child will find his or her own path through
the collection. Surpising things can happen
when different paths cross or when children
leave their own path and follow another child’s
path. The information obtained on this journey
can be added to the collection and later on
shared by other children.

On the next pages there are two examples to
illustrate how connections can be made between
different parts of the collection.
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De spin

De spin illustreert hoe eenzelfde
uitgangspunt kan leiden tot totaal
verschillende reizen, waarbij
verschillende informatiedragers
aangeraakt worden (boek, werkstuk,
materiaal, gereedschap, spel).
Op deze manier ontstaan er
verschillende paden.

The spider

The spider illustrates how one
starting point can lead to completely
different journeys, which touch upon
different types of information carriers
(a book, a project, materials, tools,
a game). In this way, a variety of
paths arises.

Het gereedschap staat
beschreven in het boek
Open Here.

The tool is described in
the book Open Here.

Het boek Open Here is
voor leergierigen; hoofd-
persoon in Matilda is ook
leergierig.

The book Open Here for
those who like to be
inquisitive, just like
Mathilda.

Een gebruiksaanwijzing
over geweren staat in het
boek Open Here.

The book Open Here
includes a manual on
weapons.

Het gereedschap staat
beschreven in het boek
Open Here.

The tool is described in
the book Open Here.
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Het bewegende poppetje
zet aan om verschillende
houdingen na te doen en
een dansvoorstelling te
maken.

The moving doll triggers
different postures and
dancing.

Het verhaal van Matilda
inspireert om dingen in
beweging te zetten en te
gaan vouwen.

The story of Matilda is
inspiring in making things
move, folding things.

Het houten poppetje kan
gemaakt worden met het
gekozen gereedschap.

The wooden doll can
be made with the tool.

Meer informatie over
geweren is digitaal terug
te vinden.

More information on
weapons can be found on
the Internet and on DVDs.

Het boek How are Things
geeft net als Open Here
informatie over
producten, maar op een
meer filosofische wijze.

This book How are Things
also describes products
but more on a
phylosophical level.

De vorm van de
portemonnee kan
gevouwen worden.

The form of the purse can
be folded.

In het voorgaande boek
wordt de relatie tot een
dier besproken, Het vertrek
van de mier is een boek
met dierenverhalen.

In the last book the
relationship with an
animal is discussed. The
departure of an ant is a
book full of stories about
animals.

De ronde beweging van de
koffiemolen is hetzelfde
als die van een dvd.

The round movement of a
coffee grinder is the same
as a DVD.
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boeken books

materiaal materials

gereedschap tools

werkstukken projects

spellen games

Bas

Annelies

Sarisha

Tobias



Scrabble

Scrabble is een spel dat bestaat uit
losse letters. De letters kunnen samen
woorden vormen. Het gelegde woord
kan vervolgens weer gebruikt worden
om een nieuw woord mee te maken.
Zo kunnen woorden elkaar kruisen
of verlengd worden.
De onderdelen uit de collectie zijn
als de letters uit het spel en de
persoonlijke collecties zijn als de
woorden. Op bepaalde plekken raken
of kruisen de persoonlijke collecties
elkaar. Bij deze ontmoetingen kan
het kind geïnspireerd worden door
een ander en beïnvloedt dit zijn of
haar reis door de collectie.

Scrabble

Scrabble is a game consisting of
separate letters, which can be
combined to form words. The word
that is laid out on the board can
then be used again to form another
word. Words can cross each
other or be extended.
The items in the collection are
like the letters in the game and
the personal collections are like
the words. At certain points the
personal collections will touch upon
or cross each other. These encounters
with others can inspire children and
influence their journey through the
collection.
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werkstukken projects

spellen games

ontmoeten to meet

Bas

Annelies

Sarisha

Tobias
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Structuren

De nieuwe opzet voor de jeugdbiblio-
theek zou niet moeten beginnen met
een categorisatie. Het categoriseren
van de bibliotheek zou het opleggen
zijn van een systeem en zorgt niet
voor de gewenste beweging van de
collectie.

