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Volg ons via uw favoriete kanaal 

 www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be 

 facebook.com/vlaamse.erfgoedbibliotheek 

 twitter.com/erfgoedbib 

@ vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/nieuwsbrieven 

 vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/webfeeds 

Kent u onze online diensten al? 

 abraham-online.be Abraham. Catalogus van Belgische kranten 

  collectiewijzer.be Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken 

 flandrica.be Flandrica.be. Erfgoedbibliotheken online 

 hetdagelijksboek.be Het dagelijks boek. 17de-eeuwse lectuur anders bekeken  

 stcv.be STCV. De bibliografie van het handgedrukte boek in Vlaanderen 
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VOORWOORD 

In een jaar kan veel gebeuren, en daarom is het nodig om af en toe stil te staan en achterom te kijken. In onze 

nieuwe beleidsperiode doen we dat in nieuwe stijl. U zult merken dat in dit jaarverslag de nadruk minder ligt op 

onze doelen en meer op onze projecten en initiatieven. En die waren er in 2013 in overvloed, al begon de 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek haar nieuwe beleidsperiode niet onder een gunstig gesternte.  

Eind 2012 hoorden we dat de Vlaamse Regering onze organisatie voor 2013-2017 een jaarlijkse werkingssubsi-

die van slechts 310.000 euro toekende. Voor alle betrokkenen – personeel, bestuur, partners – was dat een 

grote ontgoocheling. Vooral omdat de beoordelingscommissie, de administratie en de minister van Cultuur het 

ingediende beleidsplan heel gunstig hadden beoordeeld. Ze hadden zelfs een aanzienlijke verhoging van de sub-

sidies voorgesteld. De impact van deze regeringsbeslissing was enorm. Zowat alle nieuwe initiatieven moesten 

uit het beleidsplan worden geschrapt. De kleine staf van vier personeelsleden moest worden ingekrompen. Maar 

het kan verkeren.  

Een jaar later bestaat onze ploeg toch uit drie vaste en twee tijdelijke medewerkers. Ze zetten zich in voor boei-

ende én nieuwe projecten en initiatieven. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek werkt mee aan het VIAA-project 

‘Nieuws van de Groote Oorlog’, dat historische kranten uit 1914-1918 digitaliseert. We zijn de Vlaamse verte-

genwoordiger geworden in het DBNL-project en stippelen mee het beleid uit voor deze belangrijke databank van 
Nederlandse cultuurhistorische teksten. Samen met FARO en onze zes partnerbibliotheken doorlopen we een 

traject voor collectiebeleidsplanning. En eind 2013 gaf de Vlaamse overheid ons opdracht om een onderzoek uit 

te voeren naar de deponering van digitale publicaties. Enkele van onze dromen gingen dus toch in vervulling.  

Daarnaast werkten we verder aan projecten die al op stapel stonden. Boekensteun, het crowdfundingplatform 
voor boeken en letteren, is succesvol gelanceerd. UPLA, een nieuw model voor statistische schaderegistratie in 

erfgoedbibliotheken, is beschikbaar. Onze online erfgoedbibliotheek Flandrica.be heeft de kaap van vijfhonderd 

items gerond.  

Als kers op de taart kregen we de Vlaamse Prijs voor Cultureel Erfgoed 2012-2013. Die bekroont niet alleen de 
inzet van onze ‘jonge dynamische staf’. De prijs is ook een pluim voor de uitzonderlijk goede samenwerking tus-

sen de zes partnerbibliotheken en een erkenning van de ontluikende sector van erfgoedbibliotheken. Op ons 

overlegplatform verwelkomden we dit jaar maar liefst negentig deelnemers, die actief in debat gingen met poli-

tici over de toekomst van de erfgoedbibliotheken. 

Als we de komende jaren op hetzelfde elan kunnen doorgaan als in 2013, ziet het er volgens mij veelbelovend uit!  

 

Eva Wuyts, coördinator 
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ONZE ORGANISATIE 

Wie zijn wij? 
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een netwerk van erfgoed-

bibliotheken dat eind 2008 is opgericht door zes partner-

organisaties: 

 

Deze bibliotheken bewaren samen bijna de helft van het 

bibliotheekerfgoed in Vlaanderen. 

Wat doen wij? 
Via projecten en onderzoek ontwikkelen we expertise rond 

de bewaring, ontsluiting en digitalisering van bewaarcollec-

ties van bibliotheken. We doen dat vooral door samenwer-
kingsprojecten tussen onze partnerbibliotheken. De resulta-

ten proberen we te vertalen in documenten en tools waar-

mee andere bibliotheken hun voordeel kunnen doen. De 

Vlaamse overheid wil namelijk dat onze samenwerking de 

hele sector van de Vlaamse erfgoedbibliotheken ten goede 

komt. 

De historische documenten die onze erfgoedbibliotheken 

bewaren, stellen mensen in staat om kennis te vergaren over 

ons verleden of om plezier te beleven aan verhalen uit 

vervlogen tijden. Daarom proberen we ook het publiek 

bewust te maken van het rijke bibliotheekerfgoed dat in 

Vlaanderen en Brussel aanwezig is.  

Provinciale 
Bibliotheek 

Limburg 
(Hasselt)

Universiteits-
bibliotheek

Leuven

Universiteits-
bibliotheek

Gent

Openbare 
Bibliotheek 

Brugge

Erfgoed-
bibliotheek

Hendrik 
Conscience

(Antwerpen)

Universiteits-
bibliotheek
Antwerpen

ONZE MISSIE 

“De Vlaamse Erfgoedbiblio-

theek is het ankerpunt voor de 

volledige erfgoedgemeen-

schap rond geschreven, ge-

drukte en digitale collecties, 
bewaard in erfgoedbibliothe-

ken in Vlaanderen en in het 

tweetalige gebied Brussel-

Hoofdstad.  

Ze is een kwaliteitsvolle net-

werkorganisatie en kennisma-

kelaar, die de erfgoedbiblio-

theeksector versterkt vanuit 
een constructieve en project-

matige samenwerking met 

haar partners. Samen ontwik-

kelen zij een collectiebeleid 

rond Flandrica, zetten zij in op 
de duurzame zorg voor erf-

goed en verhogen zij de toe-

gang tot en de zichtbaarheid 

van deze collecties.  

Via transparante en open 

communicatie deelt de 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
de zo verworven expertise en 

instrumenten met de ruimere 

bibliotheeksector. Op die 

manier draagt ze bij aan de 

kritische maatschappelijke 
reflectie en ondersteunt ze de 

brede erfgoedgemeenschap bij 

het waarderen en doorgeven 

van het bibliotheekerfgoed.” 
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ONS TEAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

In 2013 bestond ons team uit: 

 
Eva Wuyts 

Coördinator 

 
David Coppoolse 

Stafmedewerker  

ontsluiting en digitalisering 

 

 
Susanna De Schepper 

Projectmedewerker STCV 

 
Sam Capiau 

Projectmedewerker  

conservering en preservering 

 

 
Tuur Van Hove 

Projectmedewerker digitalisering 

 
Thomas Theyssens 

Assistent 
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DE CULTUURPRIJS 

In oktober 2013 mochten we uit handen van de Vlaamse 

minister van Cultuur de Prijs van de Vlaamse Gemeen-

schap voor Cultureel Erfgoed 2012-2013 in ontvangst 

nemen. De uitreiking vond plaats tijdens het Groot 

Onderhoud, het jaarlijkse overleg- en ontmoetings-

moment van de Vlaamse cultureel-erfgoedsector. 

Minister Schauvliege bij deze gelegenheid: ‘De Vlaamse 

Erfgoedbibliotheek is een netwerk dat zich onder een 

jonge, dynamische staf op korte tijd een vaste stek heeft 

verworven in het veld van de Vlaamse erfgoedbiblio-

theken. Ons papieren cultureel patrimonium is bij hen in 

deskundige handen.’ 

