
Digitale 
literatuur
Wat is 
dat?

verhalen of gedichten 
+ digitale technologie 

= nieuwe literaire 
ervaringen

De producties combineren video, audio, illustratie, animatie, 
geschreven tekst, interactieve en spelelementen met een 
medium-specifieke interface. Interactiemogelijkheden maken 
van de lezer vaak tevens een maker. Anders dan bij klassieke 
media ligt de inhoud van digitale literatuur daardoor niet vast. 

Digitale literatuur en de bibliotheek 
Digitale literatuur brengt allerlei mogelijkheden met zich mee. 
Je kunt werken in een bibliotheekvestiging presenteren via 
programma’s, als een ‘installatie’, in een expositie, of via een 
online aanbod. Ook op school kan digitale literatuur een plaats 
krijgen. Het multimediale en interactieve karakter biedt 
nieuwe manieren om met verhalen en gedichten om te gaan. 

Makers van digitale literatuur – we kunnen ze 
geen schrijvers meer noemen – ontwikkelen 
nieuwe manieren om verhalen te vertellen 
of poëzie te ervaren. Veel van het aanbod is 
gemaakt voor de smartphone. Je kunt het dus 
altijd en overal bekijken. Aan de andere kant van 
het aanbod vind je ‘installaties’. Dat zijn werken 
met bijvoorbeeld een groot meubel waarin de 
‘lezer’ – en ook die moeten we anders gaan 
noemen – plaatsneemt met een VR-bril en 
een koptelefoon op. 



 Inhoud 
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Interactief 
schrijven

Collectie
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 Gedichten-
generators
‘WILLEKEURIG GEDICHT’ 

Toevalsgedichten komen toevallig tot stand, maar 
zijn wel gemaakt door ‘mensenhanden’. Denk 
aan een objet trouvé of ready made, waarbij teksten 
die met een ander doel werden geschreven – zoals 
een gebruiksaanwijzing –  worden gepresenteerd 
als gedicht. Denk ook aan flarfs, stiftgedichten,  
enzovoorts.

Gedichtengenerators zijn machines die gedichten 
produceren. Bijvoorbeeld deze sonnettengenerator  
die willekeurig regels haalt uit de DBNL – Digitale 
Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren –  of 
uit Wikipedia, of een combinatie van beide. Bij 
iedere versregel geeft de generator aan waar 
die vandaan komt.  

‘Willekeurig Gedicht’ is een programma rond 
toevalsgedichten en gedichtengenerators. 

Vicky, dichter:
Wat leuk om met die generator 

aan de slag te gaan. Daarnet 

rolde er onder andere dit uit: 

Toch een behoorlijk poëtisch 

gegeven: een gezicht dat de 

derde plek heeft behaald. 

Oftewel: mooi speelgoed!

De vrouw had 
een gezicht 
dat mij beviel
Hierin is de derde 
plek behaald
 

https://digitalliterature.uvt.nl/sonnet/


Hij heeft een lange hoge schelle schreeuw
De plooiing vond plaats in het Plioceen 
Daarop trekt ze de aandacht van de leeuw 
Hij was niet dood, dat zag ze meteen 

Willekeurig sonnet [4561648809602283]  Eerste kwatrijn: 

Uit: ‘Blauwkeelara” (Wikipedia).

Uit: Klop op de deur (1930, 1ste druk). 
Geschreven door Ina Boudier Bakker. 

Uit: “Prey (film)”(Wikipedia).

Uit: “Jura (gebergte)” (Wikipedia).

Vreemd en nietszeggend? Betekenisvol? Poëtisch of 
juist niet? De willekeurige sonnetten nodigen hoe dan 
ook reacties en discussies uit. Je kunt er één of meer 
versregels uit halen om zelf verder te gaan schrijven, 
of je haalt er inspiratie uit voor … een tekening… 
een songtekst…

Gedichtengenerators zijn niet zo nieuw als ze lijken. 
Zo bedachten de Surrealisten honderd jaar geleden 
een manier om ‘automatische’ teksten te maken. 
Geen digitale generator uiteraard, maar vijf mensen 
die samen één zin schrijven. Deelnemers weten 
van elkaar niet welke woorden ze opschrijven. Het 
resultaat rolt eruit als een verrassing. Ze noemden 
dit Cadavre exquis, naar de eerste zin die op deze 
manier gemaakt is: Le cadavre exquis boira le 
vin nouveau.

