
Foto boven: een ruimte in het ABC-huis.
Foto rechts: Een kamishibai-opstelling in 
een tent.

om zo verbindingen te maken tussen zijn/haar 
levenservaringen en kunstbeleving. De organi-
satie kiest daarbij bewust voor een holistische 
benadering, hoofd, hart en handen worden 
gelijkwaardig aangesproken.

ABC hoopt met haar werking vooral dat kin-
deren en volwassenen zich blijven verwonde-
ren, nieuwsgieriger worden, levenslang leren, 
de fantasie cultiveren, anders en bewuster 
leren kijken, luisteren, voelen, bewegen, den-
ken… Kortom, dat ze kunstenaar worden van 
hun eigen leven. 

ABC wil ook nadrukkelijk een alternatieve vorm 
van educatie/onderwijs ‘promoten’: ervarings-
gericht, projectmatig, én met aandacht voor 
creativiteitstraining doorheen het ganse cur-
riculum. Ze ontvangen daarom niet enkel vele 
klasjes uit het basisonderwijs (vanaf de derde 
kleuterklas), maar ook toekomstige leerkrach-
ten en hun lectoren.

Binnen alle projecten is er extra veel aandacht 
voor de ruimtelijke context, de architectuur 
waarbinnen elke vorm van educatie plaatsvindt. 
Getuige daarvan zijn de mobiele studio’s, en 
natuurlijk de inrichting van het huis waarin z e 
dit zo ideaal mogelijk proberen te organiseren. 
ABC wil haar expertise op dat vlak graag delen. 
De voorbije jaren kwamen er vele vragen van 
organisaties als scholen, crèches en bibliothe-
ken die op zoek zijn naar een kwaliteitsvolle, 
prikkelende omgeving: ABC onderzoekt samen 
met de partner de noden en mogelijkheden van 
de infrastructuur, en ontwerpt specifiek meubi-
lair, aangevuld met boeken en spelmaterialen 
die uitnodigen tot associatief en zelfontdek-
kend leren.

Een belangrijke pijler binnen de werking is de 
kamishibai, een oorspronkelijk Japanse vertel-
vorm. In een verteltheaterkastje kunnen grote 
prenten worden geschoven, en op de achter-
zijde van die prenten staat een verhaal dat de 

ABC is als onafhankelijke vzw actief sinds 2000. 
De organisatie is het geesteskind van Gerhard 
Jäger. Toen hij vader werd, zocht hij naar boe-
ken en spelmaterialen voor zijn opgroeiende 
zoon, als een indirecte visuele inleiding tot de 
kunsten. Die boekencollectie, waarin cultuur en 
opvoeding centraal staan, groeide in die mate 
dat hij ze wilde delen: met ouders, leerkrach-
ten, bibliothecarissen, pedagogen en last but 
not least, met andere kinderen. 

De meest interessante ideeën uit de talloze 
boeken werden geselecteerd en getransfor-
meerd tot ‘speel-en werkstations’: kleine eilan-
den waar kinderen én volwassenen, individueel 
of samen, op een onderzoekende en speelse 
manier met hun verbeelding aan de slag kon-
den. Zo ontstonden de eerste interactieve ABC-
studio’s die sinds jaren overal te lande — en 
soms over de landsgrenzen heen — te gast 
waren. 

Het ABC-huis kreeg als ondertitel ‘Creative 
Resource Center’: de enorme boekencollectie 
(intussen goed voor meer dan 12.000 titels) 
staat zichtbaar opgesteld in boekenrekken, ver-
deeld over de verschillende ruimtes en meestal 
per thema. Je vindt in het ABC-pand ook meer-
dere ateliers (een textiel-, een hout-, een papier- 
& grafiekatelier), een cinema-auditorium, een 
crèche-café, een architectuur-studio, een keu-
ken op kindermaat, buitenspeelruimtes en een 
moestuin. De inrichting met het zelf ontworpen 
én gerealiseerde meubilair straalt een bewust 
rustgevende soberheid uit (zie foto).