We zijn trots op deze erkenning, maar bovenal zijn we 

blij te mogen werken met zoveel bibliotheken en col-

lega's die onze samenwerking ondersteunen met hun 

voortdurende enthousiasme en hun vele bijdragen. We 

delen deze prijs dan ook graag met hen. 

VOLGENS DE JURY  

“De Vlaamse Erfgoedbibliotheek illu-
streert de rol die een kleine intermediaire 

organisatie kan spelen om muren te 

slopen tussen de verschillende bewaar-

instellingen. De Vlaamse Erfgoedbiblio-

theek heeft zich op korte tijd ontwikkeld 
tot een gerespecteerde ondersteunende 

organisatie. Ze slaagt erin om heel ver-

schillende types bibliotheken met elkaar 

te laten samenwerken. De communicatie 

is dynamisch en maakt intelligent gebruik 

van de nieuwe media. 

De gebruiksvriendelijke portaalsite 
Flandrica.be met gedigitaliseerd mate-

riaal uit Vlaamse erfgoedbibliotheken is 

een ware schatkamer met zowel kost-

bare handschriften of werk van literaire 

reuzen als liedjesteksten, kookboeken en 

andere alledaagse documenten. Met 
Flandrica.be zet de organisatie het nut en 

belang van digitalisering in de kijker, één 

van de grote uitdagingen voor de hele 

cultureel-erfgoedsector. Digitale ont-

sluiting zorgt ervoor dat iedereen zonder 
drempel kan kennismaken met prachtige 

stukken uit onze geschiedenis en komt 

bovendien de conservatie van de originele 

stukken ten goede. 

Een ander lovenswaardig initiatief is 

Boekensteun, een baanbrekend proef-

project waarin de Vlaamse Erfgoed-
bibliotheek samen met enkele partners 

op zoek gaat naar de mogelijkheden van 

externe fondsenwerving (‘crowdfunding’) 

in de cultureel-erfgoedsector.” 
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I. AANSPREEKPUNT 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is hét 
aanspreekpunt voor de erfgoedbibliotheken 
in Vlaanderen en Brussel. 

We nemen deel aan relevante fora, 
organiseren sectoroverleg en verspreiden 
nieuws en informatie. 

Op het jaarlijkse Overlegplatform voor Erfgoedbibliotheken is 
ook ruimte voor kennisuitwisseling. Zo werd het UPLA-model 
gedemonstreerd aan de hand van voorbeelden uit de bibliotheek 
van het Ruusbroecgenootschap (Universiteit Antwerpen). 
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OVERLEGPLATFORM VOOR ERFGOEDBIBLIOTHEKEN 

 2.2 – Sectoroverleg

 2.3 – Sectorinformatie 

* 

 
Overlegplatform 2013 
In oktober 2013 was het Overlegplatform voor Erfgoedbibliotheken te gast bij de Universiteit Antwerpen. De 

sector was met meer dan negentig deelnemers goed vertegenwoordigd. Voor het eerst werd voor het overleg 

een hele dag gereserveerd.  

Voorafgaand aan het programma stelden de erfgoedbibliotheken van de Universiteit Antwerpen en het Ruus-

broecgenootschap hun werking voor aan de hand van een aantal bijzondere stukken.  

Presentaties en debat 
Het hoofdprogramma bestond uit twee delen. Eigen medewerkers en gastsprekers presenteerden recente 

ontwikkelingen in de bibliotheek- en erfgoedsectoren: 

UPLA: een model voor schaderegistratie in 
erfgoedbibliotheken 

Marijn de Valk 
Erna Van Looveren 
Sam Capiau 

zelfstandig conservator-restaurator 
Bibliotheek Ruusbroecgenootschap (UA) 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 

Geef om boeken: instrumenten voor 
fondsenwerving 

Sam Capiau Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 

Open (Cultuur) Data Joris Janssens PACKED. Expertisecentrum digitaal erfgoed 

Digitale bibliotheken: Flandrica.be en DBNL David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

VIAA en het Nieuws van de Groote Oorlog Nico Verplancke VIAA. Vlaams Instituut voor Archivering 

STCV, wat kun je ermee? Steven Van Impe Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 

Samen weet je meer: de collegagroep 
Collectieplan 

Eva Wuyts 
David Coppoolse 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

 

Tijdens de lunch was er een praktijkdemonstratie van het UPLA-model.  

  

                                                                        
* Per initiatief verwijzen we naar de doelstellingen waar ze toe bijdragen. Zie de bijlage Doelstellingen 2013-2017 op 

pagina 64 voor details. 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek organiseert samen met de VVBAD jaarlijks het Overlegplatform voor Erfgoed-
bibliotheken. Via deze bijeenkomst houden we voeling met wat er leeft binnen onze cultureel-erfgoedgemeen-

schap. Het overlegplatform is een open vergadering die kan worden bijgewoond door alle medewerkers van 

erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel.  
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Aan het eind van de dag was er een politiek debat, ingeleid door An Renard, directeur van de Erfgoedbiblio-

theek Hendrik Conscience. Journalist Rik Van Cauwelaert confronteerde Philippe De Coene (sp.a), Philip Hey-

len (CD&V), Bart Caron (Groen) en Marius Meremans (N-VA) met stellingen over de rol en de waarde van erf-

goedbibliotheken. 

Evaluatie 
De VVBAD organiseerde een evaluatie van de bijeenkomst 

via een online enquête. Achtentwintig deelnemers reageer-

den overwegend positief. Gemiddeld gaven ze hoge scores: 

 

 

 

 

De geboden informatie bleek relevant: 75% van de onder-

vraagden is van plan bepaalde punten in de eigen organisa-
tie te realiseren. Wel vond men dat het volle programma 

wat weinig tijd overliet om te netwerken. 

Algemene beoordeling Bezoek bibliotheken 

85% 87% 

Presentaties (gemiddeld) Politiek debat 

81% 77% 

 “Een absolute noodzaak” 

 “De meeste onderwerpen waren voor mij 

als collectiebeheerder relevant en de 

informatie was interessant”  

“Vlot verloop, strikte timing, veel variatie, 

houdt toehoorders aandachtig“  

“Een goed en interessant dagprogramma” 

“De formule van een ganse dag is 

interessanter dan een halve dag” 

“Ik zou zeggen, doe zo voort” 

— Deelnemers overlegplatform  

Politiek debat op het Overlegplatform voor Erfgoedbibliotheken 2013:  
Philippe De Coene, Bart Caron, Rik Van Cauwelaert, Philip Heylen, Marius Meremans en An Renard. 
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NIEUWS- EN INFORMATIEVOORZIENING 

 2.2 – Sectorinformatie 

 7.2 – Instrumenten publiekswerking 

Website 
Onze organisatiesite is hét kanaal voor pro-

fessionals die zich die zich willen informeren 
over erfgoedbeheer in bibliotheken. Onze 

nieuws- en agendaberichten worden ook 

verspreid via een maandelijkse nieuwsbrief en 

via sociale media. Zo kunnen geïnteresseerden 

onze actualiteiten volgen op de manier die 

hen het beste uitkomt. 

Het gebruik van de website blijft groeien (zie 

de grafiek hiernaast). Van de bezoeken kwam 

80% uit België en 11% uit Nederland. 

Opvallend is dat nu al 7,5% van de bezoekers 

een mobiel toestel gebruikt (in 2010 was dat 

nog maar 0,5%).  

 

De website bevatte eind 2013 ruim 2100 pagina’s. 

Sinds de lancering van de site in 2010 plaatsten 

we 1250 nieuws- en agendaberichten. In 2013 

waren dat er 288, wat minder is dan in eerdere 

jaren. Bij het overnemen van berichten van ande-

ren zijn we selectiever geworden en beoordelen 

we strikter de relevantie voor de erfgoedbiblio-

theeksector. 