In deze kast plaats je de 5 groepen;
boeken, gereedschap, materiaal,
werkstuk en spel, naast elkaar.
De groepen zijn gesorteerd naar
hun functie. Op deze manier zouden
logische stappen kunnen ontstaan.
Bijvoorbeeld wanneer een kind met

een bepaald materiaal wil werken en
vervolgens in het schap van het
gereedschap ontdekt hoe hij het kan
bewerken. Tevens kan het zorgen voor
verrassende linken; zo zou een boek
over koken kunnen staan naast een
zaag. The idea is to place 5 groups next

to one another in this cabinet: books,
tools, material, project and play.
The groups are sorted according to
their function. This could lead to a
logical process, such as a child wanting
to work with a certain material and then
finding out how to do that by going to

the shelf that holds the tools. It can
also provoke surprising connections:
a book about cookery could be next to
a saw, for instance.

Het is niet zinvol om te streven naar
de perfecte categorisatie, aangezien
ieder persoon zijn eigen manier van
categoriseren heeft.

Structuren

Imposing a system based on
categories would not be a good
set-up for a new youth library.
In the new set-up for the youth
library, imposing a system based on
categories is not the starting point.

Although categorisation allows
objects to be found in the library,
the main focus here is on the
relations between the objects.
By making the relations visible,
a collection can become dynamic.



De collectie als organisme The collection as organism

160

Het kan It can be done

161

Deze kast bestaat uit schappen die elkaar
afwisselen door de manier van presen-
tatie. ‘Open’ betekent dat het schap
objecten presenteert die door het kind
direct gezien worden. Bijvoorbeeld
werkstukken, maar ook boeken die met
hun cover naar voren staan geplaatst.

‘Dicht’ staat voor lades, dozen of kastjes
die gesloten zijn. Hierin zitten voor-
werpen opgeborgen. Het is een
verrassing voor het kind wat hij of zij zal
aantreffen. Het gevonden voorwerp kan
het kind aanzetten tot denken in nieuwe
verbanden. This cabinet is made up of

shelves that vary according to the
manner of presentation. ‘Open’ signifies
that the shelf presents objects that can
be seen directly by the child, such as
projects, but also books that are placed
with the cover facing out. ‘Closed’ is used
to indicate drawers, boxes, or little

compartments that are closed, in which
objects are hidden away. What children
will encounter inside is a surprise to
them. The objects they find can prompt
them to make new connections.

Daarom hebben we in plaats van categorieën
verschillende structuren bedacht om deze
beweging van de collectie op gang te brengen.
Vanuit onze eigen ervaring merkten we dat het
heel prettig is wanneer een kast genoeg afwisse-
ling toont. Bijvoorbeeld een schap met boeken
dat wordt opgevolgd door een schap met
gereedschap. Op deze manier blijft de aandacht
van het kind behouden.
Het verschil tussen een structuur en een cate-
gorie is dus dat een structuur niet ingaat op de
inhoud. Een structuur kan bijvoorbeeld opge-

That is why we have come up with different
structures, instead of categories, to get this
dynamic started within the collection.
From our own experience, we have noticed that
it helps if cabinets are varied: a shelf containing
books might be adjoined by one displaying tools,
for instance. This variety is more likely to catch
people’s attention. And because they recognise
certain structures, their attention will then be held.
The difference between our structures and
categories is that our structure does not
introduce content. The starting point is that

a structure is constructed around the action that
a child must perform to find the information.
An example: information carriers that are
directly visible (recognition) will be experienced
differently from information carriers that the
child encounters after first having opened a
drawer (surprise). In this way, objects that are
directly visible can be related in an unexpected
manner to objects that were not visible before.
A child who would normally linger by the same
bookshelf may now be inspired to look around it.

bouwd zijn vanuit de actie die het kind moet
uitvoeren om de informatie te vinden (open - dicht)
of het kan gaan om de functie (de indeling van
de 5 groepen).

