
De vzw 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 universiteitsbibliotheken 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 

Partners
‘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
Coördinatie: Eva Wuyts 
Coördinator Vlaamse Erfgoedbibliotheek
Hendrik Conscienceplein 4
2000 Antwerpen
03 338 87 92 of 0495 776 111
eva@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be

Fotografie: Superficies - Fotografie Stefan Tavernier
Charles Parentéstraat 10 bus 3
1070 Brussel
+32 477 93 80 99
stefan.tavernier@superficies.be
www.superficies.be

De fototentoonstelling 
‘Erfgoedbibliotheken’

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. De bijschriften bij deze beelden vindt u in dit boekje.

De fotograaf Stefan Tavernier 
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 zijn wereld. 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.



In hun boeken kleven of stempelen verzamelaars 
vaak een ex libris met hun naam en een figuratieve, 
emblematische afbeelding. Ook in oude boeken 

komen dergelijke herkomstmerken voor. Het zijn 
eersterangsbronnen voor onderzoekers van de 
historische leescultuur.

Oude, kostbare of fragiele werken worden 
geraadpleegd op een speciaal kussen dat 
de band en de binding behoedt voor schade.  

Het loodlint zorgt ervoor dat het boek op de gewenste 
bladzijde open blijft liggen zonder dat de rug moet 
worden platgedrukt.

Door een calamiteit kan een object vochtig worden 
en gaan schimmelen. Om verdere escalatie of 
besmetting van andere collecties te voorkomen, 

worden aangetaste werken in quarantaine geplaatst tot 
ze behandeld kunnen worden.

Het gebruik van bladgoud gaf boekbanden 
een karakteristieke schittering. Het vergulden 
was een techniek die van de boekbinder veel 

meesterschap... en van de opdrachtgever een gevulde 
beurs vereiste.

Het bezit van een bibliotheek wordt volgens strikte 
regels beschreven in een catalogus. Vroeger 
gebeurde dit op steekkaarten die in speciale 

kasten terechtkwamen. Wie vandaag een publicatie wil 
terugvinden kan de online catalogus meestal van thuis 
uit raadplegen.

Erfgoedbibliotheken bewaren een schat aan 
historische bronnen waarmee onderzoekers aan 
de slag kunnen. In hun leeszalen stellen ze ook de 

nodige naslag- en referentiewerken ter beschikking, in 
een omgeving die vaak het nuttige aan het aangename 
paart.

Erfgoedbibliotheken zijn soms gehuisvest in panden 
die voorheen een andere bestemming hadden. 
In bepaalde gevallen ontwierpen toparchitecten 

speciale gebouwen of zalen om de boekencollecties 
te bewaren.  Een infrastructuur die tegemoet komt aan 
de strenge eisen van conservering en preservering kan 
soms ook een streling voor het oog zijn.

Heel wat religieuze instellingen zoals kloosters en 
abdijen beheren vaak waardevolle bibliotheken. 
Hoewel dit niet hun kernopdracht is dragen ze 

toch zorg voor dit erfgoed en laten ze onderzoekers toe 
om hun collecties te bestuderen.

Stof is op lange termijn erg schadelijk voor boeken. 
Het trekt vocht en ongedierte aan en tast mettertijd 
ook het papier aan. Stofzuigen is een effectieve 

manier om dit erfgoed een langer leven te geven.
In de 19de en 20ste eeuw werd papier vooral van 

houtpulp gemaakt. Daardoor verzuren documenten 
uit die periode onvermijdelijk. Heel wat belangrijke 

informatie dreigt verloren te gaan. Daarom wordt ze 
overgezet op een andere drager door middel van 
microverfilming en digitalisering. Het origineel wordt 
zoveel mogelijk afgeschermd.

Universiteitsbibliotheek Antwerpen Universiteitsbibliotheek Gent

Universiteitsbibliotheek Gent Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience - Antwerpen

Universiteitsbibliotheek Leuven - Centrale Bibliotheek Provinciale Bibliotheek Limburg - Hasselt

Universiteitsbibliotheek Leuven - Maurits Sabbebibliotheek Bibliotheek Abdij Averbode

Stichting de Bethune - Marke Universiteitsbibliotheek Leuven - Centrale Bibliotheek



Erfgoedbibliotheken lenen hun bewaarcollecties 
niet snel uit. Je kan deze zeldzame, kostbare 
of historische werken wel raadplegen in een 

leeszaal, waar hulpmiddelen zoals naslagwerken, een 
internetverbinding of een behulpzame medewerker je 
werk zullen ondersteunen.

In de jaren 1450 drukte Johannes Gutenberg met 
behulp van losse letters zijn befaamde bijbel. Hij 
stond daarmee aan de wieg van de boekdrukkunst.  

De drukwerken die in de vijftiende eeuw verschenen 
noemt men daarom wiegendrukken of incunabelen.  
Ze worden nog steeds met veel interesse bestudeerd.

Vele erfgoedbibliotheken zijn schatplichtig aan 
de gedrevenheid van bibliofielen en particuliere 
verzamelaars. Soms komen deze vaak erg 

gespecialiseerde collecties in openbare instellingen, 
terecht waar ze door een breed publiek kunnen worden 
geraadpleegd.

Erfgoedbibliotheken zijn vooral gekend om hun 
manuscripten, boeken, kranten en tijdschiften, 
maar hun collecties zijn veel rijker. Dikwijls bezitten 

ze ook prenten- en kaartenverzamelingen, muzikaal 
erfgoed, en zelfs archivalia, documentatie en objecten.

