
Boekensteun: crowdfunding  
voor erfgoedbibliotheken 
en literatoren

Zowel de Vlaamse Erfgoedbibliotheek als het Vlaams Fonds voor de Letteren sleutelde het afgelopen jaar aan een innovatief 
project voor fondsenwerving. Allebei richten ze zich op een publiek van literatuur- en boekenliefhebbers. Een samenwerking 
lag dus voor de hand. Het resultaat is ‘Boekensteun’: een crowdfundingplatform dat op 17 oktober in het FotoMuseum in 
Antwerpen werd gelanceerd door Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege.

Crowdfunding (‘volksinvestering’ in het Nederlands) is een in 
populariteit groeiende manier om financiering te zoeken. Het 
principe is eenvoudig: zoek een grote groep mensen die kleine 
bedragen willen investeren in een project. Via Boekensteun 
geeft het Vlaams Fonds voor de Letteren initiatiefnemers de 
kans om op deze manier ‘nieuwe’ literaire projecten te realise-
ren. Erfgoedbibliotheken kunnen op Boekensteun financiering 
zoeken voor de conservering van ‘oude’ boeken. De Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek spiegelt zich hierbij aan de adopt-a-
book-programma’s van grote buitenlandse bibliotheken. Maar 
Boekensteun is meer dan een inzamelingsactie. Door uit te pak-
ken met een gezamenlijke campagne willen de deelnemende 
instellingen de nog jonge sector van erfgoedbibliotheken onder 
de aandacht van een breed publiek brengen.

Elk ‘nieuw’ of ‘oud’ doel wordt op Boekensteun voorgesteld 
met een beschrijving, een filmpje en het richtbudget. Wie een 
bijdrage wil leveren, kan dat onmiddellijk doen via een online 
gift. Geïnteresseerden kunnen er volgen hoeveel van het beno-
digde bedrag al is ingezameld of, na afronding van de fondsen-
werving, welke resultaten er werden geboekt. Bij de start van 
Boekensteun brengen de stichtende organisaties elk vijf initia-
tieven voor het virtuele voetlicht.

Bij de nieuwe boeken vinden we een digitale publicatie voor 
kinderen, aandacht voor poëzie en non-fictie, leesmateriaal voor 
maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, en een project voor 
brieven van literaire auteurs. Ook bij de erfgoedbibliotheken 
is de diversiteit opmerkelijk. De gekozen objecten of collec-
ties zetten de rijkdom van het Vlaamse typografische erfgoed 
mooi in de verf:

• De bibliotheek van het FotoMuseum wil met het project ‘SOS 
ABC: weekblad in nood’ 2200 euro inzamelen om het Vlaamse 

tijdschrift ABC (1932-1973) beter te kunnen bewaren. Het geïl-
lustreerde magazine, met op de covers foto’s van filmsterren, 
muzikanten en politici, is een belangrijke bron van beeldma-
teriaal voor het FoMu.

• ‘Red De Lusthof Der Maagden’, vraagt het Museum Plantin-
Moretus. Deze bestseller van Jan-Baptist Houwaert , gedrukt 
bij Christoffel Plantin, is het langste dichtwerk van de 
Nederlandstalige 16e-eeuwse literatuur. Het persoonlijke 
exemplaar van de drukker heeft de tand des tijds doorstaan, 
maar restauratie is hoog nodig. Kosten: 2300 euro.

• De Cultuurbibliotheek in Brugge bewaart een schat aan car-
tografisch materiaal die onder meer aan de basis lag van het 
boek Vlaanderen in oude kaarten (Lannoo 1982). Het project 

‘Hou Vlaanderen op de kaart’ zoekt 4000 euro om alle 360 
kaarten te beschermen tegen verzuring en verkleuring.

• ‘Unieke, laatmiddeleeuwse Bijbel zoekt nieuwe toekomst’: het 
Grootseminarie Brugge heeft 2350 euro nodig om zijn vier-
delige glossenbijbel uit 1480 te restaureren. Die is bewaard 
gebleven in de oorspronkelijke banden. Ingrepen zijn noodza-
kelijk om dit uitzonderlijke werk zonder permanente schade 
te kunnen blijven exposeren.

• Het Koninklijk Conservatorium Brussel bezit met ongeveer 
6000 titels de grootste collectie operalibretti in België. De 
historische papieren banden worden ontsierd door ezelsoren, 
scheuren en kapotte ruggen. ‘Lively Lovely Libretti’ vraagt 
1300 euro om een deel van de tekstboekjes in hun oude glo-
rie te herstellen.

Boekensteun is geen afgesloten boek. Het platform blijft tot 
ten minste oktober 2014 online en zal regelmatig worden uit-
gebreid met nieuwe projecten. Alle info is te vinden op www.
boekensteun.be.
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