
Dossier erfgoedbibliotheken | een blik op zes Vlaamse erfgoedbibliotheken

De zes partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
hebben elk een eigen profiel. Er zijn twee openbare bibliotheken, 
drie universiteitsbibliotheken en één ‘stedelijke erfgoedbiblio-
theek’ bij. Ze ontwikkelen vanuit hun eigen basisopdrachten ver-
schillende initiatieven rond cultureel erfgoed en leggen daarbij 
andere accenten. In de zes hierna volgende stukjes stellen ze elk 
een aspect voor van hun cultureel-erfgoedwerking: dat kan een 
project zijn, een visie of een vorm van publieke dienstverlening. 
Ze illustreren daarmee de diversiteit in het veld, maar ook de ge-
zamenlijke bekommernis voor het documentair patrimonium 
dat ze beheren.

Collectiebeleid 
Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience
An Renard1

Zoals in elke bibliotheek- of erfgoedinstelling staan in de erf-
goedbibliotheek de collectie en het collectiebeleid centraal. De 
laatste jaren werken meer en meer bibliotheken gedetailleer-
de collectiebeleidsplannen uit waarin per rubriek wordt 
aange geven hoe ver doorgedreven men rond een bepaald on-
derwerp wil verzamelen, in welke talen en voor welke publica-
tietypes. Dat is ook een van de opdrachten voor de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek vzw. De verschillende partners zullen een 
actief beleid uitbouwen rond de zogenaamde Flandrica of de 
Vlaanderen-collectie. Je zou die, naar analogie met de Neder-
land-collectie, kunnen omschrijven als “alle publicaties ge-
drukt en/of uitgegeven in Vlaanderen en alles over Vlaanderen 
met bijzondere aandacht voor de geschiedenis van Vlaande-
ren, de Vlaamse cultuur en samenleving en de Nederlandse 
taal”. Vraag is of een decretaal depot deze opdracht mee moet 
of kan ondersteunen. Met zo’n decentrale regeling, die in de 
meeste van onze buurlanden bestaat, deponeren uitgevers 
hun publicaties niet enkel in de nationale bibliotheek maar 
ook regionaal. Een andere, en minstens even grote uitdaging, 
vormen de digitale publicaties en de uitbouw van een depot 
voor langetermijnbewaring opdat ook het digitale erfgoed 
van vandaag toegankelijk zou blijven in de toekomst. 

Voor de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience vormt het ver-
zamelen van het Vlaamse cultureel erfgoed sedert decennia 
haar voornaamste reden van bestaan. Daarin onderscheidt zij 
zich grotendeels van de universiteitsbibliotheek, die in eerste 
instantie verzamelt in functie van onderwijs en onderzoek of 
van de openbare bibliotheek, die vooral gericht is op de directe 
informatiebehoeften van het grote publiek. Opgericht op het 
einde van de 15e eeuw als een bibliotheek ter ondersteuning 
van ambtenaren en bestuur, werd de Antwerpse stadsbiblio-
theek in de 19e eeuw opengesteld voor de burgers. Onder im-
puls van jonge, Vlaamsgezinde en ondernemende bibliothe-
carissen kwam de bibliotheek en haar collectie tot grote bloei. 
Zij legden de basis voor de zwaartepuntcollecties van de Erf-
goedbibliotheek Hendrik Conscience: de Nederlandse letter-
kunde en de geschiedenis van Vlaanderen in een ruime Euro-
pese en internationale context. Met de opkomst van de 
zogenaamde volksbibliotheken in de tweede helft van de 19e 
eeuw verdwenen bijna overal de oude stadsbibliotheken en 
kregen hun collecties een andere bestemming. Maar niet zo in 
Antwerpen. Daar besliste het bestuur beide bibliotheektypes 

Magazijn met microfilms in de Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience. 
© Vlaamse Erfgoedbibliotheek, foto: Stefan Tavernier
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in stand te houden: de stadsbibliotheek als een bewaar- en 
wetenschappelijke bibliotheek naast de volksbibliotheek als 
uitleenbibliotheek, maar beide uitdrukkelijk toegankelijk voor 
het grote publiek. Ook publicaties voor wetenschappelijk on-
derzoek en oude drukken moesten bereikbaar zijn voor een-
ieder en niet beperkt blijven tot de intellectuele elite. Deze zeer 
bewuste keuze verklaart meteen het uitzonderlijke statuut 
van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Vlaanderen. 