Je kunt deze schrijftechniek nu ook uitvoeren met een 
app zoals UShuffle. Digitale gedichtengenerators zijn 
dus nieuw én een voortzetting van oude vormen.  

De onterende leeuw houdt van de briljante schilder.
Het potsierlijk luchtkasteel zoent de maagdelijke slagroomsoesjes.
De groene kast radbraakt dunne schoonheid.

https://shuffle.user.io/


Bezoekers meenemen in de wereld van automatisch 
gegenereerde teksten. Samen nadenken over 
verschillen en overeenkomsten tussen teksten 
die zijn gemaakt door een mens en door een machine.  

Liefhebbers van poëzie, innovatieve technologie, 
experimentele literatuur; schrijvers.

Wij werkten samen met een dichter en onderzoekers 
van digitale literatuur en automatisch geproduceerde 
teksten. Zoek in je werkgebied naar een dichter, 
of docent Nederlands, die affiniteit heeft met 
toevalsgedichten. Zoek ook naar iemand –  een 
docent, onderzoeker, maker – die kan vertellen 
over de technische kant en de mogelijkheden 
van automatisch gegenereerde teksten.

De dichter leest gedichten voor en laat het publiek 
bedenken of dit een toevalstekst is of niet . De 
onderzoeker/maker vertelt hoe gedichtengenerators 
werken, wat ze produceren en waarom mensen nog 
altijd nodig zijn om van al die automatische producties 
ook iets te maken wat interessant en betekenisvol is . 

Gedichtengenerators | ‘Willekeurig Gedicht’ 
 how to

Doel

Werkvorm

Doelgroep

Samenwerken 

Wie 
schreef 
dit? Google? 
Gogol?

Gegenereerd door 
de computer. 
Geselecteerd door 
de mens 
Wat computers maken is 

niet altijd even interessant. 

Dat wordt het pas door de 

verbeeldingskracht van de 

lezer. En ook door de 

selectie die wij maken uit 

wat de computer genereert. 

In het generatieproces is 

curatie de laatste stap. 



Gedichtengenerators | ‘Willekeurig Gedicht’ 
 how to ∞ Nodig gericht geïnteresseerden uit, 

   bijvoorbeeld schrijfclubs. 
∞ Zorg voor een mix tussen technologie 
    en intrigerende teksten.
∞ Voeg een quizelement toe: laat het publiek 
   beslissen of een tekst door een mens of 
    een machine is gemaakt.
∞ Maak samen een Cadavre Exquis. 
   Enkel de woordsoorten liggen vast. 
   1. bijvoeglijk naamwoord; 
   2. zelfstandig naamwoord; 
   3. werkwoord; 
   4. bijvoeglijk naamwoord; 
   5 zelfstandig naamwoord. 
  Voeg later lidwoorden en voorzetsels toe. 

∞ Maak het niet te technisch, 
   tenzij je programma zich speciaal
   richt op techneuten. 

do’s & don’ts

Zie jij
ook overal
poëzie ?

Op willekeurig gegenereerde teksten laten 

we vaak ook onze kennis van, en ervaring 

met traditionele gedichten los. We zoeken 

structuur, patronen, stilistische kenmerken, 

verwijzingen, … betekenis.  Dit lijkt op dat 

andere fenomeen: Zie je overal gezichten in?

Sprekers die de theorie en technologie goed 
kennen én een publiek kunnen aanspreken. 
Een inspirerende ruimte die uitnodigt tot ‘diepgang’. 
Audiovisuele apparatuur.

