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Hoe maak je boekenerfgoed interessant voor generaties die opgroeien met wifi, 
smartphones en apps? Hoe toon je deze digital natives dat er vijfhonderd jaar 
voor Facebook, YouTube en Snapchat al een medium was dat een breder publiek 
de mogelijkheid gaf om meningen te delen en het publiekek debat te beheersen? 
Hoe verras je bibliofielen met een nieuwe, actuele kijk op het boek? Hoe breng 
je een maatschappelijk relevant verhaal? Dit zijn maar enkele van de vragen die 
het projectteam achter ‘Conn3ct: 2 media, 1 verhaal’ zich stelde toen het in 2015 
begon met de voorbereidingen van een tentoonstelling over postincunabelen 
uit de Lage Landen. 

tekst Maartje De Wilde & Eva Wuyts

Een mediawijze ervaring voor 

boekenwurmen en smartphonezombies

Conn3ct  
2 media, 1 verhaal

Challenge & innovation 

Aanleiding voor dit initiatief was het Vlaams-Nederlands 
gastlandschap in oktober 2016 op de Frankfurter Buchmesse. 
De grootste en oudste boekenbeurs ter wereld wordt voor die 
gelegenheid een jaar lang omkaderd door een breed cultu-
reel programma rond de gedeelde taal, geschiedenis, litera-
tuur en cultuur van Vlaanderen en onze noorderburen. Voor 
de Vlaamse Erfgoedbibliotheek was dit een unieke kans om 
erfgoedbibliotheken en hun collecties internationaal op de 
kaart te zetten. Maar ook om intensief samen te werken met 
de Koninklijke Bibliotheek Den Haag, de nationale biblio-
theek van Nederland. Wat startte als idee van de Universiteit 
Antwerpen voor een wetenschappelijk opgezette boeken-
expo over vroeg-zestiende-eeuwse drukken evolueerde zo 
via een experimenteel traject tot een mediawijs en interactief 
project over oude boeken en nieuwe media. 

Conn3ct vertaalt zich in drie producten. Er is de multime-
diale tentoonstelling die op 6 oktober opende in Göttingen 
(Duitsland) en die in 2017-2018 ook in Nederland en 
Vlaanderen te zien zal zijn. Er is een website waarop alle boe-
ken en filmpjes die in de tentoonstelling worden getoond 
digitaal beschikbaar zijn. En er wordt door de Provinciale 
Bibliotheek Limburg een educatieve tool ontwikkeld die 
leerkrachten secundair onderwijs handvatten aanreikt om 
de tentoonstelling te bezoeken en hun leerlingen mediawij-
zer te maken. 

Deze jongeren, die met elkaar communiceren via foto’s en 
korte berichtjes, vormen een belangrijke doelgroep. Hen 
warm maken voor een ogenschijnlijk stoffig erfgoedobject 
als een eerste druk van Erasmus of Luther was onze grootste 
uitdaging. Hoe zij omgaan met informatie, nieuwe techno-
logie en het internet durft nogal te verschillen met die van 
tentoonstellingsmakers en boekhistorici. Om ons verhaal 
optimaal af te stemmen op hun belevingswereld en noden, 
hebben we studenten van creatieve en academische opleidin-
gen in Nederland en Vlaanderen gevraagd om mee te werken 
aan de ontwikkeling van deze expo. De resultaten in de vorm 

 ■ Reacties van bezoekers zijn live zichtbaar in de expo: op een grote 
social wall zoals hier in de Paulinerkirche in Göttingen. © Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek
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van ideeën, adviezen, concepten en prototypes zijn zoveel 
mogelijk meegenomen in de uitwerking van de tentoonstel-
ling. Tijd en budget lieten niet altijd toe om elk idee om te 
zetten in de praktijk, maar dat kan in de toekomst misschien 
wel nog gebeuren. 