Collectiebeleid is een dynamisch proces en in de loop van haar 
geschiedenis werd het profiel van de Erfgoedbibliotheek Hen-
drik Conscience telkens opnieuw scherp gesteld. Hoewel de bi-
bliotheek (nog) geen gedetailleerd uitgewerkt collectieplan 
bezit, werden de belangrijkste verzameldomeinen in 1980 bij 
gemeenteraadsbesluit vastgelegd. (Antwerpse drukken en 
werken van Antwerpse auteurs, Nederlandse letterkunde in de 
ruime context van de Europese en de wereldliteratuur en met 
aandacht voor de Frans-Belgische letterkunde, geschiedenis 
van de Nederlanden, inzonderheid van Vlaanderen en met fo-
cus op de Vlaamse beweging). De exacte en de mensweten-
schappen verdwenen uit het collectieprofiel en enkel de gees-
teswetenschappen zoals geschiedenis en letterkunde bleven 
overeind. Deze afbakening had alles te maken met het decreet 
op de openbare bibliotheken en de ontwikkeling van de univer-
siteitsbibliotheek in dezelfde stad. De collectiebeleidslijnen die 
in 1980 werden uitgezet, zijn nu nog grotendeels richting-
gevend. Enkele collectieprofielen werden wat verfijnd. Zo wordt 
sinds het voorbije decennium diepgaander gefocust op jeugd-
literatuur, leerboeken, bibliofiele uitgaven en volkscultuur en 
daarnaast vervult de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 
haar rol als bewaarbibliotheek van de stedelijke uitgaven. Ook 
de creatie van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, onderlinge af-
spraken over de Flandrica, het onderzoek naar een decretaal 
depot, de toename van digitale publicaties en de problematiek 
van digitale conservering zullen niet zonder gevolg blijven voor 
het collectiebeleidsplan dat de Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience in de zeer nabije toekomst wil uitwerken. 

ErfgoEdbibliothEEk hEndrik ConsCiEnCE
Korte Nieuwstraat
2000 Antwerpen
www.consciencebibliotheek.be

Bibliofiele uitgaven van Marcel Van Maele, Gebottelde gedichten (1972) 
en Hoe bewaar ik mijn boeken? (1993) in de collectie van de 
Erfgoed bibliotheek Hendrik Conscience. 
© Vlaamse Erfgoedbibliotheek, foto: Stefan Tavernier 

Een exemplaar uit de rijke kinderboekencollectie van drs. J. Winnips 
in de collectie van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. 
© Vlaamse Erfgoedbibliotheek, foto: Stefan Tavernier

1 An Renard is directrice van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.
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Het Tabularium+ 
van de Centrale Bibliotheek 
van de K.U.Leuven
Jan Van der Stock2

De Centrale Bibliotheek van de K.U.Leuven bezit met het 
tabularium een van de meest uitgebreide en best toegankelij-
ke collecties in verband met de geschiedenis van het boek in de 
wereld. Boeken over de geschiedenis van het handschrift, van 
de grafische kunsten, van de drukkunst en van de theorie, kri-
tiek en geschiedenis van de fotografie vormen de zwaartepun-
ten van de collectie. Handschriften, papyri, oude drukken en 
prenten kunnen er geraadpleegd worden voor onderzoek. In de 
loop der jaren is er intensieve samenwerking gegroeid met een 
aantal onderzoekscentra van de K.U.Leuven: Illuminare – 
Studie centrum voor middeleeuwse kunst, de Alamire Founda-
tion – Internationaal Centrum voor de studie van de muziek in 
de Lage Landen en het Lieven Gevaert Centre for Photography. 
Deze drie centra, die zich richten op de studie van het beeld 
en/of het handschrift, hebben besloten hun krachten te bun-
delen om op die manier een speciale meerwaarde te realiseren.