Communicatie

Randvoorwaarden

Genereer vooraf sonnetten met de sonnettengenera-
tor en gebruik die in je publiciteit. Zet de sonnetten 
op posters met informatie over het programma. 
Verspreid de posters fysiek en digitaal en verbind
 er een actie aan waarbij je mensen uitnodigt 
creatief te zijn met hun automatisch gegenereerde 
gedichten. Zet een QR-code op de poster, waardoor 
iemand die geïnteresseerd is direct wordt doorgelinkt 
naar de generator.

Zie jij overal 
gedichten in? 



Wat een gave 
gewaarwording 
om een gedicht 
in virtual reality 
te ervaren. 

een digitale 
literaire installatie 
die je onderdompelt 
‘lokroep’

In september 2021 vond Storyspace plaats in de Bibliotheek Neude in Utrecht. 
Elf werken vulden de grote hal. Je hoefde maar twee stappen in de expositie zetten 
om te zien hoe verschillend die installaties zijn; sommige ogen futuristisch, terwijl 
er in een hoek ook een antiek aandoend meubel staat. Zet nog een paar stappen, 
en je ziet dat alle werken interactief zijn: van een intelligent gesprek met 
stofzuiger Dustin tot een bezoek aan een zeventiende-eeuwse Amsterdamse 
kroeg. In die laatste installatie, Engelen van Amsterdam, neem je zittend aan 
de antieke toog  – met een VR-bril en hoofdtelefoon op – plaats aan een virtuele 
tapkast. Wanneer je een personage aankijkt, activeer je haar verhaallijn. 

Een installatie is een echte blikvanger in de bibliotheek.

https://issuu.com/filmfestival/docs/digitale-cultuur-brochure-online
https://www.vpro.nl/medialab/projecten/overzicht/Dustin/dustin.html
http://www.angelsofamsterdamvr.com/


    

Toen Lokroep, een immersive experience, twee 
weken in de Bibliotheek LocHal stond, vormden 
zich regelmatig groepjes rondom de opvallende 
‘stoel’. Heel wat bezoekers gingen ook in het 
grote meubel zitten en zetten de headset op. 

‘Herken je mij? Herinner je mijn stem?’ klinkt het 
verleidelijk. Het vijf minuten durend gedicht komt 
tot leven in de Oculus Rift, waarvoor het speciaal 
is geschreven. In de dromerige reis krijgt verleiding 
gaandeweg een dwingend karakter. De toeschouwer 
wordt gelokt met sensuele woorden en beelden die je 
ongemerkt voeren naar een verwarrende en dreigende 
omgeving. Gelukkig is ontsnappen mogelijk: de 
echte werkelijkheid is zo slecht nog niet, aldus 
dichter Micha Hamel, die Lokroep maakte samen 
met visueel kunstenaar Demian Albers.          Herken               

     je mij? 
  Herinner 
  je mijn         
  stem?  

https://apvis.nl/lure-2/?lang=nl


Bezoekers laten kennismaken met en interesseren 
voor digitale literatuur via een uitnodigende 
installatie die tevens een grote blikvanger is in 
een bibliotheekvestiging. 

Om de ervaring te kunnen begrijpen, raden 
we Lokroep aan voor bezoekers vanaf 12 jaar.

Lokroep wordt geplaatst in samenwerking met 
Studio APVIS, de ontwerper van de installatie. Je 
kunt aangeven of je de installatie wilt huren voor 
individueel gebruik of voor duo’s. In dat laatste geval 
levert Studio APVIS twee VR en audiosets mee.

Lokroep valt onmiddellijk op door zijn design. Gebruik 
dus zeker foto’s van de installatie in je communicatie. 
Kondig de komst van de installatie aan via de regulie-
re kanalen. 

Wanneer Lokroep in de bibliotheek staat, plaats er 
dan een informatieve tekst bij. Wat is het? Hoe werkt 
het? Waarom biedt de bibliotheek dit aan?

De bezoeker neemt fysiek plaats in de installatie 
en zet een VR bril en koptelefoon op. De ervaring 
duurt vijf minuten. 

