
Inneke Daghelet:

“We willen dat elke museumbezoeker 
zich aangesproken voelt om te 
grasduinen in de collectie”

“WAT OpENBARE 
BIBLIOTHEKEN AL ENKELE 
JAREN MET SUCCES LUKT, 
HET LAAGDREMpELIG 
MAKEN VAN EEN 
BIBLIOTHEEK, KAN VOOR 
WETENSCHAppELIJKE 
BIBLIOTHEKEN BETER.”

Hoe ben je in de bibliotheeksector beland? 
In 2003 behaalde ik een licentiaatsdiploma in de 
archeologie, waarna ik een jaar als archeoloog 
gewerkt heb. Daarna besloot ik om andere hori-
zonten op te zoeken. Na een half jaar gewerkt 
te hebben als catalograaf in de bibliotheek van 
de universiteit Antwerpen, kon ik in 2004 tij-
delijk aan de slag als medewerker in een erf-
goedproject en bibliotheekmedewerker in het 
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. 
Dat ‘tijdelijk’ is uiteindelijk acht jaar geworden. 
Ondertussen behaalde ik het BDI-diploma in 
VSPW Gent. Toen de vacature van bibliotheca-
ris bij het FotoMuseum verscheen, heb ik onmid-
dellijk gesolliciteerd. En na bijna drie jaar blijkt 
het nog steeds de juiste beslissing.

In hoeverre hebben je studies en vorige werk-
ervaringen je voorbereid op je huidige job?
Kunst en cultureel erfgoed zijn onlosmakelijk 
verbonden met het FoMu. Tijdens mijn stu-
dies en de jaren op het Conservatorium heb 
ik me kunnen inwerken in het reilen en zeilen 
van deze sectoren. De technische werkervaring 
die ik opdeed in de conservatoriumbibliotheek 

was een goede basis om mij in te werken als 
bibliothecaris.

Hoe lang ben je al actief binnen de VVBAD? 
In 2014 heb ik me kandidaat gesteld om 
bestuurslid van OKBV te worden.

En wat was je motivatie om lid te worden? 
Ik nam al deel aan de meeste activiteiten van 
OKBV. Tijdens die activiteiten merk je dat je 
als bibliothecarissen flink wat van elkaar kunt 
opsteken en die ontmoetingen inspirerend wer-
ken. Via het bestuur heb ik nu ook mijn eigen 
inbreng.

Welk thema ligt je nauw aan het hart?
Wat openbare bibliotheken al enkele jaren met 
succes lukt, het laagdrempelig maken van een 
bibliotheek, kan voor wetenschappelijke en 
kunstbibliotheken beter. Die uitdaging is niet 
evident. Het is de juiste balans vinden tussen 
een aanbod en de ruimte voor wetenschap-
pelijk onderzoek en vrije tijd. Een thema dat 
zeker van toepassing is voor de bibliotheek van 
het FoMu. We willen dat in de toekomst elke 
museumbezoeker zich aangesproken voelt om 
te grasduinen in de collectie.

Wat is de meest voorkomende misconceptie 
over je jobinhoud wanneer je mensen vertelt 
dat je in een bibliotheek werkt? 
Het is verrassend dat ik nog steeds de opmer-
king krijg: “Zo, dan mag je hele dagen boeken 
lezen.” Of ook: “Pff, dat moet saai zijn.” Die 
tweede opmerking krijg ik minder sinds ik in 
het FotoMuseum werk. Dat lijkt mensen toch 
meer aan te spreken, rijen vol boeken met 
prachtige foto’s. En weerleggen? Dat doe ik 
meestal niet. Laat ze maar denken dat ik heel 
de tijd boeken mag lezen. Dat zou ook geen 
slechte job zijn, niet? 

I n n e ke  D a g h e l e t  i s 

bi blio  thecaris van het 

FotoMuseum Antwerpen 

en bestuurslid van het 

Overleg Kunstbibliotheken 

Vlaanderen van de VVBAD. 

In haar vrije tijd gaat ze 

graag klimmen en fietsen. 

Wanneer Inneke enkele 

dagen vrij heeft, vertrekt ze 

op vakantie.
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