illuminare – studiecentrum voor middeleeuws kunst is een 
documentatie- en wetenschapscentrum aan de K.U.Leuven 
(OE Kunstwetenschappen). Het werd in 1983 opgericht als Stu-

diecentrum voor Vlaamse Miniaturisten. Momenteel wordt de 
focus van het onderzoeksdomein verbreed. De onderzoeks-
objectieven van Illuminare liggen vooral in de Zuid-Nederland-
se kunstproductie van ca. 1350 tot 1550, met bijzondere aan-
dacht voor de gotische miniatuurkunst, de zogeheten 
pre-Eyckiaanse miniatuurkunst, de Bourgondische boekver-
luchting en de zogenaamde Gents-Brugse traditie. Ook de ge-
schiedenis van het conserveren, de prentkunst en de boekver-
luchting in de 19e eeuw worden bestudeerd. De Iconology 
Research Group (Illuminare i.s.m. de Universiteit Utrecht) or-
ganiseert de jaarlijkse studiedagen Iconology@ met aandacht 
voor de relatie tussen boekwetenschappen, iconografie en an-
tropologie. De voorbije decennia werden door Illuminare 
meerdere doctoraten, inventarisatiecampagnes, colloquia en 
tentoonstellingen gerealiseerd. In 2009 was het de drijvende 
kracht achter de tentoonstelling ‘Rogier van der Weyden 
1400|1464 – De Passie van de Meester’ in M Leuven. In 2010 
wordt de Bijbel van Anjou aan het grote publiek getoond (zie 
de bijdrage van Lieve Watteeuw en Jan Van der Stock elders in 
deze publicatie). Illuminare is uitgever van de reeks Corpus of 
Illuminated Manuscripts. De Iconology Research Group is uit-
gever van de reeksen Art and Religion en Iconologies. Studies in 
the Making, Meaning and Migration of Images.

Alamire foundation, internationaal Centrum voor de studie 
van de muziek in de lage landen werd in 1991 opgericht als 
een samenwerkingsverband tussen K.U.Leuven (OE Musicolo-
gie) en private onderneming Musica, impulscentrum voor 

Folium 13 r° van Codex 8 uit de handschriftencollectie van het 
Grootseminarie van Mechelen, in depot in de Maurits Sabbe
bibliotheek. Codex 8 is het 1e deel van een Romeins brevier, uit de abdij 
Ter Duinen, gebonden in een band uit de 15e16e eeuw. De miniatuur 
stelt de Verrijzenis van Christus voor, met in de rand het wapenschild 
en de wapenspreuk ‘Equo animo’ van Nicolaas de Ruter (Ruterius,  
† 1509), bisschop van Arras en stichter van het Atrechtcollege aan 
de Universiteit van Leuven. Collectie: Universiteitsbibliotheek Leuven.
© Vlaamse Erfgoedbibliotheek, foto: Stefan Tavernier 

Enkele werken uit de subcollectie ‘Politiek en burgerlijk recht’ van 
kardinaal d’Alsace. Andere volumes uit deze subcollectie bevinden 
zich in het Mechels Stadsarchief. Christiaan Jeghers († 1781) kreeg 
de opdracht om alle nieuwe boeken in kalfsleren banden in te binden, 
met goudbestempelde ruggen. Sommige volumes tonen ook een 
verguld wapenschild van de kardinaal op voor en achterkant. 
Collectie: Universiteitsbibliotheek Leuven.
© Vlaamse Erfgoedbibliotheek, foto: Stefan Tavernier
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muziek. Doel is onderzoek van excellent niveau en innovatieve 
aard uit te voeren, te stimuleren en te coördineren, in het bij-
zonder de muziek en het muziekleven in de Lage Landen uit de 
periode van de vroege middeleeuwen tot 1800. De Alamire 
Foundation levert op een hedendaagse manier in Vlaanderen 
een bijdrage tot de lokalisatie, inventarisatie, (digitale) conser-
vatie en onderzoek van het muzikale erfgoed. In het verlengde 
hiervan behoort het tot haar opdracht de resultaten voor een 
zo breed mogelijk publiek te ontsluiten. De onderzoeksresul-
taten van de Alamire Foundation verschijnen in de vorm van 
wetenschappelijke monografieën en van artikels in vaktijd-
schriften waaronder hun eigen Journal of the Alamire Founda-
tion en in de vorm van facsimile-uitgaven en kritische edities. 
Op het vlak van ontsluiting van het muzikale erfgoed en de 
bekendmaking van de onderzoeksresultaten wordt samenge-
werkt met AMUZ [Festival van Vlaanderen Antwerpen] waar 
de Alamire Foundation het festival Laus Polyphoniae inhoude-
lijk stuurt en invult.