De site telt inmiddels ook ruim tweehonderd in-
formatieve pagina’s: activiteitenfiches met be-

schrijvingen van de projecten en initiatieven waar-

aan we (mee)werken, uitgebreide dossiers over 

Via onze website en flankerende kanalen zoals sociale media en onze maandelijkse nieuwsbrief houden we de 

sector op de hoogte van onze activiteiten en professionele actualiteiten. De website dient ook als platform voor 

kennisborging. 

Nieuws
706

Agenda
542

Docu-
mentatie

636

Info
220

Website: Paginatypes
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onze databanken en enkele fotoalbums. Deze pagina’s 

werden ook in 2013 regelmatig geactualiseerd. 

Ons documentatie-overzicht, een online bibliografie voor 

erfgoedbeheerders in bibliotheken, werd verrijkt met 59 

titels. In totaal zijn er nu 636 referenties te vinden naar 

boeken, brochures, artikelen, rapporten, presentaties en 

websites die relevant zijn voor medewerkers van erfgoed-

bibliotheken.  

Het hele team draagt bij aan het actueel houden van de 

website. David Coppoolse staat in voor het technisch on-

derhoud. In 2013 deden we geen grote aanpassingen aan 

de functionaliteit van de website. 

 vlaamse-erfgoedbibliotheek.be 

Sociale netwerken 
Sociale netwerken zetten we vooral in als extra kanalen 

voor onze nieuws- en agendaberichten. Die verschijnen 

daar automatisch na publicatie op onze website. Het aantal 

volgers van onze organisatie op Twitter, Facebook en 

LinkedIn bleef stijgen (zie de grafiek hiernaast). 

Nieuwsbrief 
In 2013 brachten we elf edities uit van onze maandelijkse 

elektronische nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief vestigen we 

de aandacht op de actualiteiten op onze website en op an-

dere aspecten van onze dienstverlening, zoals onze data-

banken en projecten.  

Ter gelegenheid van Erfgoeddag 

brachten we een extra nummer 

met boek- en bibliotheekgerela-

teerde activiteiten uit.  

Het bereik van de nieuwsbrief 

steeg lichtjes ten opzichte van 

2012 (zie de grafiek onderaan).  

Alle edities van de nieuwsbrief 

sinds 2010 zijn terug te vinden 

op onze website. 
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VERTEGENWOORDIGING 

 2.1 – Sectorvertegenwoordiging 

BoekenOverleg 
Het BoekenOverleg is een structureel overlegorgaan voor alle partijen die zich bezig houden met het boek, 
literatuur en lezen. Doel van het platform is om te werken aan een overkoepelend langetermijnbeleid, ge-

steund op gemeenschappelijke belangen. 

Voor de Vlaamse Erfgoedbibliotheek neemt voorzitter Pierre Delsaerdt (of vervanger Eva Wuyts) deel aan de 

vergaderingen van de kerngroep van het BoekenOverleg. We vertegenwoordigen er niet alleen de sector van 

de erfgoedbibliotheken, maar ook de cluster Erfgoed van Boek en Letteren.  

Eva schreef in 2013 mee aan het memorandum Boeken op tafel. Het memorandum pleit onder meer voor 

middelen voor erfgoedbibliotheken en meer aandacht voor de duurzame bewaring van ons digitaal erfgoed. 

Cultureel-erfgoedoverleg 
Het Cultureel-erfgoedoverleg is een open overlegstructuur van organisaties en instellingen die een over-

koepelende rol spelen binnen de cultureel-erfgoedsector, onafhankelijk van het steunpunt voor cultureel 

erfgoed en het steunpunt voor lokaal cultuurbeleid. Eva Wuyts neemt voor de erfgoedbibliotheken deel aan 

dit overleg.  

Met de organisatie van een brainstormsessie volgens de World Café-methode en redactionele bijdragen 

werkte Eva actief mee aan het opstellen van het memorandum Cultureel erfgoed is meer waard!  In het memo-

randum wordt onder meer geijverd voor de inschaling van erfgoedbibliotheken op landelijk niveau en meer 

middelen voor de basistaken van bewaarinstellingen. 

 

 

Boeken op tafel. Het Boeken- 
Overleg vraagt actie!  
(Berchem 2014)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/3190 

 Cultureel erfgoed is meer waard! 
Op weg naar 2020: de tussen-
stand? Aanbevelingen vanuit het 
Cultureel-Erfgoedoverleg. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/3016  

 

http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/2930�
http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/3016�
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Werkgroep Belangenbehartiging 
Het nieuwe cultureel-erfgoeddecreet van 2012 maakt het mogelijk om binnen de cultureel-erfgoedsector 

een gesubsidieerde belangenbehartigingsorganisatie op te richten. Partijen uit de diverse subsectoren door-

lopen samen een traject waarin de mogelijkheden hiervoor worden verkend. Voor de erfgoedbibliotheken 

neemt Eva Wuyts deel aan dit overleg. 

UNESCO – Memory of the World 
Tal van nationale en internationale contacten hebben ertoe geleid dat in de schoot van de Vlaamse Unesco 

Commissie het idee is ontstaan om een Memory of the World Comité (MoW Comité) voor de Vlaamse Ge-

meenschap op te richten. Dat comité brengt experten uit de erfgoed- en cultuursector samen om dossiers 

voor te bereiden voor aanmelding bij het Memory of the World Register van Unesco. Onder leiding van FARO 

en de KU Leuven werden in 2013 enkele voorbereidende vergaderingen georganiseerd waaraan Eva Wuyts 

deelnam als vertegenwoordiger van de erfgoedbibliotheken. 

Commissie DBNL 
In september 2013 installeerde de Nederlandse Taalunie de Commissie DBNL. Deze commissie staat de ko-

mende jaren in voor de beleidsontwikkeling en -opvolging van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse 

Letteren (zie ook vanaf pagina 28). Secretaris-penningmeester An Renard, David Coppoolse en Eva Wuyts 

namen in 2013 deel aan de voorbereidingsvergaderingen die leidden tot de oprichting van de commissie. De 

Commissie DBNL bestaat uit telkens twee vertegenwoordigers van de Taalunie, de Nederlandse Koninklijke 

Bibliotheek en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.  

David en An Renard zijn lid van de Commissie DBNL. Ze vertegenwoordigen daar naast de Vlaamse Erfgoed-

bibliotheek ook andere betrokken Vlaamse spelers, zoals Bibnet en de KANTL. David treedt ook op als secre-

taris van het nieuwe adviesorgaan dat de Commissie DBNL zal adviseren over de te digitaliseren werken. 

Programmawerkgroep Informatie aan Zee 
Informatie aan Zee, de tweejaarlijkse conferentie van de VVBAD, helpt bibliotheken, archieven en documen-

tatiecentra om hun diensten op een professionele manier te ontwikkelen door een overzicht te geven van de 

recentste technologische evoluties. David Coppoolse vertegenwoordigde de erfgoedbibliotheken in de 

werkgroep die de editie van september 2013 inhoudelijk voorbereidde. Hij trad ook op als sessieleider tijdens 

de conferentie. 
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EN OOK … 

Lidmaatschappen 
 2.1 – Sectorvertegenwoordiging 

 2.3 – Sectorinformatie 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is lid van de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis en van twee internatio-

nale bibliotheekorganisaties: 

– Het Consortium of European Research Libraries (CERL) is een netwerk van meer dan vijftig wetenschap-
pelijke bibliotheken en ruim 120 groepen van bibliotheken. CERL wil het behoud, de ontsluiting en 

het gebruik van het gedrukte Europese erfgoed bevorderen. 

