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1 DE TENTOONSTELLING ‘ERFGOEDBIBLIOTHEKEN’  

1.1 OPZET 

De fototentoonstelling ‘Erfgoedbibliotheken’ is een initiatief van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
met steun van de Vlaamse Gemeenschap om het brede publiek te laten kennis maken met de rijkdom en 
diversiteit van erfgoedbibliotheken. Het betreft een reizende tentoonstelling met dertig verrassende 
beelden die de verborgen kantjes en schatten onthullen van twaalf erfgoedbibliotheken in 
Vlaanderen en Brussel. De tentoonstelling zal de komende maanden op verschillende locaties gratis te 
bezoeken zijn.  

Archieven, bibliotheken, cultuurcentra en andere instellingen of organisaties die interesse hebben 
om deze tentoonstelling te programmeren vinden in deze bundel alle informatie en voorwaarden. 
Wie ‘Erfgoedbibliotheken’ wil reserveren of meer informatie wenst kan contact opnemen met de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek, via info@vlaamse‐erfgoedbibliotheek.be – 03 338 87 92.  

1.2 INHOUD 

Erfgoedbibliotheken dragen zorg voor ons gedrukt, geschreven en gedigitaliseerd erfgoed. In hun 
verzamelingen vinden we niet alleen prachtig verluchte handschriften of zeldzame incunabelen in 
kostbare boekbanden. Ook historische krantencollecties, prenten en zelfs e‐books behoren tot hun 
patrimonium. Dankzij hun inspanningen zijn deze literaire, culturele en wetenschappelijke collecties 
toegankelijk voor huidige lezers en blijven ze ook bewaard voor de volgende generaties. Dit is geen 
eenvoudige opdracht, maar gelukkig maken vele handen het werk licht. De bibliothecaris, de 
magazijnier, de conservator, de catalograaf, de boekbinder… allen dragen ze hun steentje bij. Hun 
werk en het erfgoed dat dagelijks door hun handen gaat werd op vraag van de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek in beeld gebracht door Stefan Tavernier.  

Deze Brusselse fotograaf heeft zich met veel toewijding en passie verdiept in de wereld van twaalf erg 
uiteenlopende erfgoedbibliotheken. Hij bezocht onder meer een abdij, enkele universiteiten en een 
museum. Overal ontmoette hij gepassioneerde mensen vol wonderlijke verhalen. Dat resulteerde in 
honderden liefdevolle portretten van zorgzame bibliotheekmedewerkers, interieurs en intrigerende 
details. Hij toont de schatten die erfgoedbibliotheken bezitten, maar meer nog de uitdagingen 
waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd. 

1.3 DE ONDERDELEN 

 
De tentoonstelling omvat 32 panelen van telkens 45cmx45cm, namelijk:  

 30 panelen met daarop telkens één foto 

 1 paneel met een introductietekst (cfr. 1.2) 

 1 paneel met een colofontekst (cfr. 5.2) 

De foto’s en teksten hebben geen kader. Het blinkende fotopapier werd met een beschermende 
plexilaag op een aluminium frame gekleefd waarop aan de achterzijde een hanglat (zie 2.2) werd 
bevestigd waarmee de panelen in een bepaalde volgorde (zie 4) kunnen worden opgehangen. 
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Bij de foto’s worden geen bijschriften getoond. Die zijn opgenomen in een publieksgidsje. De 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek levert de ontlener hiertoe een PDF aan. Dit bestaat uit 2 (recto‐verso) A4‐
bladzijden die gevouwen worden tot een gidsje (A5‐formaat). Het bevat informatie over de 
tentoonstelling, de fotograaf, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, de thumbnails van alle foto’s en alle 
bijschriften. Die geven op een beknopte maar educatieve manier toelichting bij elk beeld. 

We vragen de ontlener om dit (bij voorkeur in kleur) in voldoende exemplaren af te drukken of te 
kopiëren en dit tijdens de tentoonstelling gratis ter beschikking te stellen van de bezoekers.  