Zorg voor voldoende ruimte; deze installatie is groot 
en indrukwekkend en vraagt een ruime en zichtbare 
plek in je bibliotheek

Zorg dat er altijd iemand in de buurt is om technische 
problemen, die je vrijwel zeker zult tegenkomen, op te 
lossen. Zoek de expertise binnen je organisatie op. 
Wie zijn de collega’s die verstand hebben van digitale 
technologie of gaming? 

Plaats een duidelijke handleiding bij de installatie 
waardoor bezoekers haar zelf kunnen starten. 

Digitale Literaire Installatie | ‘Lokroep’ 
 how to

Doel

Communicatie

Werkvorm

RandvoorwaardenDoelgroep

Samenwerken 

∞ Nodig gericht groepen uit om Lokroep te ervaren.
∞ Leg een “gastenboek” bij de installatie, waarin bezoekers 
   hun ervaring kunnen vastleggen. Dit geeft je een beeld hoe 
   bezoekers een digitale literaire installatie waarderen. 

∞ Kinderen voelen zich tot ‘Lokroep’ aangetrokken, maar geef 
   niet de indruk dat dit een experience voor kinderen is. 

do’s & don’ts



 Interactieve 
fictie schrijven 
‘Twine’ 

Interactieve fictie is evenveel computerspel als 
verhaal. Omdat de eerste computers vrijwel alleen 
tekst konden afbeelden, werden er verhalende avon-
turenspellen geprogrammeerd die enkel uit tekst 
bestonden. De computer vraagt de speler/lezer 
om namens de hoofdpersoon keuzes te maken. Dit 
gebeurt via een keuzemenu of door het typen van 
korte zinnetjes als “KIJK ACHTER DE KAST” of “PAK 
DE ROESTIGE SLEUTEL OP”. Het verhaal gaat dan 
verder op basis van de beslissing die de lezer/speler/
schrijver heeft genomen. Door de inbreng van de 
lezer/speler/schrijver konden de verhalen op 
tientallen verschillende manieren aflopen.

Evenveel 
computer 
spel als 
verhaal. 

De combinatie van digitale geletterdheid 
en leesbevordering levert vaak mooie 
resultaten op, maar de verbinding tussen 
deze gebieden is niet altijd makkelijk te 
maken. Interactieve fictie laat deze twee 
werelden echter perfect op elkaar aan-
sluiten. 



Interactieve fictie is nu een stuk toegankelijker dan in 
de tijd van de eerste computers. Met de open source 
website Twine kan iedereen gemakkelijk creatief 
schrijven en tegelijk digitale vaardigheden ontwikke-
len. Je hoeft er niet voor te betalen, niets te installeren, 
geen account aan te maken en je hoeft gelukkig ook 
geen computerprogrammeur zijn. 

Wij nodigden een schrijfgroep met volwassenen uit 
om het te proberen. De deelnemers zagen Twine als 
een speelse manier om iets met taal te doen. Ze vonden 
het programma inspirerend omdat het hen een heel 
andere kijk gaf op teksten maken. Een deelnemende 
docent zag meteen mogelijkheden om het ook in 
haar lessen Engels te gebruiken. 

Dit spreekt verschillende interesses aan. 
Voor de een zal het meer zijn ‘We gaan iets schrijven!’ 
voor de ander ‘We gaan programmeren!’

https://twinery.org


Voor kinderen organiseerden we Schrijf je eigen 
gameverhaal. De deelnemers gingen met een lees- en 
mediaconsulent anderhalf uur aan de slag met Twine. 
De kinderen maakten keuzes en bewandelden de 
verschillende paden van het verhaal.

De boekenfanaten hebben naar hartenlust geschreven en de gamers konden 
met echte HTML-codes aan de slag om de kleuren, letters en afbeeldingen aan 
te passen. Na afloop was de boodschap unaniem: onze lees- en mediaconsulent 
moest metéén een instructie naar de ouders sturen zodat de kinderen thuis 
verder kunnen werken in Twine en nog meer verhalen kunnen bedenken.