Het lieven gevaert Centre for Photography (K.U.Leuven en 
U.C.Louvain) is een onderzoekscentrum rond fotografie, met 
een speciale focus op de interactie tussen fotografie en an-
dere media, inclusief het boek. In onderling overleg met het 
Fotomuseum Antwerpen, waar zich een belangrijke collectie 
van primaire fotoliteratuur bevindt, heeft het onderzoeks-
centrum zich gespecialiseerd in de aankoop van theoretische 
boeken over fotografie, die bewaard en ontsloten worden 
door het Tabularium.

UnivErsitEitsbibliothEEk lEUvEn
Mgr. Ladeuzeplein 21 – bus 559
3000 Leuven
http://bib.kuleuven.be/index.php

Cabrio. Kruisbestuiving 
tussen openbare bibliotheek 
en erfgoedbibliotheek
Koen Calis3

De bibliotheek is een plek die je op ideeën brengt en je helpt 
te ontwikkelen. Ze wijst je de weg, ook buiten de muren van 
het gebouw. Dat was het uitgangspunt voor de lancering van 
Cabrio, de nieuwe catalogus van de Openbare Bibliotheek 
Brugge. De erfgoedbibliotheek maakt er deel uit van een bre-
der bemiddelingsplatform, waarin je ook de openbare biblio-
theek en allerlei online informatie of adviesfuncties terug-
vindt. De ambitie is niet enkel het in erfgoed geïnteresseerde 
publiek beter te bedienen, maar ook de brug te slaan naar 
nieuwe gebruikers en nieuwe manieren van erfgoedbeleving 
of -educatie. Cabrio illustreert hoe de ontsluiting nieuwe 
functies krijgt vanuit een veranderde gebruikerscontext.
De Brugse openbare bibliotheek bevat een rijke erfgoedcollec-
tie, gaande van middeleeuwse handschriften over oude druk-
ken tot private verzamelingen, zoals het Guido Gezellearchief. 
Ook verzamelt ze alle publicaties die met de stad Brugge ver-
band houden. Cabrio is de gezamenlijke toegang tot deze col-
lecties, aangevuld met andere digitale bronnen zoals de Brug-
se activiteiten uit de UITdatabank of de Digitale Bibliotheek 
der Nederlandse Letteren. Samen met de Erfgoedcel werd de 
Brugse Beeldbank met collecties uit het Stadsarchief en Mo-
numentenzorg toegevoegd. Wie nu zoekt naar de middel-
eeuwse abt Idesbald zal behalve 18e-eeuwse devotieboeken 
ook foto’s, gelegenheidsdrukwerk en Gezellehandschriften 
vinden in verband met zijn 19e-eeuwse zaligverklaring. Het is 
een van de vele thematische ‘draden’ doorheen de collectie die 
de verhalen van de stad en zijn inwoners vertellen door de 
eeuwen heen. 

Als openbare bibliotheek zijn we er ons erg van bewust dat er 
verschillende doelgroepen zijn: van het traditionele erfgoed-
publiek dat niet altijd even gemakkelijk omgaat met het digi-
tale tot de Google-generatie met een potentiële erfgoedinte-
resse, als het maar ‘alles altijd en overal’ kan. Het komt er dus 
niet enkel op aan om de gebruikers méér te bieden, maar ook 
om hen in contact te brengen met wat voor hen van belang is. 
De catalogus heeft ook een blikverruimende werking. In een 
prikkelende ontdekkingsomgeving formuleren gebruikers hun 
interesses al grasduinend. Gekoppeld aan thuisgebruik (Cabrio 
heeft gemiddeld 8.000 gebruikers per maand) en een onmid-
dellijke toegang tot gedigitaliseerd erfgoed biedt dit nieuwe 
perspectieven tot online-erfgoedbeleving. Hiervoor is het van 
belang dat de gegevens niet enkel de aard van het materiaal 