Als publicatie bij de tentoonstelling wordt de prentkaartenreeks ‘Een ABC van erfgoedbibliotheken’ 
aangeboden (zie 3.4). 

1.4 DE FOTOGRAAF  

De fotograaf en kunstenaar Stefan Tavernier studeerde fotografie aan de Sint‐Lukas Hogeschool te 
Brussel. Onder de naam Superficies maakt Tavernier vrij werk en beelden in opdracht. In essentie wil de 
fotograaf een wonderlijke ontmoeting creëren tussen een publiek en een beeld. Het sleutelmoment is 
voor hem het moment waarop de toeschouwer het fotografisch object ontmoet. De locatie waar deze 
ontmoeting plaatsvindt, vormt zijn creatief vertrekpunt. Wat is de functie van de ruimte? Welke 
materialen zijn er aanwezig? Op welke manier betreedt men de ruimte? Hoe kan er gepresenteerd 
worden? Deze op locaties gerichte fotografie werd zowat zijn handelsmerk. Of het nu gaat om een 
portret, interieur, maquette, event, publiciteitscampagne of architectuur, steeds stemt Tavernier zijn 
denkwijze, aanpak en technische uitrusting af op de specifieke situatie. Hierbij bestudeert hij ook het 
fotografisch object zelf: de ruimtelijke eigenschappen, het materiaal, de oppervlakte, de textuur en de 
tactiele kenmerken. Tavernier experimenteert en selecteert uiteindelijk de meest aangewezen 
technische uitvoering.  

Het project 'Erfgoedbibliotheken' past perfect in de wereld van Stefan Tavernier. Hij kon zich enthousiast 
storten op de fotografische ontdekking van ruimtes met een zeer specifieke identiteit, waar slechts 
weinigen toegang toe hebben. Zoals in een beeldverhaal laat Tavernier de talrijke medewerkers en 
gebruikers optreden als personages in geënsceneerde beelden. Het resultaat werd een meeslepende 
beeldenreeks rond een verborgen wereld van locaties, erfschatten, handelingen en technieken. 
Achter elk beeld schuilt een boeiend en tot nu toe weinig bekend verhaal dat u iets meer laat ontdekken 
over onze erfgoedbibliotheken. 

Meer informatie over Stefan Tavernier vindt u op www.superficies.be. 

In Bibliotheek‐ & archiefgids (nr. 4/2010, pp. 5‐9) van de VVBAD verscheen het artikel 'De passie heeft mij 
echt ontroerd' van de hand van Tom Van Hoye en Bruno Vermeeren. Het betreft een interview met 
fotograaf Stefan Tavernier naar aanleiding van zijn opdracht voor de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Dit 
artikel vindt u in bijlage. 



 

 

2 PRAKTISCH 

2.1 DUUR 

De duur van de tentoonstelling kan in overleg worden bepaald tussen de ontlener en de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek. We geven de voorkeur aan: 

 een duurtijd van minstens 3 à 4 weken 

 een start‐ en of einddatum die met enige marge (voor transport, opbouw en afbraak) aansluit bij 
de voorgaande en volgende locatie. 

2.2 OPBOUW EN AFBRAAK 

Opbouw en afbraak gebeuren telkens door de ontlener. Dit neemt ongeveer een halve dag werk in 
beslag. Reken hiervoor op 2 of 3 werkkrachten.  

Om de foto’s te kunnen ophangen, werd aan elke foto een aluminium lat (in een omgekeerde L‐vorm) 
bevestigd. Deze kan gemakkelijk aan een spijker of draad worden vastgehaakt (zie foto).  De foto’s 
dienen een bepaalde volgorde te respecteren (zie 4) wanneer ze aan de muur worden gehangen.   