Een handschrift of boek kon soms monumentale 
afmetingen aannemen, bijvoorbeeld wanneer 
het moest dienen voor liturgische gezangen. 

Een stevige band met sluitriemen moest er dan voor 
zorgen dat het boekblok zijn vorm goed behield. Metalen 
knoppen beschermden het leer wanneer het boek op 
een lezenaar werd geplaatst.

Oude boekbanden werden vooral met leer of 
perkament bekleed. Deze bandbekleding kon 
nog bestempeld worden of voorzien van andere 

decoratieve elementen. Vandaag zijn er nog maar 
weinigen die dit ambacht beheersen.

Boeken die worden tentoongesteld krijgen 
doorgaans een speciale ondersteuning zodat 
de boekband niet wordt beschadigd. Dergelijke 

boekenwiegen worden met veel zorg op maat gemaakt.

Japans papier wordt vervaardigd uit de bast van 
de moerbeiboom. Het is erg duurzaam en relatief 
onzichtbaar op een lichte ondergrond. Daarom 

wordt het vaak gebruikt bij de restauratie van scheuren 
en gaten in papieren documenten.

Erfgoedbibliotheken dragen zorg voor ons gedrukt, 
geschreven en gedigitaliseerd erfgoed. Dankzij 
hun inspanningen zijn deze literaire, culturele en 

wetenschappelijke collecties toegankelijk voor huidige 
lezers, maar blijven ze ook voor de volgende generaties 
bewaard.

De magazijniers vinden dankzij de catalogus en 
de plaatskenmerken vlot hun weg doorheen de 
collecties. Ze halen een geraadpleegd werk op 

en zorgen ervoor dat het ook weer op de juiste plek 
wordt terug geplaatst. Door hun dagelijkse omgang met 
de collecties zorgen ze ervoor dat problemen rond de 
bewaartoestand onmiddellijk worden opgemerkt.

Openbare Bibliotheek Brugge Universiteitsbibliotheek Leuven - Maurits Sabbebibliotheek

Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet Antwerpen Stichting de Bethune - Marke

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience - Antwerpen Universiteitsbibliotheek Gent

Universiteitsbibliotheek Antwerpen Bibliotheca Wasiana vzw - Sint-Niklaas

Bibliotheca Wittockiana - Brussel Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience - Antwerpen



Veel schade aan boeken kan worden voorkomen 
door ze op een aangepaste wijze te stockeren.  
Het liggend bewaren van boeken in grote formaten 

is zo’n eenvoudige, maar zeer efficiënte techniek van 
preservering.

Oude boeken en andere historisch waardevolle 
documenten staan nooit in open rek opgesteld. 
Erfgoedcollecties worden bewaard in speciale 

kluizen en magazijnen. Om plaats te besparen maakt 
men vaak gebruik van verrijdbare compactuskasten.

Om schade aan boeken te voorkomen worden 
de eigendoms- en plaatskenmerken van een 
boek niet langer op het boek zelf aangebracht.  

Men gebruikt beter een zuurvrij strookje papier dat 
tussen de bladzijden wordt geschoven.

De bewaarplaats van een document in een 
erfgoedbibliotheek wordt bepaald door zijn 
afmetingen en de zorg die het eventueel nodig 

heeft. Daarom krijgt elk stuk een eigen signatuur of 
magazijnnumer. Dankzij deze combinatie van letters, 
cijfers of andere symbolen is elk werk snel in het 
magazijn terug te vinden.

Vanaf de middeleeuwen tot in de twintigste 
eeuw werden documenten geschreven met 
ijzergallusinkt. Deze zure inkt vreet zich 

mettertijd doorheen het papier. Een conserverende 
inktvraatbehandeling kan de verdere achteruitgang 
beperken, maar niet verhinderen.

Het handschrift of manuscript is het boek van 
de middeleeuwen. Teksten werden met de 
hand geschreven en gekopieerd, meestal op 

perkament. De boekverluchting varieert eindeloos, 
van gekleurde hoofdletters tot uitgewerkte miniaturen.  
Elk handschrift is bijgevolg uniek.

Heel wat erfgoed van morgen wordt niet langer op 
papier gepubliceerd, maar in digitale formaten. 
De duurzame bewaring van e-erfgoed vormt 

een hele uitdaging door de snel veranderende hard- en 
software. Met systeemonafhankelijke formaten zoals 
xml kan de leesbaarheid van informatie in de toekomst 
beter worden gewaarborgd.

Gebruikers krijgen niet altijd het authentieke 
document te zien. Zo worden kwetsbare 
kranten nog maar zelden in de papieren versie 

ter beschikking gesteld: het alternatief is meestal een 
microfilm, en steeds meer ook een digitale versie.

Oude drukken en manuscripten bevatten 
vaak details die voor onderzoekers en 
cultuurliefhebbers erg interessant zijn. Daarom 

wordt voor de digitalisering van dit erfgoed op hoge 
resolutie speciale foto- en scanapparatuur ingezet.

Om collecties beter te ontsluiten en te beschermen 
worden belangrijke, kwetsbare of veel gebruikte 
stukken gedigitaliseerd. Het origineel hoeft niet 

langer gehanteerd te worden en de digitale kopie kan 
via het web wereldwijd beschikbaar worden gesteld. 
Dankzij automatische tekenherkenning wordt de tekst 
doorzoekbaar.

Universiteitsbibliotheek Gent Bibliotheek Abdij Averbode

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience - Antwerpen Universiteitsbibliotheek Leuven - Maurits Sabbebibliotheek

Openbare Bibliotheek Brugge Conservatorium Brussel - Erasmushogeschool 
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