2 Prof. Dr. Jan Van der Stock is directeur van Illuminare – Studiecentrum voor 

middeleeuwse kunst van de K.U.Leuven, zie: www.illuminare.be.
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beschrijven, maar het stuk ook duiden en situeren in zijn ver-
schillende contexten. Tegelijk wordt de kennis van medewer-
kers of wetenschappers vastgelegd in het systeem. Binnen-
kort wordt dit uitgebreid en kan wie dat wil gegevens 
toevoegen.
Op de pagina van de bewaarbibliotheek staan blogberichten, 
die het verband leggen tussen de eigen collectie en de erf-
goedactualiteit in de bibliotheek, de stad of de bredere omge-
ving. Het is de virtuele façade geworden van de activiteiten 
voor en achter de schermen, bijvoorbeeld een nieuwe aan-
winst of een restauratie, een wetenschappelijk onderzoek, 
enzovoort. Ook de educatieve websites www.historische-
bronnenbrugge.be en www.gezelle.be positioneren de bi blio-
theekinhoud buiten de muren en binnen het gezichtveld van 
wie via zoekmachines of Wikipedia zoekt. Het illustreert hoe 
nieuwe diensten ingebed zijn in de bestaande gebruikers-
ervaring en tegelijk overvloeien naar netwerken en gebruikers 
buiten de bibliotheek.

oPEnbArE bibliothEEk brUggE
Kuipersstraat 3
8000 Brugge
http://cabrio.bibliotheekbrugge.be

Cabrio

Tentoonstellen in de publieke ruimten van een openbare 
bibliotheek laat toe erfgoed naar het grote publiek te brengen. 

Hier een expo met oude drukken over verloskunde in de 
leeszaal van de Openbare Bibliotheek Brugge. 

© Vlaamse Erfgoedbibliotheek, foto: Stefan Tavernier

3 Koen Calis is bibliothecaris in de Openbare Bibliotheek Brugge, verantwoordelijk voor personeel en organisatieontwikkeling.
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Hebben we nog wel 
erfgoedbibliotheken nodig?
Sylvia Van Peteghem4

Hebben we nog wel bibliotheken nodig na Google Books? En de 
boeken die gedigitaliseerd zijn, kunnen we die niet ergens in een 
vergeten depot opbergen waar je zelfs geen personeel meer voor 
nodig hebt? 

Het klinkt logisch natuurlijk, maar het is gelukkig niet zo dat 
Google bibliotheken overbodig maakt. Of dat het digitaliseren 
van erfgoed de originelen vervangt, integendeel, ze vullen el-
kaar perfect aan. Neem nu het oorlogsdagboek van Virginie 
Loveling. Dat wordt in de Gentse Universiteitsbibliotheek 
zorgvuldig bewaard in honderden kleine, handgeschreven 
blaadjes. Maar het is ook uitgegeven in een eerste editie bij 
KANTL onder de titel In oorlogsnood. Virginie Lovelings dagboek 
1914–1918 5 in 1999 en een tweede in 2005 bij Manteau onder 
de titel Oorlogsdagboeken 1914–1918. Een vrouw vertelt over 
haar Eerste Wereldoorlog.6 In deze laatste editie verwijst het 
colofon naar de permanente link in het repository van de Uni-
versiteit Gent waar de uitgebreide full text te vinden is. Het 
boek verkocht prima en de papieren vorm wordt gelezen en 
gekoesterd waar de digitale versie gebruikt wordt om frag-
menten terug te vinden en te kopiëren. Niemand gaat immers 
uren voor het scherm zitten om de hele tekst door te lezen ... 
En vreemd genoeg, gedigitaliseerde boeken worden opnieuw 
ontdekt en als origineel aangevraagd ...

