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Kunst wordt, in tegenstelling tot andere cultuuruitingen, niet direct 
in verband gebracht met het bibliotheekwerk. Nochtans is litera-

tuur een medium dat vanzelfsprekend is geworden in de museum-
wereld. Musea zijn al lang geen loutere kunsttempels meer, maar 

publieke huizen waar niet alleen de collectie, maar de verbeelding 
in al haar aspecten centraal staat. Musea gaan voorbij het bewa-
ren. Ze komen op straat. Ze stellen zichzelf in vraag en gaan een 

dialoog aan met het hedendaagse publiek. Schrijvers en literatuur 
worden uitgenodigd om hieraan een bijdrage te leveren. Dit artikel 
wil bekijken of ook de bibliotheken zich hieraan kunnen spiegelen 

en wat de hedendaagse kunst de bibliotheken te vertellen heeft.
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CULTURELE FUNCTIE VAN DE OPEN-
BARE BIBLIOTHEEK

De bibliotheek is altijd al en in de 
eerste plaats een culturele instelling 
geweest. De collectie maakt de bi-
bliotheek tot een levend museum van 
kennis en literatuur. Leesbevordering 
slaat een brug tussen de leefwereld 
van de gebruiker en de literatuur. Vaak 
zijn culturele activiteiten in de biblio-
theek echter weinig samenhangend en 
weinig vraaggericht. Vaak is het cul-
turele programma jaar in jaar uit een 
herhaling van hetzelfde. 

Veel bibliotheken weten niet goed 
raad met ‘cultuur’ en beschouwen het 
hoogstens interessant om wat meer 
bezoekers over de vloer te krijgen. Cul-
tuur is geen opstap naar literatuur of 
kennis. Zij biedt een eigen en ruime 
blik op de wereld. Vaak begint men 

pas aan cultuur als ze ook een edu-
catieve meerwaarde biedt. Cultuur wil 
echter niet beleren. Cultuur nodigt uit 
te beleven. 

Cultuur in de bibliotheek toont een 
levende bibliotheek, waar altijd wel 
iets anders gebeurt. Een bibliotheek 
die bezoekers inspireert en meezuigt. 
Verrassing, afwisseling, communicatie 
en beleving zijn de sleutelwoorden. 
Van modeshow tussen de boeken tot 
een beleeftentoonstelling van design-
meubelen in diverse leeshoeken.

LITERATUUR: HET EXCLUSIEVE 
DOMEIN VAN DE BIBLIOTHEEK?

Literatuur krijgt een steeds grotere 
plaats in musea voor beeldende kun-
sten. De onlangs beëindigde tentoon-
stelling ‘Fatale Vrouwen’ in het KMSK 
in Antwerpen confronteerde poëzie 
met schilderijen. In het Gentse SMAK 
word je verrast met poëzieavonden 
tussen de kunstwerken. Naar aanlei-
ding van de Vlaamse Feestdag organi-
seerde het museum poëtische wande-
lingen. Niet voor niets start de Gentse 
Poëzieroute aan de ingang van het 
museum. Ook in het Groeningemu-
seum in Brugge wordt het woord niet 
uit de weg gegaan. Tientallen literaire 
citaten over kunst worden tussen de 
werken gepresenteerd. 

Bibliotheken blijven echter bijna exclu-
sief vasthouden aan wat ze als hun 
domein beschouwen: het woord. 
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Hoe naadloos woord en beeld kunnen 
aansluiten wordt geïllustreerd door de 
Gentse Poëzieroute. De samenstellers 
hebben duidelijk nagedacht over hoe 
ze de bezoeker konden laten kijken 
naar poëzie. Ook hier en daar vind je 
bibliotheken met verfrissende projec-
ten die hun boekje te buiten gaan. 

