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Mas en Mathilda, 
over het recht van spreken van het kind 1 
 
Caroline Nevejan 
 
 
BOEKENBUS 
Zo’n 40 jaar geleden stond op dinsdagmiddag tussen 17 en 18 uur de 

Boekenbus in een plantsoen zo’n 10 minuten lopen van mijn huis.  In de 

winter was het dan al donker, maar de bus had licht binnen aan en het was er 

zelfs behaaglijk 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 uitkiezen. 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 bibliotheek mevrouw 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 er uit zag, dan dachten we soms hele 
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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 pakken 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 wereld van grote mensen waarin je als kind aanwezig 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 themaparken, online en in het echt, regisseren een overvloed aan 

indrukken en sensaties. Elementaire kleuren, levende strips, reality games en 

kant en klare hobbyhoeken ademen een sfeer uit als of 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 perse. 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? 

En waar moet die fauteuil aan voldoen wil hij er graag terugkomen? Mijn neef 

Mas speelt games uren achtereen en tekent de hele dag. En als hij verteld 

wat hij heeft getekend dan blijkt elke tekening een hele game te zijn, met 

‘bosses’, ‘levels’ en al. De games zijn in zijn hoofd de structuren van interactie 

geworden die hij tekent, waarmee hij kijkt naar de wereld om zich heen. 
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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 vind 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 beïnvloedt door de wijze van aanwezig zijn. 

Informatie en communicatietechnologie hebben allerlei nieuwe vormen van 

aanwezigheid 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 communicatieprocessen 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 

hieronder bespreken.  

 
Tijd: Synchroniseren in alle rust 
In de relatie tussen de bibliotheek en het kind zijn allerlei verschillende ritmes 

van tijd te herkennen: de tijd die nodig is om naar de bibliotheek toe te gaan, 

opening 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. Tegen over 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 halen en brengen, de 

beperkte leestijd en van de opening- 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 bibliotheek of 

deze downloaden van Internet is een fundamentele 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 plaats 

vindt. 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 allemaal 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 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 overstijgt, aan het kunnen duiden van een verhaal, aan het kunnen 

verbinden en vormgeven van het eigen leven door al die media heen. In de 



gefragmenteerde mediawereld is het recht van spreken van het kind niet 

vanzelfsprekend. De bibliotheek is de plaats waar kennis niet alleen wordt 

gevonden, 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 belevingsruimten 

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 ‘gesurfde’ fragmenten van internet wordt gemaakt is 

niet herkenbaar en moeilijk te delen. Het kind dat veel games speelt, 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 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 bibliotheekbezoek 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 kinderen 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 verschillende 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 bemiddelaar tussen de verschillende 

imaginaire werelden een grote rol. In de bibliotheek ontwikkelen kinderen 

verschillende conceptuele perspectieven op deze processen van verbeelding. 

Nieuwe vormen van kennis en cultuur komen zo aan de oppervlakte, nieuwe 

betekenis en zingeving worden geformuleerd. 

 

Uitvinden  

Nu zoveel informatie vanzelf en gratis beschikbaar is op Internet, wordt het 

handelen in de bibliotheek niet zozeer bepaald door ‘veel vinden’, maar meer 

door ‘uitvinden’. Erachter komen dat een verhaal al eerder op een ander 

manier is verteld, de cultuur herkennen waar in het verhaal is ontstaan, de 

structuur van het verhaal ook zelf kunnen maken, met andere kinderen 

samenwerken 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 bibliotheken zijn kinderen die nieuwe beelden en 

verhaalstructuren 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 media wijs. Deze 

workshops zijn geen knutselwerkplaatsen, maar fundamentele 

onderzoekscentra 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 kind 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 

tentoonstellingen 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 

bibliotheek omdat ze deel zijn van en 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 over het maken van een kookboek van Oma’s uit 

verschillende streken of over 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 werkwijzen worden 

ontwikkeld. 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 faciliteren, heeft de bibliotheek 

een goede verhouding met andere grote relaties in het leven van het kind. 

Ouders en verzorgers, de scholen, clubs en buurthuizen, 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 mensen 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 grote mensen 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.  

 

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 worden niet zomaar kennis. Pas als het kind deze kan duiden 

in de historische en culturele omgeving 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 zelf leren glas blazen. Later hebben ze 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 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