Moet de ridder het zwaard uit de steen proberen te trekken? 
Of moet hij de boze draak te lijf gaan met zijn blote vuisten? 
Moet hij aan het begin van het verhaal überhaupt zijn queeste 
accepteren? Of blijft de ridder beter lekker met een zakje 
chips op de bank zitten nadat er een brief van de koning 
op de deurmat is gevallen? In dat laatste geval komen we 
de boze draak niet eens tegen. 

Na de gezamenlijke start gingen de kinderen enthousiast aan de slag met hun eigen verhalen

Bekende boekpersonages kwamen in gamewerelden terecht, er ontstonden nieuwe 
verdiepingen voor de Waanzinnige Boomhut. Harry Potter kreeg plotseling de unieke 
kans om zich aan te sluiten bij de kwade Dooddoeners, de schippers van de Kameleon 
kwamen voor moeilijke keuzes te staan,  en allerlei eigen verzinsels kwamen tot leven.

Pak de 
roestige
sleutel
op



De creativiteit van het schrijven prikkelen en verhalen 
in een nieuw daglicht plaatsen. Digitale geletterdheid 
en leesbevordering samenbrengen.

Volwassenen, jongeren, gamers, kinderen met interes-
se in verhalen vertellen en schrijven. 

Werk met collega’s die activiteiten organiseren rond 
digitale geletterdheid en rond leesbevordering. Voor 
beide disciplines is dit een passend onderwerp. Denk 
voor volwassenen aan samenwerking met lokale 
groepjes van schrijvers. Een workshop Twine voor 
jeugd kan plaatsvinden in een bibliotheekvestiging  
of op school in de bovenbouw van het primair onder-
wijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Een workshop Twine kun je technisch zo ingewikkeld 
maken als je wilt, maar er zijn in de basis niet veel 
digitale vaardigheden voor nodig. Leesconsulenten en 
mediacoaches zullen er zeker mee overweg kunnen. 
Met de programmeertalen HTML en CSS pas je de 
kleuren, lettertypes en vormgeving van je verhaal 
aan. Met nog meer geavanceerde codes kun je hele 
game-elementen toevoegen en verandert je verhaal 
steeds meer in een computerspel. Maak van deze mo-
gelijkheden gebruik om zowel de boekenfanaten als 
de gamers en techneuten te enthousiasmeren. 
Er zijn kinderen die wat ideeën nodig hebben voordat 
ze een verhaal kunnen bedenken. Laat ze een verhaal 
schrijven op basis van hun lievelingsboek, verhalen-
dobbelstenen gebruiken, alternatieve versies van 
historische gebeurtenissen schrijven, enzovoorts. 
 

Interactieve fictie schrijven | ‘Twine’
 how to

Doel Werkvorm

Doelgroep

Samenwerken 



 how to Zorg voor voldoende computers of laptops en een 
groot scherm om plenair instructies te  geven.
Doorloop vooraf zelf het hele proces van een nieuw 
verhaal aanmaken, schrijven, uitproberen en exporte-
ren. Zo kom je niet voor verrassingen te staan tijdens 
een workshop. Je hoeft absoluut niet alle verschillen-
de toepassingen en programmeerfuncties te kennen 
of zelfs te begrijpen, maar zorg voor een stevige basis.

Communicatie

Randvoorwaarden

∞ Zoek op YouTube naar ‘Twine’ tutorial- en inspiratievideo’s.
∞ Is er een CoderDojo, Makerspace of een vergelijkbaar concept in je 
   bibliotheek? Dan kun je  de meer technische kant van interactive 
   fiction verkennen. Kijk bijvoorbeeld naar de diepere programmeerfuncties    
   van Twine, de interactive fiction-programmeertaal Inform of de virtual en  
   augmented reality-app CoSpaces.
∞ Sluit aan bij bestaande programma’s rond creatief schrijven en 
   introduceer daar Twine en Write With Transformer ter inspiratie.