 
Ophangsysteem fotokaders 

2.3 TRANSPORT 

De panelen worden verpakt en vervoerd in 4 houten transportkisten. We vragen de ontlener om deze  
kisten én de interne verpakking te bewaren zodat de panelen achteraf opnieuw hierin opgeborgen en 
vervoerd kunnen worden.  

De ontlener is verantwoordelijk voor het vervoer van de foto’s naar de volgende locatie en de kosten 
die dat met zich meebrengt.  

2.4 VERZEKERING 

De ontlener staat in voor de verzekering van nagel tot nagel. Een bewijs van verzekering wordt 
voorgelegd ten laatste op de dag van het transport naar de ontlener. Eventuele schade wordt verhaald 
op de ontlener. 

De totale waarde van de tentoonstelling bedraagt 5.200 euro. Dit betreft: 

 30 foto’s (45 x 45 cm), papier blinkend formaat, gekleefd op diasec plexi mat 2 mm + dibond 2 mm 
+ hanglat 8 mm. In geval van schade of verlies bedraagt de waarde hiervan 150 euro (incl. BTW) 
per paneel.  
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 2 tekstpanelen (45 x 45 cm), papier blinkend formaat, gekleefd op dibond 4 mm + beschermfilm 
mat + hanglat 8 mm. In geval van schade of verlies bedraagt de waarde hiervan 70 euro (incl. 
BTW) per paneel. 

 4 houten kisten (inclusief verpakkingsmateriaal / bubble wrap). In geval van schade of verlies 
bedraagt de waarde hiervan 140 euro (incl. BTW) per kist. 

We vragen dat de ontlener eventuele schade of verlies meteen meldt aan de Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
en aan de verzekeraar. 

2.5 VERGOEDING 

De vergoeding voor het gebruik van deze tentoonstelling bedraagt 200 euro (incl. BTW). Deze 
vergoeding zal na afloop van de tentoonstelling door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek worden 
gefactureerd aan de ontlener. 

2.6 CONTRACT  

De vergoeding, de afgesproken leenperiode en de bijzondere voorwaarden staan vermeld in het 
contract dat in tweevoud wordt opgemaakt en ondertekend vóór aanvang van de tentoonstelling. 

Hieronder volgen de voorwaarden uit dit contract: 

1. De tentoonstelling bestaat uit 30 foto’s (45 x 45 cm) en 2 tekstpanelen (45 x 45 cm), die in vier 
houten kisten worden aangeleverd. De waarde van een foto bedraagt 150 euro incl. BTW, van een 
tekstpaneel 70 euro incl. BTW. De waarde van de 4 kisten (verpakkingsmateriaal inbegrepen) 
bedraagt 140 euro incl. BTW.  

2. De kisten en de interne verpakking moeten bewaard worden voor het transport naar de volgende 
locatie waar de tentoonstelling wordt getoond. 

3. De tentoonstelling loopt van xxx  tot en met xxx. 

4. De ontlener is verantwoordelijk voor het vervoer van de kisten naar de volgende locatie waar de 
tentoonstelling wordt getoond en de kosten die dat met zich meebrengt.  

5. De ontlener staat in voor de verzekering van de tentoonstelling (incl. de periodes van opbouw en 
afbraak) en het transport van nagel tot nagel. De totale waarde van de tentoonstelling (inclusief 
transportkosten en verpakkingsmateriaal) bedraagt 5.200 euro. Een bewijs van verzekering wordt 
voorgelegd ten laatste op de dag van het transport naar de ontlener. 

6. De vergoeding voor deze tentoonstelling bedraagt 200 euro (incl. BTW). Deze vergoeding zal door de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek gefactureerd worden. 

7. Eventuele schade of verlies wordt verhaald op de ontlener. Voor elke beschadigde of verloren  foto 
wordt 150 euro aangerekend aan de ontlener. Voor elk beschadigd of verloren tekstpaneel wordt 70 
euro aangerekend. Voor elke beschadigde of verloren kist (verpakkingsmateriaal inbegrepen) wordt 
140 euro aangerekend. 

8. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek geeft de ontlener mits copyrightvermelding de toestemming om één 
of meerdere foto’s te gebruiken voor pers‐ en promotionele doeleinden. 

9. Gedurende de tentoonstelling wordt eveneens de prentkaartenreeks ‘een ABC van 
erfgoedbibliotheken’  met foto's uit de tentoonstelling te koop aangeboden voor 3 euro per set. Een 
voorraad wordt samen met de tentoonstelling aangeleverd. De niet‐verkochte exemplaren worden ‐ 
na telling ‐ met de tentoonstelling mee getransporteerd naar de volgende locatie waar de 
tentoonstelling wordt getoond. De door de ontlener verkochte exemplaren worden na afloop van de 
tentoonstelling afgerekend via een factuur.  



 

 

3 COMMUNICATIE EN PUBLIEKSWERKING 

3.1 PERSBERICHT 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek levert de ontlener op eenvoudig verzoek een standaard persbericht 
aan. Dit mag worden aangepast en verspreid naar alle perscontacten van de ontlener. De Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek neemt zelf geen contact op met de pers maar kondigt de tentoonstelling wel aan op 
haar website en in haar nieuwsbrief. Deze tekst mag ook vrij gebruikt (en herwerkt) worden voor 
andere communicatiemiddelen en ‐kanalen. 

3.2 BEELDMATERIAAL 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek stelt in het kader van de tentoonstelling drie beelden ter 
beschikking van de ontlener voor pers‐ en promotionele doeleinden. Deze beelden mogen enkel 
worden gebruikt mits de volgende copyrightvermelding: © Vlaamse Erfgoedbibliotheek – Fotografie: 
Stefan Tavernier 

Het betreft: 

 ‘Magazijnier’ uit de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen (campagnebeeld) 

 ‘Preservering’ uit de Provinciale Bibliotheek Limburg – Hasselt 

 ‘Kluis’ uit de Universiteitsbibliotheek Antwerpen 

3.3 OPENING TENTOONSTELLING 

De ontlener beslist zelf of de tentoonstelling al dan niet officieel wordt geopend en hoe dit eventueel 
gebeurd. Indien gewenst kan de Vlaamse Erfgoedbibliotheek adressen aanleveren van stakeholders. 

3.4 DE PRENTKAARTENREEKS 

Elf foto’s uit de tentoonstelling werden ook opgenomen in de prentkaartenreeks ‘Een ABC van 
erfgoedbibliotheken’. Die bestaat uit 26 beelden die telkens werden gekoppeld aan een letter van het 
alfabet én aan een begrip uit de wereld van de erfgoedbibliotheken. De A staat voor acquisitie, de B 
voor bibliofiel, de C voor catalogus, enzovoort. Een begeleidende tekst licht deze begrippen uit het 
vakjargon toe zodat ze voor iedereen begrijpelijk worden. Opzet is om het brede publiek – van Acquisitie 
tot Zorg – te laten kennismaken met diverse aspecten die de werking van een erfgoedbibliotheek 
typeren. 

We vragen de ontlener om deze set tijdens de duur van de tentoonstelling te koop aan te bieden. Dit 
is echter geen verplichting. De prijs (3 euro) werd bewust democratisch gehouden. Een voorraad van 
prentkaartenreeksen wordt meegeleverd met de tentoonstelling. De resterende exemplaren worden ‐ na 
telling ‐ mee getransporteerd naar de volgende locatie die de tentoonstelling aandoet. De overdracht 
gebeurt via een stockformulier. De afrekening van de verkochte exemplaren gebeurd via een factuur. 

De foto's en bijschriften van deze prentkaarten zijn online te bekijken in een fotoalbum op de website 
van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Zie: http://www.vlaamse‐erfgoedbibliotheek.be/fotoalbum/abc. 