De openbare bibliotheek van Edegem 
had enkele jaren geleden een boeiend 
tentoonstellingsproject met onder 
andere dichter Marcel van Maele en 
kunstenaar Gaston De Mey. Het ‘Woor-
denSchat’-project in Bredene (2001) 
bracht een dichter en een schilder 
samen, die de uitdaging aangingen om 
in de ‘dikke Van Dale’ op zoek te gaan 
naar vergeten woorden. Twaalf reus-
achtige geschilderde naakten bekleed 
met klankdichten uit onbekende woor-
den werden in de bibliotheek boven 
de rekken opgehangen. In dezelfde bi-
bliotheek verkenden jongeren de taal-
wereld van het beeld met workshops 
rond en met Panamarenko, Renaat 
Ramon, Marlène Dumas, Stefaan Van 
Biesen en Jan Vanriet. Het ‘Woord 
in Beeld’-project (2000-2003) van het 
Gentse PoëzieCentrum biedt een inter-
actieve dagtocht aan die begint in het 
SMAK, langs de gedichten van de Poë-
zieroute en eindigt in de bibliotheek 
van het PoëzieCentrum. 

BEELD EN LEESBEVORDERING

Woord en beeld hebben veel gemeen. 
Beeld is een uitgelezen middel tot lees-
bevordering. Dat is ook wel logisch in 
een tijd waarin de woordcultuur meer 
en meer vervangen wordt door een 
beeldcultuur. Kijkvaardigheid wordt in 
het onderwijs wel vaker de vijfde vaar-
digheid genoemd, naast lezen, schrij-
ven, luisteren en spreken.

Leerlingen moeten geoefend worden 
in het kijken naar en interpreteren 

van beelden. Zoals de leraar in de 
lessen Nederlands de leerlingen tech-
nieken aanreikt en benoemt om tot 
een bewuste leeservaring te komen, 
wordt de noodzaak ingezien van het 
kijken als bewuste ervaring van beel-
den. Het leren lezen van beelden leidt 
tot een andere en interessantere kijk 
op wat de leerlingen zien. Dit verdiept 
hun beleving en is identiek aan de 
leesbeleving. 

DE FIGURATIEVE OF DE 
DISCURSIEVE BIBLIOTHEEK?

De Amerikaanse socioloog S. Lash 
onderscheidt een figuratieve en een 
discursieve sensibiliteit, zeg maar een 
gevoeligheid voor het beeld en een 
gevoeligheid voor het woord. De 
discursieve sensibiliteit vindt formele 
eigenschappen van culturele objecten 
belangrijk. Liefhebbers van de woord-
cultuur praten inderdaad vaak over de 
vorm van de tekst vanuit een sterk rati-
onele visie op cultuur. 

De figuratieve sensibiliteit vindt dat for-
malisme minder belangrijk en plaatst 
daarbij het cultureel hoogstaande naast 
het banale zonder al te veel gradaties, 
terwijl dat onderscheid veel belangrij-
ker wordt geacht in de woordcultuur. 
Lash spreekt over een niet-rationalis-
tische houding in de figuratieve sensi-
biliteit. De vraag naar de betekenis van 
de tekst wordt in de beeldcultuur ver-
vangen door: ‘Wat doet het mij?’. 

Deze dualiteit benadrukt het belang 
van de culturele functie van de biblio-
theek. Terwijl bibliotheken tot nu toe 
vaak hun taken en leesbevordering dis-
cursief zagen, is er dringend nood aan 
een figuratieve invulling. Meer figura-
tieve sensibiliteit betekent: ‘Wat doet 
een boek met je?’. Het is het uitnodi-
gen van de beleving, van de verbeel-
ding als proces in de bibliotheek. Dat 
is nu eenmaal waar het in lezen om 
draait. Literatuur (en ook bibliotheken) 
bestaat bij de gratie van verlangen en 
emoties. Een figuratieve sensibiliteit is 
een niet-statische manier om de cul-
turele functie van bibliotheken in te 

vullen. Cultuur is niet statisch, is voort-
durend in verandering. Het individu wil 
het gevoel hebben hierin een rol te 
kunnen spelen. 