∞ Begin bij kinderen niet met een uitleg over interactieve fictie want 
   dat kan eerder voor verwarring zorgen dan voor enthousiasme. 
   Begin dus gewoon samen een Twineverhaal te spelen. 
∞ Laat kennis van Twine geen doel op zich zijn. Het programma is 
   enorm inspirerend en biedt veel mogelijkheden, maar is uiteindelijk 
   niet meer dan een middel.

De termen ‘interactieve fictie’ en ‘Twine’ zeggen 
weinig mensen iets, dus zet die niet met grote letters 
bovenaan je flyer of social mediapost. Organiseer je 
een activiteit voor kinderen of jongeren? Zeg dan dat 
er een workshop ‘schrijf je eigen gameverhaal’ op de 
planning staat en noem de interactieve tv-serie/game 
Minecraft: Story Mode als voorbeeld. Voor volwasse-
nen spreek je over digitale innovatie en het ontdekken 
van nieuwe literaire vormen.

Maak duidelijk dat dit zowel interessant is voor 
fanatieke lezers als voor gamers en kinderen die 
geïnteresseerd zijn in coderen en techniek.

Om Twine goed te kunnen gebruiken moet je kunnen 
typen. Communiceer dit duidelijk vooraf en let op 
de leeftijd van kinderen die zich aanmelden.

Interactieve fictie schrijven | ‘Twine’

do’s & don’ts

http://www.inform-fiction.org/index.html
https://cospaces.io/edu/
https://transformer.huggingface.co/


 Verras met een 
collectie digitale 
literatuur 
‘DigLit Gastcollectioneur’

Wanneer je de smaak te pakken hebt, wil je meer digitale 
literatuur. Voor bibliotheekbezoekers valt er veel te ontdekken. 
Voor bibliotheken is het nog niet zo eenvoudig om een goed 
zicht te krijgen op het aanbod. 

Een gastcollectioneur kan je daarbij helpen. Binnen je 
netwerk zijn er mensen die de ontwikkelingen volgen. 
Je vindt ze in kringen van dichters en schrijvers, onder 
digital media-kunstenaars of aan een hogeschool of 
universiteit. Ook een oproep onder bibliotheekbezoe-
kers kan je in contact brengen met kenners. Verder 
kunnen gaming communities die literary video games 
serieus nemen, je verder op weg helpen. 

https://theconversation.com/good-literature-can-come-in-digital-forms-just-look-to-the-world-of-video-games-127971


Een collectie digitale literatuur geeft een indruk 
van hoe divers het ‘genre’ is; van een poëzieapp tot 
een installatie. Apps zijn er al vanaf enkele euro’s 
– sommige zijn gratis – en voor het huren van een 
installatie betaal je soms €1.000 en meer. Een gast-
collectioneur kan je vertellen waar en hoe je werken 
aanschaft of huurt en heeft mogelijk ook  ideeën 
voor hoe je ze kunt presenteren. Rond de gastcollectie 
kun je programma’s opzetten die de werken van 
context voorzien. 

De afdeling Collectie van de Bibliotheek Midden-
Brabant stelde een Gastcollectioneur Digitale 
Literatuur aan. Als onderzoeker van het ‘genre’ is hij 
vertrouwd met het aanbod en hij dacht graag mee 
over manieren om de collectie aan het publiek te 
presenteren. Zijn gastcollectie was de rode draad van 
de expositie tijdens de Inspiratiedag Digitale Litera-
tuur in de Bibliotheek LocHal in september 2022. 

De meeste digitale literaire werken kun je niet 
zomaar opnemen in de collectie. In de toekomst 
ziet dat er mogelijk anders uit. Het Digitale Literatuur 
Consortium onderzoekt hoe digitale literatuur in 
de toekomst ook deel kan uitmaken van 
bibliotheekcollecties. 

poëzie-
apps  

instanovels  

https://digitalliterature.uvt.nl/
https://digitalliterature.uvt.nl/


Een door een kenner samengestelde collectie 
Digitale Literatuur die in een vestiging tentoongesteld 
of online gepresenteerd kan worden. Kennismaking 
met digitale literatuur is voorlopig een haalbaarder 
doel dan de werken opnemen in de collectie. 