3.5 RANDACTIVITEITEN 

De ontlener kan en mag randactiviteiten organiseren. Indien gewenst kan hij bijvoorbeeld de 
tentoonstelling een lokale en/of rijkere invulling geven door de beelden te combineren met eigen 
collectiestukken. 
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4 OVERZICHT EN VOLGORDE VAN DE FOTO’S 

We vragen de ontlener om de tentoonstelling integraal aan te bieden en bij de opbouw rekening te 
houden met de volgorde en combinatie van de panelen.  

Het tekstpaneel met de introductie opent de expo, het tekstpaneel met het colofon (de vermelding van 
alle projectpartners) sluit af.  

Verder zijn er 30 foto’s die als set per 2 of per 4 moeten worden opgehangen. Er zijn 5 sets van 4 foto’s 
en 5 sets van 2 foto’s.  

Bij de set van 2 foto’s kunnen de beelden zowel naast als boven elkaar worden geplaatst. De set van 4 
foto’s vormt indien mogelijk een vierkant (2 naast elkaar en 2 boven elkaar op gelijke afstand) waarbij 
ook rekening moet worden gehouden met de positie van elk beeld tegenover de andere 3 beelden.  

De onderlinge volgorde van de 10 sets mag eventueel vrij worden gekozen. Bv: 2424242424 of 
4422442242.  

Hieronder volgt een overzicht van de sets in hun preferentiële volgorde: 

4.1 SET A 

 

   

   

 



 

 

Indien nodig kan deze set ook worden gesplitst, en wel als volgt: 

4.1.1 Set A1 

 

   

4.1.2 Set A2 
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4.2 SET B 

 

   

 

4.3 SET C 

 

   

   



 

 

4.4 SET D 

 

   

 

4.5 SET E 
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4.6 SET F 

 

   

 

4.7 SET G 

 

   

   



 

 

4.8 SET H 

 

   

 

4.9 SET I 
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4.10 SET J 

 

   

 

4.11 SET X 

Indien nodig kunnen set H en J ook worden samengevoegd, en wel als volgt: 

 

   

   

 



 

 

5 DE VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK EN HAAR PROJECTPARTNERS 

5.1 DE VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK  

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een netwerk van erfgoedbibliotheken dat op vraag van de 
Vlaamse overheid werd opgericht door de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen, de 
Openbare Bibliotheek Brugge, de Provinciale Bibliotheek Limburg in Hasselt en de universiteits‐
bibliotheken van Antwerpen, Gent en Leuven. 

Ze richt zich tot iedereen die een hart heeft voor de geschreven, gedrukte en digitale 
erfgoedcollecties van bibliotheken. Via diverse projecten en onderzoek wil ze expertise ontwikkelen en 
kennis verspreiden rond de ontsluiting, digitalisering en conservering van deze bewaarcollecties.  

Meer informatie over de Vlaamse Erfgoedbibliotheek vindt u op www.vlaamse‐erfgoedbibliotheek.be. 

5.2 PROJECTPARTNERS 

‘Erfgoedbibliotheken’ is een initiatief van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek met steun van de Vlaamse 
Gemeenschap.  
De volgende erfgoedbibliotheken stelden hun leeszalen en magazijnen open voor Stefan Tavernier en de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek: 

 Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen 

 Museum Plantin‐Moretus/Prentenkabinet Antwerpen 

 Universiteitsbibliotheek Antwerpen 

 Bibliotheek Abdij Averbode 

 Openbare Bibliotheek Brugge 

 Bibliotheca Wittockiana – Brussel 

 Conservatorium Brussel – Erasmushogeschool 

 Universiteitsbibliotheek Gent 

 Provinciale Bibliotheek Limburg – Hasselt 

 Universiteitsbibliotheek Leuven 

 Stichting de Bethune – Marke 

 Bibliotheca Wasiana vzw – Sint‐Niklaas 

De tentoonstelling kwam tot stand dankzij hun medewerking en die van de Vlaamse Vereniging voor 
Bibliotheek, Archief en Documentatie vzw.   