KUNST EN TAAL

Historisch gezien hebben beeldende 
kunst en taal altijd al een speciale band 
gehad. De reflex om woord en beeld 
tegen over elkaar te stellen is over het 
algemeen westers cultureel bepaald. 
Woord en beeld zijn onafscheidelijk. 
Dichters, filosofen en schilders spreken 
dezelfde taal. België speelt, zelfs op 
wereldvlak, een unieke rol wat de dia-
loog tussen kunst en woord betreft, 
dit al van de tweede helft van de 20ste 
eeuw tot vandaag. In geen enkel ander 
land vond en kreeg het woord zo’n 
belangrijke plaats in de beeld-, object- 
en conceptkunst. Het werk van René 
Magritte, Cobra, Christian Dotremont, 
Marcel Broodthaers, Jef Geys, Den-
mark, Fred Eerdekens, Patrick Coril-
lon, Gaston De Mey en vele anderen 
bestaat bij de gratie van het woord. 
De beruchte ‘blauwe bic’-kunst van 
Jan Fabre is een variatie op dit thema. 
Actuele kunstenaars zoals Wim Del-
voye, Thierry De Cordier en Stefaan 
Van Biesen integreren woord en beeld 
vanuit een heel individuele beleving 
van de wereld. Bij de Brieven uit Schoo-
risse en de Brieven aan een Boom van 
De Cordier en Van Biesen verdwijnt het 
beeld volledig, alleen het woord blijft 
over. Hun werk maakt ons deelgenoot 
van een systematische en onophoude-
lijke twijfel. Thierry De Cordier isoleert 
zich in zijn groentetuin. Via het schrift 
gomt de kunstenaar zich uit en wil 
hij verslag uitbrengen van een totale 
terugtrekking. In de Brieven uit Schoo-
risse (1988-1998) blijven alleen het 
landschap, de stilte en de afwezigheid 
over. Het schrift heft zichzelf op. 

Stefaan Van Biesens Brieven aan een 
Boom (1996-1997) verwoorden fun-
damentele vragen over communicatie 
en taal. Beleving van de natuur is in 
geen enkele taal uit te drukken, zij is 
alleen voelbaar. De 38 brieven van Van 
Biesen vormen een intieme, kwets-
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bare bibliotheek en worden in een 
koffer, een schrijn, gelegd en geslo-
ten: wat blijft is een beeld. Wat is 
dan de bestaansgrond van de taal? In 
deze kunstwerken wordt het publiek 
de zekerheid van de tekst ontnomen en 
tot zichzelf terug geleid met de vraag 
naar ‘Wie ben ik zonder taal? Wat 
doet de woordenloze wereld mij?’. 
De werken van De Cordier en Van 
Biesen zijn bibliotheken van verbeel-
ding. Ze bergen kwetsbare woorden in 
een schrijn. Ze beschouwen woorden 
als vlinders, sterk in hun vlucht, breek-
baar in hun rust.

Het boek als bedreigd object is meer 
dan ooit in de hedendaagse kunst aan-
wezig. Inherent hieraan is de voorstel-
ling van de bibliotheek als schrijn, en 
het in vraag stellen ervan.

DE BIBLIOTHEEK ALS MAUSOLEUM

De visie op de bibliotheek als schrijn, 
als behoeder van het vergankelijke 
woord, gaat tot ver in de Oudheid 
terug. De auteurs ervaarden hun werk 
toen als voor een minderheid bedoeld, 
alleen toegankelijk voor wie gekwali-
ficeerd was. Daarnaast werd een bi-
bliotheek gezien als beschermer van 
het boek. Hoe minder een boek het 
daglicht zag, hoe beter. Bibliotheken 
hadden een eerder ceremoniële bete-
kenis, stonden buiten de maatschap-
pij. Dat kon ook, want kennis leefde 

tussen de mensen via gesprekken. De 
filosoof en de dichter schreven niet in 
de eerste plaats teksten, maar spraken 
met een publiek.

