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Al meer dan 25 jaar richt het Belgisch Stripmuseum de spots op de auteurs en de helden 
van de Negende Kunst. Aan de hand van permanente tentoonstellingen — die regelmatig 
vernieuwd worden — en een afwisselend programma van tijdelijke exposities kan je er als 
bezoeker kennismaken met de talrijke facetten van het stripverhaal.

de eigen museummedewerkers. Er 
wordt gestreefd naar volledigheid: van 
bijna alle stripalbums die in het Frans 
of het Nederlands op de markt verschij-
nen wordt een exemplaar bewaard. Ook 
literatuur over strips bevindt zich in 
dit gedeelte. De boeken kunnen enkel 
ter plaatse geraadpleegd worden, alle 
dagen van de week behalve op zondag 
en maandag. 

DE COllECTIE
De bibliotheek van het Stripcentrum 
is uitgegroeid tot één van de grootste 
stripbibliotheken in Europa, waar naast 
stripalbums ook een persarchief, strip-
tijdschriften en studieboeken over strips 
worden bewaard. Het zwaartepunt ligt 
op strips in het Frans en het Nederlands, 
al vinden ook vertalingen in de leeszaal 
een plaats. De catalogus telt momen-
teel ongeveer 55.000 unieke titels van 
albums, 45.000 losse nummers van tijd-
schriften en 4000 studieboeken.

Na 20 jaar besloten de bibliothecaris-
sen in 2009 de overstap van het sterk 
verouderde VuBIS, waarvan updates 
naar nieuwe versies te kostelijk bleken, 
naar het opensoftwareprogramma PMB 
te maken. In de nieuwe catalogus, die in 
zijn geheel online raadpleegbaar is, ver-
schijnen voor het eerst ook beelden van 
de covers van nieuwe titels. De export 
uit VuBIS en de import in PMB had heel 
wat voeten in de aarde, maar eind goed, 
al goed: de catalogus beantwoordt van-
daag aan alle hedendaagse normen.

Aangezien de collectie voornamelijk 
opgebouwd wordt uit vrijwillige bij-
dragen van de uitgevers aan het fonds 
van de bibliotheek is het onderhou-
den en hernieuwen van deze contacten 
een taak waarin voortdurend geïnves-
teerd dient te worden. Nieuwe spelers 
worden aangesproken en ontvangen 

De bibliotheek van het Stripmuseum 
werd net als de vzw achter het museum 
al in 1985, drie jaar voor de opening 
voor het publiek, opgericht. Enkele 
enthousiaste vrijwilligers legden tijdens 
die pioniersjaren de basis voor de toe-
komstige bibliotheek. Aangezien de vzw 
achter het Stripcentrum een privé-initia-
tief is, dat door de overheid, en speci-
fiek de Regie der Gebouwen, enkel via 
de investeringen in de renovatie onder-
steund werd, zocht men ook voor de 
bibliotheek naar kostenefficiënte oplos-
singen. Bibliothecaris Jan de Pooter 
tekende de lijnen van het collectiebeleid 
uit en ontwierp een apart classificatie-
systeem voor de studieboeken en intro-
duceerde de VuBIS-catalogus. In 1989 
opende de bibliotheek voor het publiek.

De bibliotheek bestaat uit twee 
delen. Enerzijds is er de vrij toegan-
kelijke leeszaal, waar alle bezoekers 
van het museum met een ticket gratis 
kunnen grasduinen in een selectie van 
15.000 stripalbums. Naast Frans- en 
Nederlandstalige albums vind je hier 
vertalingen van Belgische strips in een 
veertigtal talen. Van Indonesisch tot 
IJslands over Pools en Koreaans: het 
internationale publiek van het museum 
kan hier zonder taalbarrières in het uni-
versum van de Belgische strip duiken. 
De inrichting is huiselijk en gezellig: op 
de grond liggen grote kussens waar 
jong en oud zich aangenaam kunnen in 
nestelen.

Het tweede gedeelte van de bibliotheek 
is de studiebibliotheek, die tegen beta-
ling van een democratische toegangs-
prijs openstaat voor bezoekers vanaf 16 
jaar. De missie van de studiebibliotheek 
is wetenschappelijk; de gebruikers zijn 
organisatoren van striptentoonstellingen 
en -evenementen, onderzoekers, journa-
listen, liefhebbers, en vanzelf sprekend 
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een briefing over het belang van hun steun. De link met het museum blijkt vaak van 
onschatbare waarde om uitgevers over de streep te trekken.

Met een jaarlijkse productie van zo’n 5000 nieuwe titels in het Frans en 1500 in het 
Nederlands waart het spook van het plaatsgebrek al jaren door de bibliotheek. Het 
collectieprofiel werd grondig hertekend en afgeslankt. Het museum investeerde in 
nieuwe kasten en een nieuw conservatiedepot in een naburig pand.

PUBlIEKSWErKING
De bibliotheek van het Stripmuseum is een bewaarbibliotheek, die aan toekom-
stige generaties een zo rijk mogelijk panorama wil overleveren van de stripproduc-
tie in het Franse en Nederlandse taalgebied. Er is geen uitleensysteem: de boeken 
kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd. De publiekswerking is voorlopig 
beperkt: de bibliotheek heeft ruime openingsuren, voor de leeszaal zelfs 7 op 7, 
en bibliothecarissen helpen bezoekers graag wegwijs naar die ene strip waarnaar 
ze op zoek zijn. Bibliothecaris Greg geeft leestips voor nieuwsgierige lezers, die 
ook via de Facebookpagina gevolgd kunnen worden. Veel scholen plannen na hun 
bezoek aan het museum een halfuurtje in de leeszaal in. Sommige museumgidsen 
eindigen hier hun rondleiding om scholen een aantal minder bekende stripverhalen 
te tonen. Verschillende keren per jaar ontvangt de bibliotheek groepen van biblio-
thecarissen in opleiding die nieuwsgierig zijn naar de werking. 

AMBITIES
In de toekomst wensen we de publiekswerking verder uit te breiden: een leesclub 
en leestips op maat van elke leeftijd maken deel uit van de plannen. Ook het verder 
uitbouwen van relaties met andere Belgische en Europese (strip-)bibliotheken staat 
hoog op de agenda. De mogelijkheden voor een samenwerking met de Koninklijke 
Bibliotheek rond het wettelijk depot van stripverhalen of een andere uitwisseling 
van expertise worden bestudeerd. 
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