#maartenluther 

Conn3ct plaatst historische werken van grote denkers en opi-
niemakers zoals Luther, Vives en Erasmus tegenover tweets 
en posts van hedendaagse invloedrijke personen als Barack 
Obama en Malala Yousafzai. Gedrukte boeken uit de eerste 
helft van de zestiende eeuw en sociale media zoals Twitter en 
Facebook zijn massamedia die een immense impact hebben 
op mens en maatschappij. De uitvinding van de boekdruk-
kunst rond 1450 was revolutionair, maar het duurde nog een 
halve eeuw voor dit nieuwe medium voor ingrijpende maat-
schappelijke omwentelingen zorgde. Maarten Luther had 
hier een groot aandeel in. Hij schreef vele pamfletten waarin 
hij zijn ideeën krachtig uiteenzette. Hij maakte zijn teksten 
bewust zo kort zodat ze snel gedrukt konden worden. Zijn te-
genstanders reageerden met net zulke korte teksten, die even 
snel hun weg naar de drukpers en naar de kopers/lezers von-
den. Luther was een van de eersten om het gedrukte boek als 
medium uiterst effectief in te zetten om zijn opinie op korte 

tijd en op grote schaal te verspreiden. Vandaag de dag zou hij 
wellicht Twitter als medium gebruikt hebben.

Sociale media kennen vandaag een vergelijkbare ontwikke-
ling en vervullen zo eenzelfde rol: tweets beïnvloeden het 
politieke debat, foto’s beroeren de wereld en vloggers laten 
hun stem horen. Denk maar aan de belangrijke rol die sociale 
media speelden bij de Arabische Lente (2011). Op Facebook 
en Twitter werden berichten over opstanden in ijltempo ge-
deeld, met een enorm bereik in de Arabische wereld en daar-
buiten. De verspreiding van ideeën en kennis en de toegang 
tot informatie zijn niet langer een voorrecht van en voor de 
elite. Beide media – gedrukte boeken en sociale media – heb-
ben de wereld kleiner gemaakt.

Tell us your story 

Conn3ct brengt dit verhaal aan de hand van ruim zestig 
oude drukken en tien interactieve consoles. Die tonen his-
torisch en actueel beeldmateriaal in een hedendaags jasje. 
De verbinding tussen verleden en heden wordt gemaakt via 
negen thema’s die zijn genoemd naar Engelstalige begrippen 
zoals ‘start-up’ en ‘community’, en vertrekken vanuit actuele 
en vaak maatschappelijk geïnspireerde verhaallijnen. Niet 
het medium (boek of app) staat bij Conn3ct centraal, wel de 
manieren waarop gebruikers ermee omgaan en – als gevolg 
daarvan – hoe zij de impact van zo’n medium beïnvloeden. 
Hoe wordt een nieuw medium een verbindende factor? Wie 
investeert erin? Wie participeert? Wie controleert? Wie 
manipuleert? 

Bezoekers lopen vrij van het ene thema naar het andere. 
Afwisselend zien ze vitrines met boeken en videomodules. De 
expo vertelt dus geen lineair en geen chronologisch verhaal. 
Zo vormt de bezoeker zelf zijn eigen verhaal en interpretatie. 
Dit speelt nadrukkelijk in op de browsende, versnipperde en 
intuïtieve manier waarop we vandaag informatie ontvangen, 
zoeken en verwerken. Deze aanpak laat ook toe om de ten-
toonstelling op verschillende manieren en niveaus te bezoe-
ken: wie enkel komt voor historisch drukwerk krijgt een uit-

Luther was een van de eersten 
om het gedrukte boek als me-
dium uiterst effectief in te zetten 
om zijn opinie op korte tijd en 
op grote schaal te verspreiden. 
Vandaag de dag zou hij wellicht 
Twitter als medium gebruikt 
hebben.