In feite iedereen. Als je een breed publiek wilt
 bereiken, geef dat dan ook mee in de opdracht 
aan je gastcollectioneur. 

Stel een aanschafbudget vast. Denk eraan dat je 
sommige werken niet kunt aanschaffen, enkel kunt 
huren. Ook een vergoeding voor de uren van de 
gastcollectioneur neem je op in de begroting. Houd 
verder rekening met kosten voor de presentatie van 
de collectie. Hoe stel je de werken op, hoe maak je ze 
speelbaar? Moet er steeds iemand bij aanwezig zijn? 
Vraag de gastcollectioneur zo veel mogelijk 
aanschafinformatie aan te leveren. Waar kun je de 
werken bestellen? Waarmee moet je naast prijs en 
levertijd nog rekening houden bij het aanschaffen? 

Een gastcollectie is maatwerk. Houd daarmee 
rekening bij het opstellen van het profiel van je 
gastcollectioneur. Wil je titels die mensen op hun 
telefoon, tablet of laptop kunnen ervaren? Wil je
installaties? Moet de collectie vooral literair zijn, 
of meer spelelementen benadrukken. Wil je werken 
voor kinderen en jeugd in de collectie? Wil je dit 
allemaal? Neem dit mee bij het kiezen van de 
gastcollectioneur met wie je gaat samenwerken. 

 how to
Doel Werkvorm

Doelgroep

Samenwerken 

Verras met een collectie digitale literatuur 
| ‘DigLit Gastcollectioneur’



Verras met een collectie digitale literatuur 
| ‘DigLit Gastcollectioneur’

 how to
do’s & don’ts

Het samenstellen van een collectie digitale literatuur 
is uitdagend; niets is standaard. Bij elk werk speelt de 
vraag hoe en waar je het presenteert. Voor sommige 
werken heb je flink wat vierkante meters nodig. 
Uiteraard moeten er elektriciteitsaansluitingen zijn 
en meestal ook een internetaansluiting. Er zijn 
VR brillen en koptelefoons nodig. Met de Google 
Cardboard is virtual reality veel toegankelijker 
geworden. Voor weer andere werken heb je enkel 
een beeldscherm nodig en eventueel audio. Soms 
ben je er al met het downloaden van een app door
een bezoeker. Vind je een volledige gastcollectie 
te veel, dan kun je ook een of enkele werken tijdelijk 
in de bibliotheek presenteren. 

Communiceer over de gastcollectie in termen van 
innovatie; collectie van de toekomst; hybride collectie. 
Spreek zowel liefhebbers van verhalen en gedichten 
aan als mensen die zijn geïnteresseerd in digitale 
technologie. 
Werk met gerichte uitnodigingen; nodig bijvoorbeeld 
schoolklassen uit om de collectie te ontdekken. 

Randvoorwaarden Communicatie

∞ Bepaal hoe complex in gebruik de werken mogen zijn. 
   Kun je kleine technische problemen eenvoudig intern oplossen? 
∞ Zorg dat er altijd iemand bij de installaties in de buurt is om 
   uitleg te geven, anders bekijken bezoekers de installatie met 
   interesse, maar maken ze er mogelijk toch geen gebruik van. 
∞ Wanneer je zelf online zoekt naar digitale literatuur, gebruik 
   dan ook begrippen als interactive fiction; hypertext fiction; 
   text adventure; virtual reality; augmented reality, artificial 
   intelligence; text generator. 

∞ Zorg dat je collectie niet te niche is.
∞ Vermijd fragiele werken; een bibliotheek is 
   geen galerie of museum.

https://arvr.google.com/intl/nl_nl/cardboard/get-cardboard/
https://arvr.google.com/intl/nl_nl/cardboard/get-cardboard/