– De Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER) is een netwerk van wetenschappelijke 
bibliotheken. Ruim vierhonderd instellingen uit vijfenveertig landen binnen en buiten Europa maken 

deel uit van deze internationale belangenbehartigingsorganisatie. 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek wordt in deze organisaties vertegenwoordigd door Eva Wuyts, voorzitter 

Pierre Delsaerdt of secretaris-penningmeester An Renard. Pierre Delsaerdt zetelt bovendien in de board of 

directors van CERL 

Doordat we lid zijn van deze organisaties en deelnemen aan hun activiteiten, kunnen we (internationale) ex-

pertise over oude drukken en wetenschappelijk bibliotheekwerk naar Vlaanderen halen en onze kennis delen 

in een breder netwerk. 

Deelname aan evenementen 
 2.1 – Sectorvertegenwoordiging 

Personeels- en bestuursleden van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek namen in 2013 deel aan diverse evene-

menten in de bibliotheek- en erfgoedsector, zoals:  

Cultuurforum 2020 

De Staat van het Boek 

Het Groot Onderhoud 

Informatie aan Zee 

Opening van de Boekenbeurs 

Tournée Générale 
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II. COLLECTIEBELEID 

 De Vlaamse Erfgoedbibliotheek werkt aan 

de afstemming van het collectiebeleid van 
onze partnerbibliotheken. 

In een begeleidingstraject stelt elk van onze 

partnerbibliotheken een eigen collectieplan 
op. We ondersteunen erfgoedbibliotheken 
bij het in kaart brengen van hun collecties. 

 
 
 
 
Wat maakt deel uit van de erfgoedcollectie? Drukstenen voor 
lithografie in de Provinciale Bibliotheek Limburg. 
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TRAJECT COLLECTIEPLAN 

 3.1 – Expertise collectiebeleid 

Methodiek 
Onze partnerbibliotheken doorlopen zes stappen die moeten leiden tot een gedegen collectieplan voor elke 

instelling:  

1. Bepalen van de context, het doel en het bereik van het collectieplan 

2. Beschrijving van de collectie 

3. Huidig collectievormingsprofiel 

4. Gebruik, gebruikers, gebruiksfuncties van de collecties 

5. Prioriteiten van het collectiebeleid 

6. Samenwerking 

 

Voor elke bibliotheek nemen twee medewerkers deel aan het traject. Bij elke bijeenkomst gaan we uitgebreid 

in op één stap. Daarna is er een aantal maanden tijd om die uit te werken binnen de eigen instelling. Op de 

volgende vergadering presenteren we de resultaten aan elkaar en wisselen we ervaringen uit.  

Timing 
De collegagroep Collectieplan ging in januari van start. De groep komt gedurende twee jaar acht maal samen. 

In 2013 waren er vier bijeenkomsten. We documenteren alle stappen en tips. Vanaf 2015 stellen FARO en de 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek de documentatie ter beschikking van de hele cultureel-erfgoedsector. 

In de periode 2013-2014 maakt elk van de zes partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek werk van 
een collectieplan. Ze doen dit via een collegagroep onder leiding van FARO en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. De 

expertise die we binnen dit traject verzamelen, delen we later met de hele sector. 
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EN OOK… 

Werkgroep Collectiebeleid 
 3.2 – Afstemming collectiebeleid 

In 2010 werd met goedkeuring van de raad van bestuur van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek tussen de Con-

sciencebibliotheek en de Universiteitsbibliotheken van Gent en Leuven een protocol afgesloten over de 

bewaring van buitenlandse kranten. De afspraak vormde een eerste aanzet tot een gezamenlijk collectie-

beleid van de partners van Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Om nieuwe mogelijkheden voor collectieafspraken 

te verkennen, riepen we in 2013 een werkgroep in het leven met vertegenwoordigers van de zes partner-

bibliotheken. 

Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken 
 3.2 – Afstemming collectiebeleid 

Met de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken brengen we op een gestandaardiseerde manier informatie over 

de erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel in kaart. Begin 2013 voerden we een uitgebreide onder-

houdsupdate uit van de onderliggende software. De weergave van de collectie-informatie pasten we in de 

mate van het mogelijke aan de Cometa-standaard aan. Ook deden we incidentele updates van de gegevens.  

 collectiewijzer.be  

Cometa 
 3.2 – Afstemming collectiebeleid 
 5.3 – Duurzame digitale toegankelijkheid 

Samen met PACKED en FARO ontwikkelen en promoten we het Cometa-model. Dat is bedoeld om cultu-

reel-erfgoedorganisaties in Vlaanderen te helpen bij het in kaart brengen van erfgoedcollecties. 

David Coppoolse gaf in april 2013 in Kortrijk en Mechelen een halfdaagse vorming over het gebruik van Co-

meta. Die werd geprogrammeerd binnen het vormingstraject Duurzaam Digitaal Beheren van FARO en 

PACKED. Voor de conferentie Informatie aan Zee in september organiseerde David een presentatie over prak-

tijkvoorbeelden van Cometa. Om het model beter bekend te maken in de bibliotheeksector schreef hij een 

artikel voor META. Tijdschrift voor bibliotheek & archief (zie ook op pagina 50 en 51).  

Met collega’s van PACKED en FARO startte David een gebruikersgroep voor Cometa op. Die kwam in 2013 

twee maal bijeen. Op vraag van de gebruikersgroep werd ook begonnen met een inventarisatieronde voor een 

update van het model. Om die te faciliteren installeerden we een online wiki. 

 cometamodel.be  

 

http://www.collectiewijzer.be/�
http://www.cometamodel.be/�
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III. BEHOUD EN BEHEER 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek ontwikkelt 
expertise over de bewaring van fysieke 
erfgoedcollecties van bibliotheken.  

We maken een model voor statistisch 
schadeonderzoek met bijbehorende 
schadeatlas en werken mee aan een 

vormingstraject.  

 

 

 

 
 

Op zoek naar aanvullende financiering 
voor behoudsprojecten in het 
Museum Plantin-Moretus, Antwerpen. 
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Een twintigkantige dobbelsteen dient om willekeurige  
steekproeven te nemen bij een UPLA-screening. 

UPLA 

 4.1 – Expertise bewaring 

 4.2 – Instrumenten bewaring 

Projectorganisatie 
In het najaar van 2012 vroegen we Boekrestauratie 

De Valk uit Middelburg (Nederland) om het 
UPAA-model voor schaderegistratie in archieven 

om te vormen tot een model voor erfgoedbiblio-

theken. Conservator-restaurator Marijn de Valk 

werkte daarbij samen met Hoogduin Papier-

restauratoren, kenners van het UPAA-model.  

Eva Wuyts en Sam Capiau begeleidden het pro-

ject vanuit de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Een 

groep van conserveringsexperten en bibliothe-

carissen uit Vlaanderen en Nederland fungeerde 

als klankbord. De klankbordgroep kwam in 2013 

vier maal samen om het project inhoudelijk op te 

volgen.  

 

Van UPAA naar UPLA 
Om de staat van archiefcollecties te beoordelen, ontwikkelde de Nederlandse Rijksarchiefdienst eind jaren 

1990 de Universal Procedure for Archive Assessment of UPAA. Vertrekkend van UPAA werkten we een metho-

de uit die geschikt is voor het beoordelen van bibliotheekcollecties.  

UPAA en UPLA hanteren dezelfde methode om een representatieve steekproef van driehonderd items uit de 

collectie te selecteren. Op basis van de fysieke staat van de werken in de steekproef kunnen vervolgens uit-

spraken worden gedaan over de staat van de volledige collectie.  

Er zijn echter een aantal duidelijke verschillen tussen UPAA en UPLA: 

– UPLA is gericht op materialen die typisch in bibliotheken worden bewaard (voornamelijk publicaties). 