 ■ Conn3ct plaatst historische 
werken van grote denkers en 
opiniemakers zoals Luther, 
Vives en Erasmus tegenover 
tweets en posts van heden-
daagse invloedrijke perso-
nen. Een afgeleide van de 
tentoonstelling Conn3ct staat 
als teaser op het paviljoen 
van het gastlandschap op de 
Frankfurter Buchmesse.  
© Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Scan de 
afbeelding met de 
ErfgoedApp (cf. p. 3): 
Zou Luther vandaag 
getwitterd hebben?
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gelezen staalkaart te zien. Wie meer geboeid is door nieuwe 
media komt evengoed aan zijn trekken. Voor beide groepen 
opent zich mogelijk een nieuwe wereld door de verrassende 
combinatie van zestiende-eeuwse boeken en sociale media. 

Beleef de impact van sociale media 

De informatietechnologie in de tentoonstelling wordt niet 
alleen ingezet om individuele bezoekers te informeren of 
animeren maar ook om ze met elkaar te verbinden. Zo wor-
den de boekenwurm en de smartphonezombie allebei deel 
van dezelfde community. En dat mag je letterlijk nemen. 
De tentoonstelling functioneert immers zelf als een sociaal 
medium. Bezoekers krijgen een Conn3ctkaart en worden uit-
genodigd om in te loggen, zich te registreren (met naam en 
profielbeeld) en te reageren op statements en vragen. Hun 
acties en reacties zijn live zichtbaar in de expo: op een grote 
social wall die centraal staat opgesteld, en op elk van een tien-
tal interactieschermen doorheen de ruimte. Alle bezoekers 
bepalen zelf hoeveel informatie ze willen prijsgeven en wat 
er na hun bezoek overblijft aan digitale voetafdruk. 

Om de expo interactief te maken, hebben we in de concept-
fase heel wat mogelijkheden verkend zoals het gebruik van 
QR-codes, beacons, augmented reality, smartphones of tablets. 
Uiteindelijk kozen we voor een laagdrempelige oplossing die 
alle bezoekers in staat zou stellen om vlot deel te nemen aan 
de media-aspecten van de expo, ongeacht hun niveau van 
mediawijsheid. We gebruiken hiervoor een genetwerkte in-

stallatie met touchscreens en RFID-lezers. Zo creëren we een 
'expo 2.0'-omgeving die ons de impact van sociale media op 
ons leven laat ervaren. Conn3ct wil daarmee debat en reflec-
tie stimuleren over de (kritische) omgang met opinievor-
ming en informatieverspreiding op het internet. Conn3ct zet 
op deze manier ook in op mediawijsheid, en daagt bezoekers 
uit om daarin bij te leren en zich bewust te worden van de 
voordelen en eventuele gevaren van sociale media. 

Nieuwsgierig? 

Als organiserende partners hebben we het ons niet gemak-
kelijk gemaakt. We maken een tentoonstelling in drie lan-
den, in drie talen, op vier zeer uiteenlopende locaties met 

Als organiserende partners hebben we 
het ons niet gemakkelijk gemaakt. We 
maken een tentoonstelling in drie landen, 
in drie talen, op vier zeer uiteenlopende 
locaties met elk hun eigen look, opper-
vlakte en infrastructuur. We willen de 
boekenliefhebber verrassen, een nieuw 
publiek aantrekken en hen een radicaal 
andere kijk op het oude boek en de actuele 
sociale media bieden. 

 ■ Bezoekers krijgen een Conn3ctkaart en worden uitgenodigd om in te loggen, zich te registreren en te reageren op statements en vragen. Bij een 
aantal boeken kunt u akkoord gaan met bepaalde meningen die zowel van toepassing zijn op het heden als op de zestiende-eeuwse context.  
© Vlaamse Erfgoedbibliotheek
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elk hun eigen look, oppervlakte en infrastructuur. We willen 
de boekenliefhebber verrassen, een nieuw publiek aantrek-
ken en hen een radicaal andere kijk op het oude boek en de 
actuele sociale media bieden. We beogen in eerste instantie 
een combinatie van verwondering en herkenbaarheid teweeg 
te brengen, maar daarna vooral inzicht en reflectie. We zet-
ten maximaal in op nieuwe media, zonder nieuwe drempels 
op te werpen. We werken samen met creatieve jongeren en 
brengen meerdere culturen in één project samen. Dit noopt 
tot flexibiliteit, creativiteit en pragmatiek binnen een stevig 
doortimmerd kader.