CONTACT EN INFO 

Eva Wuyts 

coördinator Vlaamse Erfgoedbibliotheek  
03 338 87 92 of 0495 776 111   

eva@vlaamse‐erfgoedbibliotheek.be   
www.vlaamse‐erfgoedbibliotheek.be   

 

 





 

 

  

Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw 
Hendrik Conscienceplein 4 

B‐2000 Antwerpen 
 

t  +32 (0)3 338 87 92 
f   +32 (0)3 338 87 75 

 
info@vlaamse‐erfgoedbibliotheek.be 

http://www.vlaamse‐erfgoedbibliotheek.be 
 
 

 

 



Interview met fotograaf Stefan Tavernier 
naar aanleiding van zijn opdracht 
voor de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Bij dit nummer van Bibliotheek- & archiefgids vindt u de postkaartenreeks ‘Een ABC van 

erfgoedbibliotheken’. In opdracht van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw (VEB) trok 

fotograaf Stefan Tavernier naar twaalf erfgoedbibliotheken. Hij trok er duizenden foto’s en 

daaruit werden zesentwintig beelden geselecteerd voor de prentkaarten. Hiermee wil de 

VEB het publiek bewust maken van het rijke bibliotheekerfgoed dat in Vlaanderen en 

Brussel aanwezig is. Bibliotheek- & archiefgids sprak met de fotograaf.
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Interview: Tom Van Hoye en Bruno Vermeeren.

 De passie heeft 
mij echt ontroerd



Je hebt in opdracht van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
een fotoreeks gemaakt over erfgoedbibliotheken. Wat 
was de opdracht die je gekregen had?

Stefan Tavernier: Eigenlijk was het de bedoeling de wer-
king van de erfgoedbibliotheek in beeld te brengen. Het 
volledige proces van ‘er komt een boek in de bibliotheek 
binnen’ tot ‘iemand die een boek komt consulteren’ En daar 
zitten natuurlijk heel veel stapjes tussen. Daar komen heel 
veel dingen bij kijken. 

De VEB heeft het pad geëffend zodat ik overal welkom was. 
Ik kreeg de naam van een contactpersoon en dan maakte ik 
een afspraak. Enerzijds bestaat de selectie van bibliotheken 
uit de zes partnerbibliotheken anderzijds zes bibliotheken zo 
gekozen om het beeld zo breed mogelijk te maken. 

Ik ben alle bibliotheken eerst gaan bezoeken, zonder 
fototoestel. De medewerkers vonden het fi jn om mij plekjes 
te laten zien waar geen boeken zijn. Bijvoorbeeld in de 
Boekentoren kon ik een kijkje nemen onder de lichtkoepels 
om te zien hoe het gebouw in elkaar zit. Dat was heel fi jn.

Dacht je die eerste bezoeken al aan mogelijke beelden?

Ja, omdat de meeste boeken in depots zitten en die zijn niet 
altijd fotogeniek of interessant. Dat zijn gewoon effi ciënte 
plekken. Het was ook niet de bedoeling om een reeks te 
maken over objecten maar wel over de mensen die met die 
objecten bezig zijn. Dus ik was bij die eerste rondleiding 
wel alert. Welke plekjes in die gebouwen komen in aanmer-
king om dat boek in beeld te brengen. 

Het was je eerste opdracht voor de bibliotheeksector. 
Was dat geen mankement, dat gebrek aan die achter-
grondkennis?

Al die mensen die ik in al die stappen tegenkwam behan-
delde mij als iemand die er niets van kende. Stel, jij bent 
een fotograaf en ik leg je iets uit over fotografi e, dan ga ik 
een heleboel dingen niet vertellen omdat ik ervan uitga dat 
je die zaken al weet. De medewerkers vertelde mij nu de 
kleinste details. Ook door mijn vragen werden er dingen 
verteld die ruimer gingen dan de gewone werking.