Erfgoedbibliotheken in staat stellen de fysieke staat van hun collecties te onderzoeken, zodat ze hun noden op het 
gebied van conservering en preservering in kaart kunnen brengen: daarvoor ontwikkelden we de Universal Proce-

dure for Library Assessment (UPLA), een statistisch model voor schaderegistratie op collectieniveau.  
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– UPLA focust niet uitsluitend op papierschade, maar schenkt ook aandacht aan schade aan de boek-
band. In totaal selecteerden we drieëntwintig schadevormen voor registratie. De schadevormen wer-

den geselecteerd in nauw overleg met de conservatoren-restauratoren in de projectstuurgroep. 

– UPLA legt een speciale nadruk op instabiele (verergerende) schadevormen, zoals verzuring en inkt- en 
kopervraat. Die vragen immers om dringende behoudsmaatregelen. 

– UPLA beoordeelt schadevormen meer in detail, wat leidt tot een genuanceerder resultaat. 

Testfase 
Vóór de Vlaamse Erfgoedbibliotheek UPLA kon aanbieden aan de sector, moest het model worden getest op 

bruikbaarheid en effectiviteit. Begin september 2013 voerden we de eerste UPLA-screening uit op de biblio-

theekcollectie van het Ruusbroecgenootschap (Universiteit Antwerpen). Steekproefsgewijs werden 299 

items geselecteerd van bijna drie kilometer gevulde boekenplanken.  

Twee teams vulden voor elk van de items een gedetailleerde registratiefiche in. Het ene team bestond uit 

boekrestauratoren, het andere uit ‘leken’ die weinig voorkennis hadden over schaderegistratie maar wel een 

korte training hadden gevolgd.  

De eindresultaten van beide teams waren erg gelijklopend. UPLA kan dus op een betrouwbare manier worden 

uitgevoerd door niet-gespecialiseerde medewerkers van een erfgoedbibliotheek. Ze moeten wel eerst de 

UPLA-training hebben gevolgd om de schadebeelden goed te kunnen herkennen en te kunnen registreren. 

Schadeatlas Bibliotheken 
Een belangrijk hulpmiddel bij de toepassing van UPLA is de ‘schadeatlas’, die de drieëntwintig schadebeelden 

en hun urgentie overzichtelijk presenteert aan de hand van fotomateriaal en definities. Voor de Schadeatlas 

Bibliotheken werken we samen met het Nederlandse Bureau Metamorfoze, dat in 2007 al de Schadeatlas 

Archieven uitgaf als tool bij het UPAA-model. Ook los van een UPLA-onderzoek is een schadeatlas een nuttig 

instrument voor collectiebeheerders. De Schadeatlas Bibliotheken rolt in 2014 van de pers. 

Aan de slag 
De sector kan straks gratis gebruik maken van het UPLA-model. Om de kwaliteit van de screening te verhogen 

en om te zorgen dat de methodiek correct wordt toegepast, voorzien we wel de nodige omkadering. 

– Een tweedaagse workshop voor medewerkers van erfgoedbibliotheken vormt het startpunt van een 
UPLA-onderzoek. In de workshop wordt aandacht besteed aan materiaalkennis, boekterminologie en 

het herkennen van schadevormen. 

– De mogelijkheid bestaat om tegen betaling een externe deskundige in te schakelen die de bibliotheek 

bij bepaalde onderdelen van de screening begeleidt. 

Aan het eind van 2014 zullen alle hulpmiddelen gereed zijn en kunnen de eerste bibliotheken aan de slag 

met UPLA. 
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EN OOK… 

Vormingsreeks ‘Behoud en beheer documentair erfgoed’ 
 4.3 – Vorming bewaring 

Samen met FARO bieden we een modulair vormingstraject aan over het behoud en beheer van documentair 

erfgoed. Dit traject wil een tour d' horizon geven van alle aspecten van behoud en beheer, aan de hand van 

praktijkgerichte basismodules.  

In 2013 werden de eerste modules aangeboden, steeds op twee locaties:  

Module Locatie Datum Deelnemers 

Opslag- en bewaaromgeving Provinciaal Archief West-Vlaanderen 30 april 9 

Stedelijke Erfgoedbibliotheek en Stadsarchief Mechelen 25 november  6 

Onderhoud en hoe omgaan  
met boek- en archiefmateriaal 

Museum Plantin-Moretus 14 mei 14 

Stadsarchief Leuven 17 juni 17 
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IV. DUURZAAM DIGITAAL 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek ontwikkelt 
expertise over de creatie en het duurzaam 
beheer van digitale erfgoedcollecties. 

We nemen deel aan digitaliseringsprojecten 
en doen onderzoek naar de deponering van 
digitale publicaties en de digitale noden van 

de erfgoedsector. 

 

 

Materiaalonderzoek van kranten uit de Eerste Wereldoorlog voor 
het digitaliseringsproject ‘Nieuws van de Groote Oorlog’. 
 

 

 



 
 
JAARVERSLAG 2013 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK 26 

 

NIEUWS VAN DE GROOTE OORLOG 

 5.1 – Expertise digitalisering 
 5.3 – Duurzame digitale toegankelijkheid 

Context 
Aan de vooravond van de herdenking van de ‘Groote Oorlog’ is er een hernieuwde belangstelling voor front-

bladen, kranten, tijdschriften, pamfletten en vlugschriften uit deze periode. Ze vormen een belangrijke bron 

voor de geschiedenis van het leven in België tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toch zijn ze amper gekend bij 

het publiek en meestal alleen op papier of microfilm toegankelijk voor onderzoekers.  

Publicaties uit deze periode (en zeker de kranten) zijn bedreigd door de vaak gebrekkige kwaliteit van het pa-

pier waarop ze gedrukt zijn. Digitalisering is dus absoluut noodzakelijk om de inhoud van deze documenten 

voor de toekomst te bewaren én toegankelijk te houden. 

Projectorganisatie 
Op vraag van het VIAA stelden PACKED, FARO en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek (Eva Wuyts en David Cop-

poolse) een projectvoorstel op voor een digitaliseringsproject van de kranten uit de Eerste Wereldoorlog. Die 

worden bewaard in uiteenlopende Vlaamse erfgoedinstellingen. Het project is daarom een samenwerking 

met de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de Universiteitsbibliotheken van Gent en Leuven, de Provin-

ciale Bibliotheek Limburg, de Provinciale Bibliotheek Tolhuis, de archiefinstellingen ADVN, Amsab-ISG, AMVB, 

KADOC en het Liberaal Archief, het Letterenhuis, het museum In Flanders Fields en het Memorial Museum 

Passchendaele 1917.  

Inventarisatiefase 
In augustus stelde het VIAA de nodige budgetten ter beschikking voor de uitvoering van het project en vroeg 

het aan de Vlaamse Erfgoedbibliotheek om een ondersteunende en begeleidende rol op te nemen. Eva en 

David zetten hun expertise in en Tuur Van Hove werd als nieuwe projectmedewerker digitalisering aangetrok-

ken om de eerste fase van het project uit te voeren. 

Vertrekkend van de krantencatalogus Abraham (zie ook vanaf pagina 37) voerde Tuur in de bewaarinstellingen 

een analyse uit van het te digitaliseren materiaal. Daarbij werd de voorlopige selectielijst verder gedetailleerd. 

Onder de naam ‘Nieuws van de Groote Oorlog’ begon het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) samen met de 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek, FARO, PACKED en dertien cultureel-erfgoedinstellingen aan een grootschalig digita-

liseringsproject van kranten uit 1914-1918. In 2013 voerden we een gedetailleerde inventarisatie uit van het kran-

tenbezit van de deelnemende instellingen. 
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Per reeks bepaalde hij een aantal fysieke parameters, zoals de volledigheid van de reeks, het aantal beschik-

bare edities, de omvang in pagina's, de paginagrootte, etc. Ook problemen met de staat van het papier, de 

verpakking, de hanteerbaarheid en de (machine)leesbaarheid werden geregistreerd.  