In de laatste 20 jaar zijn er in West-
Europa opnieuw bibliotheken als reus-
achtige schrijnen gebouwd. De nieuwe 
British Library met 17 miljoen boeken, 
de nieuwe Duitse Nationale Bibliotheek 
in Frankfurt, de recente Bibliothèque 
Mitterand met 12 miljoen boeken. De 
moderne tijd is geobsedeerd door het 
bewaren van boeken. Niet onterecht: 
de recente vernietiging van de Natio-
nale Bibliotheek in Bagdad en van 
de Bibliotheek in Sarajevo in 1992 
volgen in de rij van brandende biblio-
theken in de Westerse geschiedenis 
sinds Alexandrië in 642. 

Bibliotheken weerspiegelen het duis-
tere gevoel van een naderend einde 
en verlies. Tegelijkertijd bewegen de 
nieuwe bibliotheken zich in de toe-
komst en gaan ze om met technolo-
gische vernieuwing. Kennis en macht 
zijn meer dan ooit met elkaar ver-
bonden. De nieuwe bibliotheken lijken 
niet voor niets architectonisch op 
hightech fabrieken, energiecentrales, 
die (vaak zonder degelijk kritisch 
onderzoek) kennis omzetten in intellec-
tuele en sociaal-economische krachten. 
Steeds meer informatie gaat echter 
verloren. Een bibliotheek kan slechts 
een gedeelte van de kennis opvangen. 
Dat ene boek of die ene verhandeling 

die niet in de bibliotheek terechtkomt, 
maakt elke bibliotheek per definitie 
onvolledig. Deze tegenstrijdigheid leidt 
tot een identiteitscrisis in het biblio-
theekwezen, net als de vraag naar de 
wankele toekomst van het boek.

De bibliotheken verworden in hun 
onmacht steeds meer tot spookkaste-
len. Boeken worden bijgezet in graf-
kelders. Het grootste deel van het 
materiaal wordt nooit of uiterst zelden 
gebruikt.

Geen mens kan nog de illusie koeste-
ren om meer dan een minimale fractie 
van de beschikbare bronnen te kunnen 
raadplegen. Het enige wat blijft is de 
aanwezigheid van de kennis die in 
feite niet meer dan een suggestie van 
aanwezigheid is. Catalogi vervangen 
boeken. Maar ook in catalogi worden 
boeken meer en meer verdrongen door 
andere informatiedragers. Tot twee-
derde van de trefwoorden in de cata-
logi van de Library of Congress verwijst 
naar niet-boek materialen.

Bibliotheken lijken erg ver weg van de 
idealen van de creativiteit die het boek 
sinds zijn ontstaan in zich draagt. Het 
boek trekt zich terug in de schaduw 
van een steriele wereld. Dit schreeuwt 
om een tegenbeweging, die de open-
bare bibliotheken kunnen geven.

DE BIBLIOTHEEK DOOR DE OGEN 
VAN DE HEDENDAAGSE 
KUNSTENAAR

De hedendaagse kunst kijkt gefasci-
neerd, en vol afgrijzen, naar de bi-
bliotheek als schrijn, als mausoleum. 
De installatie ‘Skin’ van Stefaan Van 
Biesen toont dit bezielend kijken. Dit 
werk bestaat uit een reconstructie van 
een imaginaire bibliotheek, zoals je die 
afgebeeld ziet op het schilderij ‘San 
Girolamo nello studio’ (ca. 1474) 
van Antonello da Messina in de Natio-
nal Gallery in Londen. De kluizenaar 
op dit schilderij leest een boek in 
zijn bibliotheek. Die bibliotheek is 
een houten constructie, eerder een 
podium, staande in een gewijde goti-