De mensen die ik heb ontmoet zijn echt gepassioneerd. 
Dat is ongelofelijk. Dat heeft mij vaak ook ontroerd. Velen 
van hen werken op een klein plekje en kijken op tegen een 
enorme berg zaken die nog verwerkt moeten worden. Ze 
zitten daar soms letterlijk tussen en beseffen: “ik moet dat 
nog allemaal door mijn handen laten gaan en klasseren”. 
Ze doen het echt met een overgave, goed wetende dat ze 
het misschien nooit klaarkrijgen.

Hoe moeilijk was de opdracht technisch gezien?

Het viel nog mee qua licht. Ik heb wel een toestel gekocht 
dat heel gevoelig is zonder een slechte kwaliteit van foto’s te Bi
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Interview Stefan Tavernier

Canzonette italiane e spagnole di Gio. 17de-eeuws muziekhandschrift uit Italië. 
Conservatorium Brussel - Erasmushogeschool
© Vlaamse Erfgoedbibliotheek - Foto: Stefan Tavernier.

© Vlaamse Erfgoedbibliotheek - Foto: Stefan Tavernier.



Interview Stefan Tavernier

Het was niet de bedoeling om een 
reeks te maken over objecten maar 

wel over de mensen die met die 
objecten bezig zijn. 

“
”

© Vlaamse Erfgoedbibliotheek - Foto: Stefan Tavernier.



Interview Stefan Tavernier

leveren. Ik heb dus nooit moeten fl itsen of licht bijplaatsen. 
Een probleem was er wel met de ruimte. Die depots zijn 
natuurlijk heel effi ciënt gemaakt, zo veel mogelijk boeken op 
zo weinig mogelijk plaats. Dus ik kon niet altijd het stand-
punt nemen dat ik wou om een boek te tonen in zijn echte 
omgeving. 

Jij maakte zelf een eerste selectie van je foto’s?

Ja, en daaruit kozen de mensen van de VEB de foto’s voor 
de postkaarten. Daar is een lichte verschuiving geweest 
van de beelden die ik voorstelde. De nadruk is verschoven 
van de mensen naar de objecten. Die bibliotheken zijn 
uiteraard trots op de stukken die zij hebben in hun collectie 
en zij willen die heel graag tonen. Dat heeft voor een stuk 
met prestige te maken neem ik aan. Ik werd wel door Eva 
Wuyts van de VEB gestimuleerd om ook branddetectoren, 
brandblussers, een klimaatregeling … te trekken. Dingen die 
ook ik er graag bij wou om de werkelijke context te tonen, 
maar waarvan ik dacht dat mijn opdrachtgever ze als sto-
rende elementen zou beschouwen. Het is een niet evidente 
inhoudelijke keuze geweest van VEB om dit net wel te willen 
tonen. Bovendien zetten deze elementen ook in de verf 
hoeveel zorg er gedragen wordt om de kostbare collecties 
te beschermen.

Ik heb bijna 2000 foto’s gemaakt want van zodra er 
mensen in beeld komen moet je toch een heleboel foto’s 
maken om er een goede uit te halen. De postkaarten zijn 
maar een deel van de opdracht. Binnenkort trekt de VEB 
rond om hun werking volledig uit te leggen en dan zullen 
er ook foto’s gebruikt worden in andere media. Als er nu 
bijvoorbeeld op de website een artikel verschijnt over een 
bepaald onderwerp dan komt daar een foto bij die niet in 
de postkaartenreeks voorkomt. 

Zijn er bibliotheken die er voor jou uitspringen?

Ja, de privécollectie van de Bethune in het kasteel van 
Marke bijvoorbeeld. Die bibliotheek is heel persoonlijk 
georganiseerd, oorspronkelijk helemaal niet volgens interna-
tionale systemen. Gewoon, de eigenaar van de bibliotheek 
beslist: “Ik ga dat hier zo en zo schikken” Hij heeft zijn 
orangerie omgebouwd tot een bibliotheek. Dat is een heel 
eigen aanpak. Door de aanwezigheid van de familieportret-
ten voelt het aan alsof je bij iemand thuis bent.