Het materiaal bleek zeer divers te zijn. Het omvat frontblaadjes, kranten (clandestien en gecensureerd) en 

tijdschriften. Er zijn Nederlandstalige, Franstalige en soms ook Engels- of Duitstalige publicaties, soms twee- 

of meertalig binnen een titel. Ze zijn ingebonden of gebundeld in fardes en er zijn heel kleine en heel grote 

formaten. Sommige frontblaadjes zijn handgeschreven. Het papier kampt vaak met verzuring en allerhande 

vormen van beschadiging zoals vouwen, vlekken, scheuren en afbrokkelende randen.  

Oorspronkelijk was uitgegaan van 90.000 te digitaliseren pagina’s. Eind 2013 stond de teller op 425.000, met 

nog enkele bewaarinstellingen te gaan. Om dubbele digitalisering te vermijden wordt nog de overlap tussen 

de collecties en andere digitaliseringsinitiatieven bepaald. Naar verwachting zal het eindtotaal uitkomen op 

ongeveer 300.000 pagina’s.  

Op basis van de voltooide materiaalanalyse wordt in 2014 een lijst opgesteld van te digitaliseren krantentitels. 

Afhankelijk van de beschikbare budgetten zal hieruit een selectie moeten worden gemaakt. De definitieve lijst 

wordt opgenomen in het lastenboek waarmee het VIAA de digitalisering zal uitbesteden aan een of meerdere 

firma's. Het digitaliseringsproject moet eind 2014 zijn afgerond. 

 

 

  

ADVN AMSAB-ISG AMVB
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Nieuws van de Groote Oorlog: Kranten per bewaarinstelling (stand van eind 2013)
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DBNL 

 5.1 – Expertise digitalisering 

 5.2 – Instrumenten digitalisering 

Achtergrond 
De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren neemt al vijftien jaar een unieke plaats in onder het ge-

digitaliseerde erfgoed. Dat komt door het aanbod van hoogwaardige full-text. Ook de goed omkaderde manier 

waarop de teksten worden aangeboden en het grote publieksbereik maken de online bibliotheek bijzonder. 

Zowel voor onderzoekers als voor lezers is de DBNL een belangrijke bron. In 2012 werd de website DBNL.org 

vijf miljoen maal bezocht. Daarbij werden zestig miljoen pagina’s opgevraagd. 

Sinds eind 2012 is de DBNL in transitie. Op vraag van de Nederlandse Taalunie, de belangrijkste financier, 

wordt de digitale bibliotheek overgeheveld van een afzonderlijke stichting naar de Nederlandse Koninklijke 

Bibliotheek.  

Vlaamse betrokkenheid 
De Taalunie ziet de DBNL als een binationaal project dat ook in Vlaanderen voldoende moet zijn verankerd. 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek werd daarom aangeduid om, in samenspraak met organisaties als Bibnet en 

de KANTL, op te treden als de Vlaamse vertegenwoordiger voor de DBNL. 

Door nauwere betrokkenheid bij de toekomstige ontwikkeling van de DBNL willen we het aandeel Zuid-

Nederlandse letteren in verhouding brengen tot het Noord-Nederlandse, beter inspelen op de behoeften van 

Vlaamse gebruikers, de aansluiting op de Vlaamse bibliotheek- en onderzoeksinfrastructuur verbeteren en 

expertise delen met de Nederlandse KB. Als Vlaamse Erfgoedbibliotheek waken we over de belangen van de 

Belgische gebruikers en verzorgen we de contacten met Vlaamse stakeholders. 

Nieuwe structuur 
In de eerste helft van 2013 tekenden we samen met de Taalunie en de Koninklijke Bibliotheek een nieuwe 

beheerstructuur uit voor de DBNL. De uitvoerende taken gaan naar de KB, maar de digitale bibliotheek komt 

onder gezamenlijk beheer van de Taalunie, de KB en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. De beleidsontwikkeling- 

en opvolging gebeurt in de Commissie DBNL, waarin twee vertegenwoordigers van elke organisatie zetelen.  

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren is een Nederlands-Vlaamse cultuurhistorische bibliotheek die 

wordt gefinancierd door de Nederlandse Taalunie. De website bestaat uit volledig gedigitaliseerde literaire teksten, 

secundaire literatuur en aanvullende informatie zoals biografieën, portretten en verwijzingen naar andere bronnen. 

In 2013 werkten we mee aan het ontwikkelen van een nieuwe beheersstructuur en nieuwe toekomst voor de DBNL. 
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Enkele permanente en tijdelijke werkgroepen van experten staan de commissie bij:  

Werkgroep Status Adviseert over 

Content Permanent Collectiebeleid 

Gebruikersonderzoek Tijdelijk Huidig gebruik en ontwikkeling dienstverlening  

Auteursrechten Tijdelijk Huidige rechtensituatie en toekomstige rechtenstrategie 
  

De Commissie DBNL werd in september geïnstalleerd (zie ook op pagina 15). De andere werkgroepen worden 

in 2014 opgestart. David Coppoolse zal daarbij optreden als secretaris van de werkgroep Content. Met Koen 

Calis (Openbare Bibliotheek Brugge) neemt hij ook deel aan de werkgroep Gebruikersonderzoek. Inge Van 
Nieuwerburgh (Universiteitsbibliotheek Gent) en Jan Braeckman (Bibnet) vertegenwoordigen Vlaanderen in 

de werkgroep Auteursrechten. 

Transitie 
In de tweede helft van het jaar tekende de Commissie DBNL beleidskrijtlijnen uit voor 2014-2016, de periode 

na de transitie. De medewerkers van de Stichting DBNL verhuisden naar de gebouwen van de KB in Den Haag, 

maar een volledige overheveling van personeel en werkzaamheden naar de KB-organisatie bleek niet haalbaar in 

2013. De transitie werd daarom met een jaar uitgesteld. 

Dit geeft de Commissie DBNL tijd om een meer gedegen meerjarenplan op te stellen, met inbreng van de diver-

se werkgroepen. Dit plan moet tegen de zomer van 2014 ter goedkeuring worden voorgelegd aan het comité 

van ministers van de Taalunie. 
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ONDERZOEK ‘DEPONERING VAN DIGITALE PUBLICATIES’ 

 5.3 – Duurzame Digitale Toegankelijkheid 

Projectvoorstel 
In januari 2013 vroegen we aan de Vlaamse overheid om een onderzoek te laten uitvoeren naar de haalbaar-

heid van een kader voor het deponeren van digitale publicaties uit Vlaanderen. In opdracht van de minister van 

Cultuur schreef het departement CJSM in oktober 2013 hiervoor een opdracht uit. We hebben een uitgebreid 

antwoord geformuleerd en zijn geselecteerd om het onderzoek uit te voeren.  

Fasering 
De opdracht ging in december 2013 van start en de oplevering van het onderzoeksrapport is voorzien voor 

december 2014. We pakken het onderzoek aan in vijf fasen: 

1. Bureauonderzoek Studie van relevante literatuur, bestaand onderzoek en buitenlandse voorbeelden 
Formuleren van definities en aandachtspunten 

2. Sterkte-zwakteanalyse In kaart brengen van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor een deponeringskader 

3. Praktijkgevallen Studie van buitenlandse cases die mogelijke oplossingen aanreiken voor de Vlaamse context 

4. Procesmodellen Uitwerking van één of meer haalbare operationele modellen 

5. Implementatieplan Opstellen van een globaal plan voor de realisatie van het voorkeurskader 

 

In het onderzoek houden we rekening met een reeks inhoudelijke aandachtspunten, zoals de definitie van het 

begrip ‘digitale publicaties’, de aard van het te deponeren materiaal, selectiecriteria, geschatte volumes, meta-

datering, technische formaten, organisatorische en ICT-aspecten, terbeschikkingstelling, financiële implica-

ties en juridische context.  