De brieven van Van Biesen in een koffer, een bibliotheek van verbeelding.
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sche ruimte. Er zijn doorkijkjes in die 
ruimte naar een sereen landschap. De 
lezer is zich niet van het landschap 
bewust. Aan de drempel van het 
gebouw wachten vogels. Zij zingen in 
een voor de geleerde onbegrijpelijke 
taal. Van Biesen bouwde de bibliotheek 
na. De bedoeling is om deze imaginaire 
bibliotheek binnen een bestaande bi-
bliotheek te plaatsen. Het is een tran-
sitruimte. Een open bibliotheek waar 
je doorheen kan wandelen zonder ze 
te betreden. Een lege plaats in en uit 
de wereld. Tegelijkertijd is het een pre-
cieze reconstructie van de bibliotheek 
uit het schilderij. De kunstenaar maakt 
de bibliotheek letterlijk toegankelijk. 

De installatie wordt aangevuld met 
video’s van bibliotheken. Stills van boe-
kenwanden en interieurs van schrij-
vers, kunstenaars en filosofen wisse-
len elkaar af. De boeken zijn zichtbaar, 
maar onaanraakbaar. Het boek staat 
er als drager van kennis, maar met 
een uitnodiging om te kijken, niet om 
te lezen. Het werk brengt een verstil-

ling, een woordeloze ervaring over. Dit 
wordt benadrukt door de aanwezig-
heid van grote monochrome doeken. 
Kleur, niet het woord, gaat hier 
een interactie aan met de bezoeker. 
De installatie wordt afgerond met 
een ‘wandelbibliotheek’. Enkele rekken 
worden geplaatst tussen identieke 
rekken met boeken van de gastbiblio-
theek. Om deze rekken te vullen 
nodigde de kunstenaar honderd 
mensen uit om een bijzonder moment 
uit een wandeling te conserveren en 
die in een glazen pot aan hem te bezor-
gen. Deze bibliotheek van beleving 
gaat een dialoog aan met de duizen-
den (andere) boeken in de bibliotheek 
waar het kunstwerk werd gebouwd. 
De glazen boeken nodigen uit tot het 
weerspiegelen van beleving. 

ENKELE INSPIRERENDE VOORBEEL-
DEN VAN HEDENDAAGSE KUNST IN 
DE BIBLIOTHEEK

Hoe kan de beleving waarmee de 
hedendaagse kunst boeken en biblio-
theken wil uitnodigen vertaald worden 
in een dialoog tussen kunstenaars en 
openbare bibliotheken? 

Een inspirerend project is ‘De onein-
dige bibliotheek’ (2002) van 
kunstenaar Jean Marie Byt-
tebier en bibliothecaris Jan 

Van Herreweghe in de openbare bi-
bliotheek van Harelbeke. In de bi-
bliotheek bracht de kunstenaar een 
reflectie over het verzamelen. Daar-
voor nodigde hij tien wetenschappers 
uit om objecten en boeken te verza-
melen die een belangrijke rol speel-
den in hun leven. De boeken en objec-
ten werden niet vanuit een kennisas-
pect benaderd, maar vanuit het bele-
ven. Net als in de ‘wandelbibliotheek’ 
van Stefaan Van Biesen wordt hier 
de beleving teruggebracht naar waar 
ze thuishoort: bij de boeken. Ook 
hier werd uitgenodigd op een andere 
manier te kijken en vanuit het kijken 
de bibliotheek in vraag te stellen. Een 
hagelwit rek was het eerste werk van 
de tentoonstelling dat de bezoeker te 
zien kreeg. Dat rek was gevuld met 
kunstboeken, die de kunstenaar geor-
dend had op kleur. Hiermee sugge-
reert hij een andere manier van orde-
nen: een ordenen vanuit het zien. Ook 
in een wereld zonder taal ontluikt een 
te structureren kennis. De tentoonstel-
ling wou vragen oproepen, verrassen, 
verbazen en inspireren. Daarom werd 
ze aangevuld met een discussieforum 
op het internet. Communicatie met en 
tussen de bibliotheekbezoekers werd 
een onderdeel van het gebeuren. 