Er zijn ook heel mooie bibliotheken, bijv. de Boekentoren. 
Plantin Moretus is ook een geval apart omdat de boeken 
daar niet in een bibliotheek staan maar in het huis. Ook de 
abdij van Averbode was een bijzondere plek. Onverwacht 
een hypermoderne bunker te vinden onder de grond, met 

Ondergronds magazijn met compactusrekken. Bibliotheek Abdij Averbode.
© Vlaamse Erfgoedbibliotheek - Foto: Stefan Tavernier.



Bibliotheek op de testbank
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een totaal andere bouwstijl dan de abdij zelf. Dat was echt 
een andere wereld, afdalen in die beschermde omgeving. 
Die monniken zijn zich wel bewust van de waarde van het 
materiaal. Ik dacht dat het er daar strikter aan toeging maar 
ik was vrij om te fotograferen wat ik wou. 

De universiteitsbibliotheek van Leuven is natuurlijk een 
ongelofelijke schatkamer. Toen ik op prospectie ging kreeg 
ik een rondleiding van oud-bibliothecaris Jan Roegiers. Die 
man weet gewoon perfect waar alles staat. Tussen al die 
duizenden boeken vond hij meteen alles terug.

Ik heb een voorliefde voor architectuur. En de cocktail 
architectuur en mens werkt goed, vind ik. Maar als er geen 
architectuur is die inspirerend werkt, dan wordt het moeilijk.

Hoe kijk je nu aan tegen de sector van de erfgoedbiblio-
theken na het maken van de hele reeks?

De tocht die ik gemaakt heb, zou door veel mensen afge-
legd moeten kunnen worden. Al die kleine plekjes bezoe-
ken. Dat doet je inzien dat onze culturele bagage echt 
gekoesterd moet worden. We zijn daar als Belgen eigenlijk 
slecht in. Het is opvallend hoe weinig dat daarin geïnves-
teerd wordt. Onze overheid ondersteunt dat niet genoeg. 
Ik vind het verontrustend dat die budgetten zo klein zijn. 
Neem nu ons fi lmmuseum in Brussel. Dat was bijna gewoon 
verdwenen. In andere landen loopt dat wel heel anders. 
Het lijkt dat we niet trots zijn op al die dingen.

Maar de medewerkers van de bibliotheken duidelijk wel?

Ja! duidelijk wel, die weten waarover het gaat en hoe 
belangrijk dat erfgoed is. Maar dat blijft te veel achter de 
schermen. Dat kan je als individuele bibliotheek niet aanpak-
ken. Daarom is het wel goed dat er nu een overkoepelende 
organisatie is. 

Wat me ook wel opviel is dat men in een bepaalde 
bibliotheek heel goed weet zorg te dragen over een 
bepaald facet maar dat dat in een andere bibliotheek niet 
geweten is. Dat vond ik wel frappant. Die uitwisseling mag 
veel verder gaan. Veel van die medewerkers zijn bijvoor-
beeld nog nooit in de andere bibliotheken over de vloer 
geweest om kennis op te doen.

Mag er van jou een vervolg komen op deze reeks?

De hele opzet is natuurlijk het brede publiek bereiken en 
die postkaarten zijn een manier, verhelderend en toegan-
kelijk maar dat moet er iemand wel opmerken dat die 
postkaarten reeks bestaat. Ik heb nog een heleboel foto’s 
achter de hand. Ik moest van de VEB alert zijn voor plekken 
waar die beelden eventueel tentoongesteld kunnen worden. 
Ik zou het heel fi jn vinden mocht er een rondtrekkende 
tentoonstelling kunnen komen in de bibliotheken met nog 
andere beelden uit de hele reeks.

z

© Vlaamse Erfgoedbibliotheek - Foto: Stefan Tavernier.