In 2007 sloot de Universiteit Gent een deal met Google Books 
waarbij 300.000 boeken gedigitaliseerd worden aan een tem-
po van 5.000 per maand. Alles van voor 1870 wat niet te fragiel, 
te groot of te klein is, komt in aanmerking en uiteraard zitten 
er pareltjes tussen zoals Nederlandsch Bloemwerk, dat dankzij 
Google Books een nieuw leven kreeg. Want Google past een 
meer dan behoorlijke OCR (Optical Character Recognition) toe 
waarbij op elk woord kan gezocht worden. Google heeft ook 
heel onze informatiewereld sterk vernieuwd. Informatievaar-
digheden uitleggen was meer dan tien jaar geleden een hele 
klus van regeltjes, tot de intelligente linkers kwamen zoals SFX 
en van toen af ging het bijna vanzelf. Maar wat misschien nog 
belangrijker is: Google leerde ons met de gebruikers als klan-
ten om te gaan aan wie je een service levert. We maken alles 

eenvoudiger, makkelijk en vooral supersnel en duidelijk terug 
te vinden.
Dus ja, boeken blijven zeker bestaan en ook bibliotheken ver-
dwijnen niet, alhoewel ze er misschien anders zullen uitzien. 
Het is trouwens verrassend om zien hoeveel grote, mooie pro-
jecten op stapel staan over de hele wereld om bibliotheken te 
bouwen of te verbouwen. Waar ze vroeger naast prestige ook 
ernst en rust uitstraalden, draait het nu veel meer om flexibili-
teit, verscheidenheid en comfort. En we bouwen niet zomaar 
iets, maar iets met karakter en we zorgen voor stilte en groeps-
werkplekken en als het even kan ook voor koffie ...

UnivErsitEitsbibliothEEk gEnt
Rozier 9
9000 Gent
http://lib.ugent.be/

Scanatalier met overheadscanner in de Openbare Bibliotheek van Brugge.
© Vlaamse Erfgoedbibliotheek, foto: Stefan Tavernier

4 Sylvia Van Peteghem is hoofdbibliothecaris van de Gentse universiteitsbibliotheek. Ze ontving de prijs Cultureel Erfgoed 2007 voor haar inspanningen om de 

Boekentoren te restaureren.

5 Zie: www.kantl.be/ctb/pub/loveling/html/index.htm

6 Zie: http://biblio.ugent.be/input/download?func=downloadFile&fileOId=558911&recordOId=318987
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Bibliotheken Universiteit 
Antwerpen: het verhaal van 
een fusie
Trudi Noordermeer7

niEUwE bibliothEkEn
De Universiteit Antwerpen ontstond in 2003 uit de fusie van 
drie universitaire instellingen. De faculteiten van de Humane 
en Sociale Wetenschappen verhuisden naar de Stadscampus. 
De biomedische vakken concentreerden zich op Campus Drie 
Eiken, de exacte vakken op Groenenborger en wiskunde en in-
formatica op Middelheim. Ruim twintig faculteits-, seminarie- 
en departementsbibliotheken fuseerden en sinds 2007 resten 
er nog vier bibliotheeklocaties. Op de Stadscampus werd een 
nieuwe bibliotheek Humane en Sociale Wetenschappen 
(17.000 m2) gerealiseerd, de nieuwe biomedische bibliotheek 
bevindt zich – net als de faculteiten – op Drie Eiken. De biblio-
theken voor de exacte wetenschappen op Groenenborger en 
wiskunde en informatica op de Middelheimcampus zullen 

over enkele jaren samengaan in een nieuwe bibliotheek voor 
de Wetenschappen op Groenenborger. Dat is het sluitstuk van 
de operatie nieuwbouw, verbouwingen en grootschalige ver-
huizingen. In het strategisch beleidsplan 2009–2013 zijn de 
ambities verwoord rond zes thema’s: de gebruiker, de collec-
ties, acquisitie en catalografie, de digitale bibliotheek, innova-
tie en de bedrijfsvoering.

CollECtiEbElEid
De fusie had vanzelfsprekend gevolgen voor het collectiebe-
leid. Honderdduizenden boeken, tijdschriften en andere mate-
rialen zijn verplaatst tussen de campussen, de collecties wer-
den ontdubbeld en schenkingen verwerkt. De Bibliotheekraad, 
met vertegenwoordigers van de academici en de studenten, 
adviseert over het strategisch beleid van de bibliotheek. In de 
facultaire bibliotheekcommissies wordt het aanschafbeleid 
besproken. De Universiteit Antwerpen investeert jaarlijks ruim 
drie miljoen euro in de aanschaf van boeken, (elektronische) 
tijdschriften, databanken en e-books. In 2010 wordt gewerkt 
aan nieuwe collectievormingsprofielen voor alle faculteiten en 
daaraan gekoppeld de nodige financieringsmodellen.