Dit vond je ook terug in de ten-
toonstelling ‘2001 – a text odyssey’ 
(2001). Jonge kunstenaars bouwden 

� San Girolamo nello studio (ca. 1474) van Antonello da Messina in de National 
Gallery in Londen
� ‘Skin’, maquette - Stefaan Van Biesen, 2003.
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een kunstnetwerk in zeven biblio-
theken: Knokke, Zottegem, Leuven, 
Lier, Turnhout, Beerse en Vosselaar. 
Thema van de tentoonstelling was 
‘Het lichaam’. De bibliotheekruimtes 
vormden het uitgangspunt. Kunst 
werd tussen de boeken geplaatst. De 
werken gingen van vacuüm verpakte 
letters, afval met teksten, geprojec-
teerde lichaamsdelen tot prints uit 
televisieseries. De jonge kunstenaars 
gebruikten het beeld om het woord 
los te krijgen uit een star en tekstueel 
karakter. De uitdaging van de nieuwe 
technologie in bibliotheken werd ver-
taald in een botsing tussen het vir-
tuele (het woord) en het reële (het 
lichaam). Dit thema was ook aanlei-
ding voor een Internet-schrijfhappe-
ning. Peter Verhelst schreef het begin, 
de bezoeker van de tentoonstelling 
werd uitgenodigd dit verhaal verder te 
schrijven. De teksten werden in de ten-
toonstelling opgenomen. Zij ontstond 
en groeide op die manier vanuit een 
samenwerking tussen kunstenaars, bi-
bliotheken en het publiek. De kun-
stenaars en het publiek construeerden  
samen een nieuwe bibliotheek, vanuit 
de verlangens en verwachtingen van de 
bezoeker. Een bibliotheek waarin het 
boek openlijk in vraag werd gesteld, 
maar waarin de gebruiker zichzelf wel 
weer in terugvond.

In de bibliotheek van Bredene werden 
naar aanleiding van het kunstproject 
‘Verticale Stromen’ (2002) zeven 
hedendaagse kunstenaars uitgenodigd 
om hun bibliotheekvisie in en rond het 
gebouw vorm te geven. Iedere kun-
stenaar werd gevraagd om een ves-
tiairekastje aan de ingang van de bi-
bliotheek in te vullen. Frans Heirbauts 
werk ‘Nestboek’ bestond uit een plaas-
teren muisje op een toren van snip-
pers uit kunstboeken. Een nachtmer-
rie voor een bibliothecaris, maar de 
bezoeker herkende zich wel in het 
kleine muisje dat nestwarmte zoekt in 
de grijze zee van informatie. Stefaan 
Van Biesen noemde zijn kastje ‘De 
droom van de tuinman III’. Hij toonde 
er een kleine tuin met aarde en ont-
luikende woordreepjes. De schoenen 
van de tuinman (bibliothecaris) ston-

den werkeloos in het tuintje. Hij sug-
gereert een bibliothecaris die de groei 
van de woorden aanmoedigt in een bi-
bliotheek als levende tuin voor ieder-
een. Van dezelfde kunstenaar vond je 
ook nog het werk ‘De gemarkeerde 
tijd’: een verrassende boekentafel in 
de bibliotheek. Op het tafelblad was 
een landkaart van de verbeelding gete-
kend. Op die kaart vond je boeken 
gedrenkt in honing. De tafelpoten 

stonden eveneens in honingpotjes. 
Honing stroomt figuurlijk uit de boeken 
over de tafel. Een bibliotheek vangt de 
honing (verbeelding) op en biedt ze de 
bezoeker aan. 