BLIjVEN VErWONDErEN
Op zoek naar de poëzie in het dagelijks leven… 
dat is wat alle ABC-projecten verbindt. Het 
draait om een eigenzinnige invulling van het 
ruime begrip ‘kunsteducatie’: enerzijds het 
ontvouwen van de rijke wereld van de kunsten, 
anderzijds elk individu de kans bieden om in 
een doordacht vormgegeven omgeving met 
de eigen creativiteit te experimenteren. En 

Patrick jordens

De permanente werking van het ABC-huis (Art Basics for Children) 
vindt sinds 2008 onderdak in een gerenoveerde industriële wasse-
rij, vlakbij het Brusselse Noordstation. Het ABC-huis groeide uit tot 
een open, interactief en artistiek labo rond kunst, cultuur en educatie. 
Schoolklasjes, families, leerkrachten (in opleiding), begeleiders van 
jeugdateliers, museum- en bibliotheekmedewerkers. Iedereen begaan 
met kunst(educatie) en creativiteit is er van harte welkom.

ABC-huis
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van bestaande bibliotheken- geïnspireerd ver-
der te zetten. 

De bibliotheek van morgen staat voor grote 
uitdagingen omwille van allerlei maatschap-
pelijke ontwikkelingen: de vergrijzing, de 
toenemende digitalisering, de Brede School-
dynamiek… Welke accenten een bibliotheek 
legt, zal natuurlijk in grote mate afhangen van 
de mensen die er werken en de plek een ziel 
kunnen geven. De uitdagingen zijn alleszins 
groot, zeker om bij de jeugd een onderzoe-
kende, autodidactische attitude te stimule-
ren. De bibliotheek biedt op dat vlak heel wat 
mogelijkheden en kan gezien worden als een 
essentiële aanvulling op het reguliere klasge-
beuren, of zelfs als mogelijk alternatief voor 
een klaslokaal. Ze betreurt in die zin het feit 
dat de bibliotheeksector zich nauwelijks mengt 
in het maatschappelijk debat rond opvoeding 
en onderwijsstructuren. Het is de vurige hoop 
dat deze belangrijke plekken voor cultuurpar-
ticipatie en burgerschap in de toekomst blijk 
durven geven van visie en relevantie, en niet 
genivelleerd worden tot louter evenementiële 
instellingen. 

kamishibai-verteller voorleest/vertelt. Het is 
een prachtig instrument om met kinderen en 
jongeren te werken rond taalbeleving, lees-
bevordering, en creative storytelling. In de loop 
der tijd heeft ABC een rijke verzameling van 
kamishibai-verhalen aangelegd. De meeste van 
die verhalen en ook de zelf ontworpen theater-
kastjes kunnen uitgeleend worden.

ZOEKTOCHT
De basis van alle ABC-projecten is de wijd-
vertakte, multidisciplinaire collectie, de verza-
meling boeken en (spel)materialen op basis 
waarvan ze alle projecten realiseren. Het is het 
resultaat van jarenlang en continu research en 
zorgvuldig selecteren. Ze wil deze collectie 
graag nog meer delen met een breed publiek, 
wat ze uiteraard al doen door middel van de 
diverse studio’s, stages, en workshops, en door 
het huis zoveel mogelijk open te stellen. 

Al jaren droomt ABC ervan om de collectie te 
kunnen registreren, en een publieksvriendelijke 
catalogus online te zetten. Die catalogus moet 
vooral visueel prikkelen en mensen uitnodigen 
om zelf aan de slag te gaan, zelf meer onder-
zoek te doen, eigen interpretaties van het aan-
bod te maken…

In de afgelopen vijftien jaar heeft ABC zich 
ontwikkeld tot een unieke speler binnen het 
kunst- en cultuureducatieve landschap. Een 
van de grote uitdagingen blijft de zoektocht 
naar een evenwicht tussen hun opdracht als 
service-organisatie enerzijds, en laboratorium 
anderzijds, waar voldoende ruimte bestaat voor 
vernieuwing. Ook de betrokkenheid op het 
onderwijs, dé weg om alle kinderen te bereiken, 
willen ze graag nog actiever gaan ontwikkelen.

INTErACTIEVE BIBLIOTHEEK
Liefde voor boeken was hét vertrekpunt van 
ABC, dus het spreekt vanzelf dat ze de biblio-
theek ziet als een uitgelezen plek van inspiratie 
en ideeën. Het ABC-huis op zich is overigens 
één grote interactieve bibliotheek. De afgelo-
pen jaren heeft de vzw vaak boeiende gesprek-
ken gevoerd met verschillende bibliotheken 
over de impact van de architectuur/inrichting 
op de bibiotheekgebruiker, en over de moge-
lijkheden om vanuit een fascinatie voor boe-
ken meer in te zetten op beleving. Ze hopen 
dat proces- het optimaliseren en transformeren 
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