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Met de tentoonstelling wil de maker prikkelen, ontroeren en bemiddelen: “We willen een 
eigentijds perspectief bieden op de oude verhalen en onze bezoekers hiermee uitnodigen tot 
reflectie”, aldus Carolien Croon, directeur van het Bijbels Museum.

Hoe breng je de eeuwenoude verhalen van de Bijbel tot leven in deze tijd? Kunstenaar 
Caroline Waltman doet dit met behulp van fotografie. Zij maakte honderden foto's in en 
buiten Europa en combineerde deze beelden met verzen uit de Bijbel. Deze eigentijdse en 
vernieuwende blik op de Bijbel is vanaf 18 januari 2020 te zien in Museum Klooster Ter Apel 
in de tentoonstelling Zie mij. De Bijbel in 609 foto's. De foto's - deels afgedrukt op 
levensgroot formaat  - worden getoond in combinatie met de gekozen Bijbelverzen. 

Caroline Waltman (1970) fotografeerde in zestien landen in en buiten Europa. De beelden 
zijn zeer divers, van landschappen en stillevens tot portretten en beelden van het dagelijks 
leven. De verbanden die Waltman legt tussen beeld en tekst zijn soms heel direct, veel vaker 
juist associatief. Samen vormen de foto's een eigentijdse en vernieuwende blik op de Bijbel. 
De gekozen Bijbelverzen zijn vertaald in vier talen: Nederlands, Engels, Arabisch en 
Tigrinya. Voor de expositie in Museum Klooster Ter Apel is ook een Duitse vertaling 
gemaakt, speciaal voor de Duitse bezoekers. Dankzij deze vertalingen, maar ook vanwege de 
culturele verscheidenheid van Waltmans werk, is de tentoonstelling Zie mij. De Bijbel in 
609 foto's toegankelijk voor een breed en cultureel divers publiek.

Zie mij is een productie van het Bijbels Museum en is tot stand gekomen dankzij financiële 
steun van Mondriaan Fonds, Stichting Rotterdam, Vermeulen Brauckman Stichting, 
Predikfonds, ABN AMRO Cultuurfonds, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Fonds 
A.H. Martens van Sevenhoven, Stichting Cultuurbreed, Fonds Kerk en Wereld, Fotolab 
Kiekie.
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