Veel belang werd eveneens gehecht 
aan de communicatie met het publiek. 
Elke Matthijs bouwde ‘De briefjesba-
obab’ in het tuintje voor de biblio-
theek. Zij wou de bibliotheekbezoe-

Informatie en contactpersonen

Poëtische wandelingen in het SMAK Gent:
educatievedienst.smak@gent.be contactpersoon: Filip van de Velde

Literatuur in het Groeningemuseum Brugge:
050/44.87.76 contactpersoon: Elviera Velghe

‘Woordenschat’, workshops met kunstenaars, ‘Woord in Beeld’, ‘Verticale stromen’:
geert.vermeire@bibliotheek.be contactpersoon: Geert Vermeire
f.vdv@vt4.net contactpersoon: Filip van de Velde

Poëzieroute Gent:
geert.vermeire@bibliotheek.be contactpersoon: Geert Vermeire
injas.ingelbrecht@gent.be contactpersoon: Injas Ingelbrecht

‘De oneindige bibliotheek’
jan.van.herreweghe@harelbeke.be contactpersoon: Jan Van Herreweghe (openbare biblio-
theek Harelbeke)

‘2001 – a text odyssey’
exit@sesuadra.org contactpersoon: Koen Bruynseels

SKIN:
stefaan.van.biesen@pi.be contactpersoon: Stefaan Van Biesen

HetNet (literatuur in dialoog met andere disciplines):
http://home.tiscali.be/het-net/
het-net@freegates.be

Zomertip
De openbare bibliotheek Gent participeert in de zomertentoonstelling van het SMAK, 
“Gelijk het leven is: Belgische kunst in het SMAK, Internationale kunst in de stad.”
Op specifieke plekken in de bib worden kunstwerken van o.a. Martin Kippenberger, Bruce 
Nauman, Jimmie Durham, Rosemarie Trockel en Elizabeth Ewart tussen de collecties geïn-
stalleerd. De titels spreken voor zich: “Das Ende des Alphabetes”, “Language is a tool for 
communication” en “Lie”. Nog tot 14 september. 

Subidies

Provincie
De provinciale cultuurdiensten hebben heel wat subsidies voor culturele projecten waar bi-
bliotheken te weinig gebruik van maken. Informeer bij uw provinciebestuur.

Vlaamse Gemeenschap
Bij het Vlaams Fonds voor de Letteren kunt u auteurssubsidies maar ook projectsubsidies 
aanvragen (www.fondsvoordeletteren.be)!
Een overzicht van cultuursubsidies vindt u op www.wvc.vlaanderen.be. Diverse subsidies 
(ook voor bibliotheken!), bijvoorbeeld voor kunstprojecten voor en door jongeren, sociaal-
artistieke projecten, ondersteuning door Nationale Loterij (een tip!) en tentoonstellingen. 

Andere organisaties die culturele activiteiten ondersteunen
Koning Boudewijnstichting www.kbs-frb.be
Cera Foundation www.cerafoundation.be
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De figuratieve bibliotheek: verbeelding en 
hedendaagse kunst in de openbare bibliotheek

kers tot communicatie met elkaar uit-
nodigen. De inspiratie haalde ze uit 
Nairobi, waar eeuwenoude baobab-
bomen het centrum zijn van een 
boodschappen-briefjesdienst. Bij deze 
‘message tree’ werden de bezoekers 
vriendelijk uitgenodigd om de briefjes 
tussen de takken te openen, te lezen, 
te beantwoorden, zelf berichtjes te 
schrijven en ze vast te hechten aan het 
werk. Stefaan Van Biesen realiseerde 
met jongeren een reusachtige verbeel-
dingslandkaart op de terrasdeuren en 
noemde het werk ‘Het land van Zijn, 
is’. Jongeren brachten hun eigen emo-
tionele wereld in kaart en bouwden 
beeldende bruggen naar de landen 
van andere deelnemers. 