historisChE CollECtiEs
De Universiteit Antwerpen zorgt ook voor haar historische col-
lecties. In 2007 besloot ze om te investeren in een nieuwe lees-
zaal voor deze collecties. Er is een goede referentiecollectie 
opgebouwd en de leeszaal is uitgerust met alle faciliteiten. Ze 
wordt goed gebruikt door onderzoekers en studenten. Er is 
een begin gemaakt met het digitaliseren van boeken uit de 
historische collecties zodat academici en studenten perma-
nent toegang hebben tot deze primaire teksten.

UnivErsitEitsbibliothEEk AntwErPEn
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
http://lib.ua.ac.be/

Joan Blaeu, Geographie Blauiane, Amsterdam, 1663. 
Collectie: Universiteitsbibliotheek Antwerpen. 
© Vlaamse Erfgoedbibliotheek, foto: Stefan Tavernier

7 Trudi Noordermeer is stafmedewerkster van de Universiteitsbibliotheek 

Antwerpen. 
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David Coppoolse
Tekstvak
Erratum: Trudi Noordermeer is hoofdbibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen.



De Provinciale Bibliotheek 
Limburg en het Historisch 
Informatiepunt Limburg
Marleen Vandenreyt8

De Provinciale Bibliotheek Limburg (PBL) is naast een openba-
re bibliotheek ook een erfgoedbibliotheek. De PBL richt zich 
met het Historisch Informatiepunt Limburg (HIPLimburg) op 
iedereen die belangstelling heeft voor Limburg en de Limburg-
se geschiedenis. Vooral de erfgoedsector, de Limburgse ge-
meentebesturen, openbare bibliotheken en scholen maken 
hier gebruik van, maar het HIPLimburg is er voor iedereen.

De Collectie Limburgensia en de collectie oude drukken maken 
van de Provinciale Bibliotheek Limburg een erfgoedbiblio-
theek. In deze collecties vind je unieke boeken, tijdschriften, 
brochures, kranten en weekbladen, microfilms van kranten, 
verkiezingsdrukwerk, archieven, prentbriefkaarten, prenten en 
ander iconografisch materiaal, geografische kaarten, audiovi-
suele materialen en personendossiers. Naast het verzamelen 
en optimaal bewaren van deze collecties is er veel aandacht 
voor een doorgedreven publiekswerking. Dit wordt vooral naar 
buiten gebracht door de eigen webstek van het HIP, waar je 
bijvoorbeeld onze gedigitaliseerde collecties kunt bewonde-
ren of onze tentoonstellingen virtueel kunt bezoeken. 

Elk jaar organiseert het HIPLimburg twee eigen tentoonstel-
lingen. Ze worden opgebouwd met eigen collectiestukken en 
vertellen een verhaal over boekgeschiedenis, Limburgse ge-
schiedenis of sluiten aan bij andere projecten uit de bredere 
erfgoedgemeenschap. In het kader van deze tentoonstellin-
gen worden collectiestukken gedigitaliseerd en op de web-
site geplaatst. Onze educatieve werking richt zich vooral op 
scholen en heemkundige kringen. De Limburgse erfgoedcel-
len zijn een belangrijke partner in de samenwerking met 
deze scholen. 
Bij het HIPLimburg kun je terecht voor een ‘dienstverlening 
op maat’. Een groot deel van de collectie kun je tijdens de 
ruime openingsuren van de PBL raadplegen. Enkele deelcol-
lecties kun je alleen onder deskundige begeleiding en na af-
spraak inkijken. 

hiPlimbUrg
Martelarenlaan 17 
3500 Hasselt
www.limburg.be/pbl

Tentoonstellen in de publieke ruimten van een openbare 
bibliotheek laat toe erfgoed naar het grote publiek te brengen. 
© Vlaamse Erfgoedbibliotheek, foto: Stefan Tavernier

8 Marleen Vandenreyt werkt voor de Provincie Limburg aan de PBL als Afdelingschef Informatie en Bijzondere Collecties.
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