Organisatie 
Het onderzoeksteam bestaat uit Sam Capiau, David Coppoolse en Eva Wuyts, ondersteund door prof. dr. 

Pierre Delsaerdt (Informatie- en bibliotheekwetenschap, Universiteit Antwerpen) en An Renard (Erfgoed-

bibliotheek Hendrik Conscience). Joris Deene (Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving) is juri-

disch adviseur. 

Een stuurgroep met vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, Meta4Books, Bibnet, Mediargus, de 

Vlaamse Auteursvereniging, de Vlaamse Uitgeversvereniging en het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) 

begeleidt het onderzoek.  

Digitale publicaties ontsnappen momenteel grotendeels aan de aandacht van onze erfgoedinstellingen, die niet zijn 

uitgerust voor het systematisch verwerven en duurzaam bewaren ervan. Een kader voor het systematisch deponeren 

van digitale publicaties is daarom broodnodig. We stelden voor om voor zo’n kader een haalbaarheidsstudie te doen. 
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EN OOK… 

Digitalisering architectuurtijdschriften 
 5.3 – Duurzame digitale toegankelijkheid 

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) bracht in de afgelopen jaren het precieze bezit in kaart 

van achttien afgesloten architectuurtijdschriften. In 2012 werd besloten om deze titels ook te digitaliseren. 
CVAa won hiervoor advies in bij David Coppoolse en Eva Wuyts. In 2013 diende CVAa samen met de Vlaamse 

Erfgoedbibliotheek en twee van onze partnerbibliotheken (de Universiteitsbibliotheek Gent en de Erfgoed-

bibliotheek Hendrik Conscience) een subsidieaanvraag in bij de Koning Boudewijnstichting. De aanvraag werd 

gehonoreerd en de digitalisering gaat in 2014 van start. 

Europeana Vlaanderen Overlegplatform 
 2.1 – Sectorvertegenwoordiging 

 5.3 – Duurzame digitale toegankelijkheid  

Europeana is een door de Europese Commissie gefinancierd netwerk dat het gebruik van de Europese rijkdom 

aan historische informatie in een online omgeving moet vergemakkelijken. Het Europeana Vlaanderen Over-

legplatform wil de informatiestroom tussen Vlaamse cultureel-erfgoedorganisaties en Europeana optima-

liseren en de participatiegraad van Vlaanderen in Europeana verhogen. David Coppoolse neemt deel aan de 

bijeenkomsten. Het platform kwam in 2013 samen in januari en juni.  

Onderzoek ‘Digitale noden in de cultureel-erfgoedsector’ 
 5.3 – Duurzame digitale toegankelijkheid 

Eind 2013 vroeg PACKED ons om mee te werken aan een studie die de digitale noden van de culturele archie-

ven, de erfgoedbibliotheken en de musea in Vlaanderen in kaart zou brengen. Aanleiding was de opmaak van 
het strategisch plan van het VIAA voor 2015-2019. We besloten de analyse voor de erfgoedbibliotheken te 

baseren op het recente onderzoek De wet van de remmende achterstand (2012), dat een compleet luik over 

digitalisering bevat. David Coppoolse stelt de analyse begin 2014 op. 

Platform Digitale Duurzaamheid Vlaanderen 
 2.1 – Sectorvertegenwoordiging 

 5.3 – Duurzame digitale toegankelijkheid 

Het Platform Digitale Duurzaamheid Vlaanderen verenigt een brede groep belanghebbenden in de cultureel-

erfgoedsector die actief bijdragen aan het vinden van oplossingen voor de langetermijnbewaring en -raadpleging 

van digitaal cultureel erfgoed. David Coppoolse is ondervoorzitter van het platform. Hij werkte mee aan de 

voorbereiding van de tweede algemene vergadering van het platform in maart, in het FelixArchief Antwerpen. 

In het eerste kwartaal van 2013 realiseerde hij samen met FARO ook de website van het platform. 

 www.digitaleduurzaamheid.be 

http://www.digitaleduurzaamheid.be/�
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V. BIBLIOGRAFISCHE 
ONTSLUITING 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek ontwikkelt 
expertise over de bibliografische ontsluiting 
van de collecties van erfgoedbibliotheken. 

Onze Short Title Catalogus Vlaanderen en 
de krantendatabank Abraham staan daarbij 
centraal. 

 

 

 

 

 

 

Om de twee jaar organiseren we de 
vierdaagse STCV-workshop. Daarin 
leren de deelnemers de knepen van de 
analytische bibliografie. 
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STCV 

 6.1 – Expertise ontsluiting 

 6.2 – Instrumenten ontsluiting 

 

2013 was een topjaar voor STCV: er werden meer dan 

4.252 exemplaren toegevoegd, 17% meer dan in 2012. De 

sterke groei is te danken aan de vele instellingen die mee-

werken aan dit project.  

Susanna De Schepper werkt als projectmedewerkster aan 

het beschrijven van de collecties van onze partnerbiblio-

theken. Daarnaast zijn er samenwerkingsprojecten met an-

dere erfgoedbibliotheken, waarbij een catalograaf van de 

instelling onder Susanna’s begeleiding de databank voedt. 

Ten slotte werken onze partnerbibliotheken zelf nog aan 

het verder ontsluiten van hun collectie in STCV, onder 

andere door aanwinsten op te nemen. 

Oud-projectmedewerkers spelen een belangrijke rol in het 

project. Ze leveren onmisbare expertise bij de verdere 

ontwikkeling van STCV. Ze dragen ook actief bij door in 

binnen- en buitenlandse bibliotheken regelmatig nieuwe 

exemplaren toe te voegen aan de databank. Via de STCV-
collegagroep staan deze oud-medewerkers regelmatig met 

elkaar in contact. 

Partnerbibliotheken 
STCV was heel het jaar actief in de Openbare Bibliotheek 

Brugge. In deze instelling verwerkt Susanna alle Vlaamse 

drukken tot en met de achttiende eeuw uit de diverse deel-

collecties van deze erfgoedbibliotheek, waaronder de incu-

De Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) bevat bibliografische beschrijvingen van boekedities gedrukt in Vlaan-

deren vóór 1801. De beschrijvingen worden gemaakt op basis van exemplaren die bewaard worden in onze erf-

goedbibliotheken. Zo brengen we de boekproductie uit de tijd van de handpers in kaart. 

Van 2000 tot en met 2013 bestudeerden we 35.008 boeken, in bijna dertig bibliotheken. De STCV bevat nu be-

schrijvingen van 19.870 unieke edities. Ze zijn te vinden op www.stcv.be, waar mogelijk met links naar gedigitali-

seerde exemplaren. 
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nabelen (boeken gedrukt vóór 1501), het Historisch Fonds, het fonds Guido Gezelle, het fonds Achiel Van 

Acker, de verzameling Eugène Sanders en uiteraard de grote en belangrijke collectie Brugensia.  

De projectfase in Brugge ging van start in mei 2012 en zal begin 2014 zijn voltooid. De werkzaamheden in 

Brugge zorgden voor 41% van de aangroei van 2013. Daaronder zijn zeer veel in Brugge gedrukte edities die 

voorheen nog niet in de databank waren opgenomen.  

In 2013 formaliseerden we de lopende samenwerkingen voor het aanvullen van de STCV-databank. Vooral 

de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en de Universiteitsbibliotheek Leuven leveren een zeer actieve 

bijdrage, goed voor 24% van de groei. 

Externe bibliotheken 
We werkten samen met vier externe erfgoedinstellingen die zelfstandig exemplaren toevoegen aan STCV 

onder begeleiding van Susanna. De langlopende samenwerking met het Stadsarchief Turnhout en het 

Museum Plantin-Moretus werd succesvol voortgezet. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwer-
pen was een nieuwe projectpartner. Naast een kleine collectie oude drukken bezit het KMSKA een belangrijke 

en unieke collectie veilingcatalogi. Tussen juli en oktober verwerkten twee catalografen van het museum alle 

werken uit de collectie die voldoen aan de opnamecriteria voor STCV.  