TIPS VOOR ELKE BIBLIOTHEEK

Ook met bescheiden middelen kan een 
interactie tussen bibliotheek, heden-
daagse kunst en publiek worden gere-
aliseerd. Enkele elementen uit de 
voornoemde projecten zijn gemakke-
lijk in elke bibliotheek uit te voeren. 
Maak een beleefbibliotheek met glazen 
potten vol herinneringen van lezers. 
Vraag mensen uit je gemeente om 
inspirerende objecten te verzamelen 
bij boeiende boeken en stel die samen 

tentoon. Met jongeren 
kan je gemakkelijk zelf 
een briefjesboom maken 
aan de ingang van de bi-
bliotheek. Al die activitei-
ten hebben de potentie 
om mensen te raken, te 
boeien en te binden. Het 
brengt cultuur in je biblio-
theek, niet als behang, 
maar als een zoektocht 
naar het beleven. Zo 
breng je de inhoud van 
de boeken tot leven.

EEN VERNIEUWENDE TAAK VOOR 
DE PROVINCIALE CULTUURDIENSTEN

Het is niet alleen de taak van gedreven 
bibliothecarissen of cultuurwerkers om 
de bibliotheken te inspireren. Dit is een 
belangrijke taak voor de provinciale 
cultuurdiensten. Ze mogen zich niet 
beperken tot productondersteuning, 
door alleen materialen uit te lenen, 
kant en klare tentoonstellingen uit het 
culturele circuit ter beschikking te stel-
len of een databank met projecten en 
adressen aan te bieden. Voor de pro-
vincies is ook een andere taak weg-
gelegd. Er is nood aan een culturele 
denktank met vertegenwoordigers uit 
de culturele sector en de bibliotheek-
sector waarin ideeën ontstaan, con-
cepten worden uitgewerkt en waar 
producten op maat worden gereali-
seerd. De uitdaging ligt erin klein-
schalig te blijven denken. Bibliotheken 
hebben geen behoefte aan megalo-

mane projecten, of projecten die hon-
derdduizenden mensen tegelijk berei-
ken. Projecten met een hoog media-
gehalte neigen algauw naar stunts en 
werken op termijn contraproductief. 
Het is wel degelijk de vraag of grootse 
projecten als Literaal van de literatuur-
gigant Behoud de Begeerte, waarbij 
75.000 dichtbundels van Hugo Claus 
geïllustreerd door Jan Vanriet worden 
verspreid over Vlaanderen (maar in 
geen enkele bibliotheek te vinden zijn) 
inspelen op leesbeleving. Een voor-
beeld van hoe het wel kan biedt de 
kleine organisatie HetNet van Josse De 
Pauw, dat schrijvers, wetenschappers 
en kunstenaars op een speelse manier 
samenbrengt en hen een dialoog laat 
aangaan met een klein publiek.

Beleving veronderstelt ook intimiteit, 
een persoonlijke band tussen biblio-
theek en publiek, een bibliotheekbe-
zoeker wil zich persoonlijk aangespro-
ken voelen. Dat hij er toe doet, daar 
gaat het uiteindelijk om. 

S A M E N V A T T I N G A B S T R A C T

De openbare bibliotheek blijft als culturele instelling hoofdzakelijk 
vasthouden aan ‘het woord’, haar domein bij uitstek. Toch illustre-
ren verscheidene projecten uit de wereld van de musea dat woord 
en beeld naadloos bij elkaar kunnen aansluiten. Beelden spelen 
een rol in leesbevordering, kunnen de evolutie doen keren dat 
de bibliotheek steeds meer een boekenmausoleum wordt. Voor 
hedendaagse kunstenaars is hier een belangrijk opdracht wegge-
legd. Zij kunnen, in samenwerking met de bibliothecarissen, de  
‘beleving’ en ‘verbeelding’ in de bibliotheek een duidelijk gezicht 
geven.

De gemarkeerde tijd - Stefaan Van Biesen - Openbare Biblio-
theek Bredene, 2002.

As cultural institutions, public libraries mainly hold on to ‘the 
word’, their pre-eminent domain. Yet, several projects that are set 
up musea illustrate that word and image can form a perfect match. 
Images play an important role in reading promotion and can help 
prevent that libraries inevitably evolve towards book mausolea. As 
to this, a major task is reserved for contemporary artists. Together 
with libarians, they can give ‘experience’ and ‘imagination’ a pro-
minent place in the library. 