Een kind dat normaal bij eenzelfde kast blijft
hangen, raakt zo geïnspireerd door de collectie
eromheen.
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De structuur van deze kast bestaat uit
schappen gebaseerd op de manier van
verwerking van informatiedragers. ‘Doen’
staat voor informatiedragers die aanzetten
tot praktijkgerichte acties. ‘Denken’ staat
voor informatie die aanzet tot denken. Dit
zouden boeken kunnen zijn, maar bijvoor-

beeld ook spellen. The structure of this
cabinet consists of shelves based on how
information is used. ‘Doing’ stands for
information carriers that lead to practical
actions. ‘Thinking’ stands for information
that prompts children to think: books, for
instance, but also things like games.
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Deze kast laat zien dat de activiteiten
ook buiten de bibliotheek kunnen
plaatsvinden. Zo zou een boek, dat een
kind heeft gelezen, aan kunnen zetten
tot een bezoek aan een museum.
Andersom zou een bezoek aan een
theaterstuk, georganiseerd door de

bibliotheek, kunnen aanzetten tot het
maken van een toneelstuk in de biblio-
theek met behulp van objecten uit de
collectie. Op deze manier kunnen ver-
schillende culturele instanties elkaar over
en weer blijven inspireren. This cabinet
shows that the activities can also take

place outside the library. A book a child
has read might lead to a visit to a museum,
for instance. Or, the other way around,
a visit to the theatre organised by the
library to see a play could stimulate
children to make their own play in the
library using objects from the collection.

In this way, different cultural institutions
can continue to inspire one another.
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Illustraties

In ‘onze collectie’ illustreren we hoe
we beweging kunnen creëren tussen
de collectie, het kind en de jeugd-
bibliothecaris.

Illustrations

In ‘our collection’ we illustrate ways
of creating more movement between
the collection, a child and a youth
librarian.

Deze weegschaal geeft aan hoe de
verhouding tussen de collectie en de
verwerkruimte zou kunnen zijn. Wanneer
het aandeel van een plek om je gevonden
informatie te verwerken groter is,
maakt het de drempel om iets met de
collectie/informatie te doen, lager.

Deze verhouding vertelt je veel meer
doordat je ook daadwerkelijk en direct
iets met deze informatie kan doen. The
scales indicate what the ratio could be
between the collection and the space for
processing information within the library.
If the share of space reserved for

processing found information is
increased, it lowers the threshold for
doing something with the
collection/information. Above all, this
ratio communicates to you that you can
do something with this information
immediately.

Het Italiaanse dorpsplein; de natuurlijk-
heid van de bewegingen en ontmoetingen.
Door deze opstelling ontstaat overzicht
en wordt de collectie toegankelijker.
Dit geeft meer vrijheid om te bewegen.
An Italian town square: a natural flow
of movement and encounters.

This arrangement makes the collection
easier to survey and more accessible.
This results in more freedom of
movement.
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Dit levend scrabble kan kinderen
aanzetten tot het plaatsen van
objecten in de kast. In deze kast kunnen
persoonlijke collecties elkaar kruisen of
in elkaar overlopen. This giant living
scrabble game can encourage children
to place objects in the cabinet. In the

cabinet, personal collections can
cross or merge.

Het flexibel maken van het interieur van
de bibliotheek om er zo creatiever mee
om te kunnen gaan. Making the interior
of the library more flexible in order to be
able to use it more creatively.

De collectie als organisme The collection as organism
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Het zichtbaar maken van eerder gelegde
verbanden met een bepaald voorwerp in
de collectie. Visualising connections
made previously to a certain object in the
collection.
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De lege bladzijdes geven de mogelijkheid
om je eigen beleving toe te voegen aan
het materiaal en de beleving van anderen
te ontdekken. The empty pages give
you the opportunity to add your own
experiences to the material and to
discover other people’s experiences.

Stel je voor dat je de belevingen van
anderen digitaal kunt lezen en je eigen
ervaring toe kunt voegen, zelfs vanuit je
eigen kamer. Imagine you can read the
experiences of other people digitally and
can also add your own, even from the
comfort of your own room.
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Met een scanner kun je bij iemand anders
aflezen wat hij of zij aan informatie bij
zich draagt. You can use a scanner to
find out what information someone else
is carrying.

De scanner geeft je ook de mogelijkheid
de informatie en interesses van je buur-
jongen te lezen. Zo kom je bijvoorbeeld
te weten wat hij de afgelopen maand aan
informatie heeft beleefd. The scanner
also allows you to read what your
neighbour’s information and interests

are. You might find out what kind of
information he has gathered and
experienced during the past month,
for instance.
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