In de zomer van 2017 krijgt Conn3ct een Vlaamse première 
in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen, 
waarna ze doorreist naar de Provinciale Bibliotheek van 
Limburg in Hasselt. Voor die tijd is de expo te zien in 

Göttingen, en vanaf 25 februari 2017 in Museum Meermanno 
in Den Haag. Wie niet kan wachten om de expo te bezoe-
ken, kan al een kijkje nemen op de website: http://conn3ct.
media. Of houd ons in de gaten op Twitter (via #conn3ct) of 
Facebook (via www.facebook.com/conn3ct21). Wij zijn alvast 
benieuwd naar uw mening. 

Conn3ct: 2 media, 1 verhaal is een initiatief van de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek, de na-
tionale bibliotheek van Nederland, in samenwerking met 
de Provinciale Bibliotheek Limburg en de Universiteit 
Antwerpen naar aanleiding van het Vlaams-Nederlandse 
gastlandschap op de Frankfurter Buchmesse. 

DE | Paulinerkirche – Göttingen 7.10.2016 – 18.12.2016
NL | Museum Meermanno – Den Haag – 25.02.2017 – 21.05.2017
BE | Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen 
22.06.2017 – 17.09.2017
BE | Provinciale Bibliotheek Limburg – Hasselt 14.10.2017 
– 29.04.2018Erfgoedbibliotheken trekken in de eerste plaats gespe-

cialiseerde onderzoekers en studenten aan. Maar ze wil-
len ook een breder en jonger publiek warm maken voor 
hun erfgoed, al is dat niet altijd even gemakkelijk. 

• Gedrukte tekst is visueel zelden even aantrekkelijk of 
toegankelijk als bijvoorbeeld een kunstwerk, zelfs als 
de tekst ruimschoots is geïllustreerd.

• De lange teksten zijn dikwijls in een lettertype of taal 
die voor leken onbegrijpelijk is. 

• Per item kunnen telkens maar een of twee pagina’s van 
een werk worden getoond. Het merendeel van de in-
houd (belangrijke teksten, gravures, illustraties, kaar-
ten …) blijft verborgen voor het publiek.

• Boeken zijn gebruiksvoorwerpen, maar ze zitten ach-
ter glas en mogen niet aangeraakt worden. 

• Het boek wordt in tentoonstellingen doorgaans ge-
toond als een bron (omwille van zijn inhoud) of om 
zijn vorm als (kunst)object. Het komt minder aan bod 
als massamedium.

Eva Wuyts studeerde geschiedenis en cultuurmanagement. Ze werkte voor het Museum 
voor Geld en Geschiedenis van de Nationale Bank, Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen en 
Erfgoedcel Ieper/CO7. Sinds 2009 is ze coördinator van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 
een samenwerkingsverband van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de Openbare 
Bibliotheek Brugge, de Provinciale Bibliotheek Limburg en de universiteitsbibliotheken van 
Antwerpen, Gent en Leuven.

Maartje De Wilde is inhoudelijk coördinator van Conn3ct. Ze neemt nu ook de producti-
onele ondersteuning op zich. Sinds 2014 is ze actief in de tentoonstellingssector. Maartje 
was projectleider van de tentoonstelling ‘Heilige Boeken: jodendom, christendom, islam’ 
(Antwerpen 2014) en coördineerde de communicatie voor de expo ‘Boeken onder vuur. Van 
Leuven tot Timboektoe’ (Leuven 2015). Daarvoor was ze actief in de academische sector. Ze 
doceerde Historische Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit van 
Amsterdam en is gespecialiseerd in vroegmoderne literatuur en boekgeschiedenis. 

 ■ Bezoekers lopen vrij van het 
ene thema naar het andere. 
Afwisselend zien ze vitrines met 
boeken en videomodules.  
© Vlaamse Erfgoedbibliotheek
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