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kroniek / Personalia

Op 1 maart 2016 nam Chris	Goetschalckx 
afscheid van de bibliotheeksector. In 
1978 studeerde Chris af aan de VuB 
als licentiaat geschiedenis. Zij ging aan 
de slag als wetenschappelijk medewer-
ker bij de Stad Antwerpen en werkte 
een jaar in het Museum Mayer Van den 
Berg. Vanaf 1979 werkte ze als biblio-
thecaris in het Stedelijk Hoger Instituut 

voor Sociale Studiën Antwerpen. Bij de fusie van deze instelling 
met andere Stedelijke en Rijkshogescholen in Antwerpen, Lier, 
Mechelen, Turnhout, Deurne, Herentals, Lier en Diest nam ze 
met veel enthousiasme de taak van bibliothecaris-coördinator 
binnen de Hogeschool Antwerpen en later binnen de Artesis 
Hogeschool Antwerpen op.

Bij de inkanteling van de academische opleidingen in 2013 werd 
Chris projectcoördinator in de uA-bibliotheek. Vanaf het begin 
van de Associatie universiteit en Hogescholen Antwerpen was 
Chris een actief lid van de werkgroep bibliotheken van deze 
instelling. De laatste jaren zat ze de vergadering voor. Mooie 
projecten zoals het driejaarlijkse gebruikersonderzoek van de 
AuHA, kwamen door haar inzet tot een goed einde.

Tijdens de interuniversitaire Speciale Licentie Documentatie- en 
Bibliotheekwetenschap leerden we elkaar beter kennen en werd 
Chris bestuurslid van de sectie Schoolbibliotheken. In juni 1985 
was Chris één van de elf allereerste afgestudeerden van de spe-
ciale licentie. Goed voor een foto in de Gazet van Antwerpen. 
Van de start van de alumnivereniging Libidoc was Chris pen-
ningmeester. Samen met de andere bestuursleden organiseerde 
Chris mee uitstappen en andere activiteiten voor de leden. 

Chris was een graag gezien lid op vergaderingen. Jarenlang 
was ze verantwoordelijk voor de onderhandelingen vanuit de 
werkgroep VLHORA elektronische databanken met Elsevier en 
Springer. In het VOWB speelde ze een belangrijke rol zowel bij 
projecten als bij het zoeken naar een alternatieve oplossing van 
de werking.

Als bestuurslid van de sectie Hogeschoolbibliotheken en lid van 
de Raad van Bestuur van de VVBAD zorgde Chris voor frisse 
ideeën, duidelijke rapportering van vergaderingen die ze als 
vertegenwoordiger van de VVBAD bijwoonde en voor het stipt 
opvolgen van afspraken.

Als perfecte gastvrouw onthaalde Chris collega’s binnen en bui-
ten de hogeschool op verzorgde recepties. Een drankje en een 
hapje hoorde er steeds bij. 

Chris houdt van mooie en snelle auto’s. Snel met de auto 
naar een studiedag rijden was geen uitdaging. Treinreizen 
waren avontuurlijker en vaak trager. Drie uur met de trein van 
Antwerpen naar Brussel voor de Algemene Jaarvergadering is 
nog steeds het record. Verplaatsingen naar vergaderingen zijn 
wel de ideale momenten om collega’s te leren kennen. De uitda-
gingen van fusies, inkantelingen en nieuwe werkvormen werden 
uitvoerig besproken, maar ook reizen en de handicap van de 
golf. In binnen- en buitenland kent Chris de golfbanen in detail.

Chris was een fijne en gewaardeerde collega. We wensen haar 
nog veel boeiende en uitdagende jaren.

Sissi loostermans

de Tweede Wereldoorlog 
ingezet om locaties en kunst-
werken te identificeren die 
moeten gespaard blijven van 
vernieling. Maar ook vandaag 
speelt de collectie regelmatig 
een belangrijke rol bij restitu-
tie- en restauratiedossiers. uit 
de archiefcollectie blijkt dat 
Helen Frick twee keer ons land 
bezocht. Het fotoarchief telt 
1,1 miljoen items en de foto’s 
worden nog steeds, zoals de 
traditie het wil, opgeborgen 
in dezelfde groene dozen als 
in de jaren dertig. Ongeveer 
22 procent van de collectie is 
gedigitaliseerd, dit wordt pro-
jectmatig aangepakt en per 
kunstschool. 

In 2007 ontstaat het Centrum 
voor Collectiegeschiedenis 
met als doel het onderzoek 
naar private en publieke col-
lecties over kunst en toege-
paste kunsten te voeren en te 
stimuleren. De Frick Library 
mag dan wel een zekere eer-
biedwaardigheid uitstralen 
maar oubollig is ze in geen 
geval. Haar team is zeer actief 
op sociale media en de hoofd-
bibliothecaris schrijft zijn 
eigen blog. Gebruikers wor-
den regelmatig bevraagd over 
hun tevredenheid. Een mooi 
initiatief is het zogenaamde 
‘Digital Art History Lab’, een 
programma om kunsthisto-
rici vertrouwd te maken met 
digitale zoekinstrumenten en 
methodologie. Maar het is ook 
uitdrukkelijk de bedoeling om 
samenwerking te stimuleren 
met IT-specialisten en onder-
zoekers in de hoop zo nieuwe 
applicaties te realiseren die 
voor iedereen vrij beschik-
baar zijn. De Frick Library 
werkt structureel samen met 
twee andere grote museum-
bibliotheken in New York: 
MoMa en Brooklyn Museum. 
Zij realiseerden niet enkel een 
gedeelde catalogus en disco-
very service, maar werken ook 
intensief samen rond digitali-
sering en digitale collecties en 
hebben impliciete afspraken 
rond collectiebeleid. 
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