
Kunst met een tekstuele 
dimensie, fascinerende boeken 
en een prachtige bibliotheek: 
welke (kunst)bibliothecaris 
kan hier aan weerstaan? De 
tentoonstelling ‘Heilige boe-
ken’ in de Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience was voor 
het Overleg kunstbibliothe-
ken Vlaanderen (OKBV) dan 
ook een uitgelezen gelegen-
heid om een studiebezoek aan 
Antwerpen te organiseren. 

Vrijdag 5 december begon 
voor een twintigtal collega’s 
met een rondleiding door de 
geschreven wereld van het 
Jodendom, het Christendom 
en de Islam. In de magnifiek 
mooie Nottebohmzaal nam 
een gedreven gids ons mee 
op een ontdekkingsreis langs 
eeuwenoude teksten, zoals die 
werden neergepend in al dan 
niet verluchte handschriften of 
vastgelegd in vaak sierlijk geïl-
lustreerd drukwerk.

Via de vele zorgvuldig gese-
lecteerde verschijningsvor-
men van de Heilige teksten 
lieten de curatoren ons zien 
welke rol de Tenach, de Bijbel 
en de Koran speelden in het 
leven van gelovigen, vroeger 
en nu. Aan de start van de ten-
toonstelling lagen enkele van 
de vroegste, nog bestaande 
verschijningsvormen van de 
openbaring van de drie grote 
monotheïstische godsdien-
sten broederlijk naast elkaar. 
Eeuwenoude commentaren in 
de marge van nog veel oudere 
manuscripten, boven de regel 
zwevende annotaties voor 
het lezen van de klinkerloze 
Hebreeuwse teksten toon-
den hoe tekst en studie ver-
enigd gaan. De tentoonstel-
ling combineerde bekendere 
topstukken met verborgen 
parels: het enige Belgische 
exemplaar van de 42-regelige 

Gutenbergbijbel — het eer-
ste volwaardig gedrukte 
boek dat in het Westen ver-
scheen, maar ook de bijbel-
uitgave van humanist Robert 
Estienne, die in 1557 voor het 
eerst de bijbelverzen num-
merde. Verderop lagen een 
19e-eeuwse Koran uit West-
Afrika, bestaande uit honder-
den met de hand beschre-
ven losse bladen, een door 
een katholiek gecensureerde 
‘Rabbijnenbijbel’, en een rijk 
geïllustreerde Estherrol, het 
enige geschrift uit het Oude 
Testament waarin de naam 
van God niet voorkomt en 
aldus volgens de joodse tra-
ditie geïllustreerd mag worden. 
Indrukwekkend!

OKBV koppelde dit inspire-
rende tentoonstellingsbezoek 
aan een rijk gevuld en net 
zo toepasselijk namiddag-
programma. Na de intieme, 
bijna sacrale sfeer in de 
Nottebohmzaal, bracht een 
frisse wandeling ons naar 
meer hedendaagse regionen 
in het FotoMuseum. 

Tijdens het overlegmoment 
werd ex-voorzitter johan 
eeckeloo (Conservatorium 
Brussel) van harte bedankt om 
zijn jarenlange inzet voor onze 
commissie. Ook met ute staes 
(Rubenianum Antwerpen) en 
veerle verhasselt (Museum 
voor Schone Kunsten Gent) 
zal het OKBV zich inzet-
ten voor het overleg tussen 
kunstbibliothecarissen, met in 
2015 een bezoek aan Hasselt 
en Genk, een workshop over 
inhoudelijke ontsluiting en (de 
voorbereiding van) een stu-
diedag over schade in biblio-
theekcollecties en -gebouwen. 
Na de vergadering vertelde 
ellen storms (ad interim 
bibliothecaris Fotomuseum 
Antwerpen) over het geheime 

wapen van het FotoMuseum: 
de museumbibliotheek. De 
collectie, die in zijn geheel als 
cultureel erfgoed beschouwd 
wordt, is de grootste en meest 
gespecialiseerde over fotogra-
fie binnen het Nederlandse 
taalgebied. Vanaf 1965 wordt 
hier de meest relevante infor-
matie over het domein actief 
verzameld. Twee grote bruik-
lenen, die nog steeds deel uit-
maken van de collectie, vul-
den de collectie aanzienlijk 
aan: één van de Association 
Belge de Photographie en 
een andere van de firma 
Agfa-Gevaert. De gespeciali-
seerde literatuur, fotoboeken, 
omvangrijke tijdschriftencol-
lectie en duizenden docu-
mentatiemappen ondersteu-
nen dagelijks de werking van 
het FotoMuseum, en kan op 
afspraak geraadpleegd wor-
den in de ruime leeszaal. Met 
de deelname aan het project 
Boekensteun van Vlaamse 
Erfgoedbibl iotheek, kon 
bibliothecaris Inneke Daghelet 
de nodige fondsen verwerven 
voor de preservering van het 
geïllustreerde weekblad ABC 
(1932-1973). 

De middag werd afgerond met 
een rondleiding in het FoMu, 
waar we deelgenoot werden 
van nick hannes' visie op het 
Middellandse zeegebied: van 
een vrouw genietend van een 
sigaret tijdens een trouwe-
rij in een tankstation tot een 
eenzame reddingshelikopter 
boven een gladde zee. Sterke 
beelden over crisis, migratie 
en creativiteit, waardoor de 
kloof tussen de rauwe reali-
teit en de opgeblonken stran-
den uit reisbrochures zicht-
baar werd. 

De tentoonstelling  ‘Shooting 
Range: Fotografie in de vuur-
linie?’ toonde hoe de Groote 

Oorlog verbeeld werd in kran-
ten, magazines en postkaarten. 
Hier werd belicht hoe beelden 
niet enkel conflicten vastleg-
den, maar er ook een belang-
rijke rol in speelden. Door de 
publicatie ervan in dagbladen 
en tijdschriften, werd het front 
als het ware onderdeel van het 
dagelijkse leven. Foto’s die zo 
het leven in de loopgraven lij-
ken op te roepen, blijken ech-
ter toch niet zonder meer uit 
het leven gegrepen te zijn — 
meer nog: soms is het zelfs 
nauwkeurig georkestreerde 
propaganda. Ook in op het 
eerste gezicht vredige familie-
portretten, blijkt de foto van 
een verloren zoon of afwezige 
echtgenoot, steevast in mili-
tair uniform, ‘gemonteerd’ te 
zijn. Photoshop anno ‘14-’18… 
Fascinerende zinsbegooche-
ling uit het begin van de 20e 
eeuw met andere woorden 

— of ook: de ontdekking dat 
ook toen een foto niet altijd 
gewoon een afbeelding van 
de realiteit was. 
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Tracs maakt het bibleven veel
 eenvoudiger! 

Door handelingen te automatiseren, kunnen wij

ons toeleggen op 
de kerntaken van de bibliotheek. 

Een hele meerwaarde voor elke bib!

Annemie Bosch, bibliothe
caris Mol
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