Het Stadsarchief Oudenaarde deed opnieuw een beroep op ons. In 2011 had deze instelling al haar Vlaamse 
oude drukken ingevoerd in STCV. Sindsdien is in het archief nog bijkomend materiaal ontdekt, voornamelijk 

stedelijke ordonnanties. Mooie aanvullingen voor de databank, die in de eerste helft van het jaar werden 

verwerkt.  

De externe erfgoedbibliotheken voegden dit jaar 28% van de exemplaren toe. De resterende 7% nieuwe ex-
emplaren is te danken aan het enthousiasme van enkele oud-projectmedewerkers die, waar zij de gelegenheid 

vinden, Vlaamse oude drukken uit andere collecties toevoegen. 
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Internationale samenwerking 
Ook internationale gebruikers en instellingen vinden steeds vaker hun weg naar de STCV. Zo kregen we vra-

gen van enkele Nederlandse onderzoeksprojecten (rond 17de-eeuwse bestsellers, vroegmoderne annotaties, 

het Biblia Sacra-project, enz.) voor advies of gegevens. Uiteraard onderhielden we de banden met ons zuster-

project, de Short Title Catalogue Netherlands. The Honourable Society of the Middle Temple in Londen bezorgde 

ons de gegevens van een unieke Vlaamse druk in hun bezit.  

Extra aandacht kwam er dit jaar van de Folger Shakespeare Library in Washington, DC. Onder begeleiding van 

voormalig STCV-medewerker Goran Proot zette de bibliotheek een project op voor het ontsluiten van de 

Vlaamse oude drukken in de collectie. De exemplaren worden ingevoerd in de eigen catalogus en in de STCV-

databank. 

Prospectie 
Begin 2013 ging Susanna op prospectiebezoek naar het Stadsarchief Lier. Daar bekeek ze in overleg met de 

archivaris en de (vrijwillige) medewerkers de relevante boeken uit deze collectie. Helaas was de resulterende 

lijst van items die voldoen aan de criteria te beperkt om een samenwerking met bijhorende opleidingen 

(STCV-regelwerk oude drukken en leren werken met de databank) op te starten. Gezien het geringe aantal 

kan Susanna deze werken eventueel zelf invoeren. Het Stadsarchief Lier is nog niet op dit aanbod ingegaan.  

Communicatie 
Eind december 2012 kreeg STCV een eigen Facebook-pagina. Die nam een vliegende start en had een jaar 

later 206 volgers. Omdat voor STCV een internationaal publiek van bibliotheekmedewerkers en onderzoekers 

bestaat, kozen we ervoor om op deze pagina het Engels te gebruiken. De belangrijke nieuwsberichten over 

STCV verschijnen éérst in het Nederlands op de website en daarna in Engelse samenvatting op Facebook. In 

2013 verschenen er meer dan honderd berichten op de pagina. 

 stcv.be  

De STCV-pagina op Facebook heeft een enthousiaste groep fans. 

http://www.stcv.be/�
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ABRAHAM 

 6.1 – Expertise ontsluiting 

 6.2 – Instrumenten ontsluiting 

Updates 
Vanaf 2013 besteedt Susanna De Schepper twee dagen per maand aan het verder uitbouwen van Abraham. 

Naast incidentele updates werden nog onverwerkte krantentitels en editiegegevens ingevoerd van het Stads-

archief Geel, de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Brecht en Omstreken, de Heemkundige 

Kring Het Speelhof (Boechout) en het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN).  

Partnerbibliotheken 
De Universiteitsbibliotheek Gent voerde dit jaar zelfstandig kranten in. Een tijdelijk medewerker van de uni-

versiteitsbibliotheek registreerde enkele dagen per maand ontbrekende titels uit de collectie in de databank. 

Bestaande informatie werd daarbij aangevuld of gecorrigeerd. Er werd gekeken naar papieren bezit, microfilms 

en gedigitaliseerde exemplaren. 

Digitalisering 
Abraham diende als belangrijk hulpmiddel bij de voorbereiding van het krantendigitaliseringsproject ‘Nieuws 

van de Groote Oorlog’ (zie ook vanaf pagina 26). De gegevens maakten het mogelijk om gemakkelijk titels en 

bewaarplaatsen van kranten uit de periode 1914-1918 te identificeren. Op basis van de databank konden ook 

voorlopige schattingen worden gemaakt van de digitaliseringsomvang. Een aanvullende inventarisatie bleek wel 

nog noodzakelijk. De gegevens die daarbij werden verzameld zullen in 2014 worden opgenomen in Abraham. 

Onderzoek 
Op basis van de vragen die bijna wekelijks in de mailbox van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek belanden, kunnen 

we stellen dat kranten een erg gewilde bron zijn voor een breed publiek. Wie Abraham nog niet kent, atten-

deren we op de databank. Van daaruit is de juiste bibliotheek gemakkelijk gevonden. Sporadisch leveren we 

ook advies voor de digitalisering van kranten of andere periodieken. 

 abraham-online.be  

Abraham is een online databank van Belgische kranten in Vlaamse bibliotheken en erfgoedinstellingen. Tussen 2007 

en 2010 werden in Abraham de zeer kwetsbare kranten uit de periode 1830-1950 geïnventariseerd. 

De databank wordt door ons verder uitgebouwd. Abraham bevat nu meer dan 6500 krantentitels uit honderd erf-

goedinstellingen in Vlaanderen en Brussel. In 2013 werden 342 nieuwe beschrijvingen aangemaakt en 115 bestaan-

de records aangevuld. 

 

 

http://www.abraham-online.be/�
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EN OOK… 

UniCat – Union Catalogue of Belgian Libraries 
 6.2 – Instrumenten ontsluiting 

Om de vindbaarheid van bewaarcollecties van boeken en kranten te verhogen, besloten we in 2013 de gege-

vens uit onze twee bibliografische databanken Abraham en STCV te laten toevoegen aan UniCat, de overkoe-

pelende catalogus van de Belgische wetenschappelijke bibliotheken.  

Ook openbare bibliotheken, religieuze in-

stellingen, archieven en heemkundige vere-

nigingen beschikken over (soms grote) col-

lecties historische kranten en boeken. Met 

de databanken Abraham en STCV brengt de 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek die zo breed 

mogelijk in kaart. Door de koppeling met 
UniCat moet dit erfgoed nog toegankelijker 

worden.  

De opname in UniCat werd in de loop van 

het jaar praktisch voorbereid in samenwer-
king met Anet (Universiteit Antwerpen) en 

de firma SemperTool, die UniCat beheren. 

De gegevens uit STCV en Abraham zijn van-

af 2014 beschikbaar in UniCat. 

 unicat.be 

 

Artikeldatabank Heemkundige Tijdschriften 
 6.1 – Expertise ontsluiting 

Heemkunde Vlaanderen en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience ontwikkelen samen een project voor 

het ontsluiten van heemkundige tijdschriften op artikelniveau. David Coppoolse verleent hierbij regelmatig 

advies. 

 

 

 

 

 

Informatie uit Abraham en STCV wordt nu ook getoond in UniCat 

 

http://www.unicat.be/�


 
 
JAARVERSLAG 2013 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK 39 

VI. CULTURELE ONTSLUITING 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek ontwikkelt 
expertise over de publieksontsluiting van de 
erfgoedcollecties van bibliotheken.  

We breiden onze online erfgoedbibliotheek 
verder uit. Ons crowdfundingplatform helpt 
erfgoedbibliotheken zichtbaarder te worden 

en aanvullende middelen te vinden voor 
behoudsprojecten. 
 

 

De reizende tentoonstelling ‘Erfgoedbibliotheken’ staat klaar om 
te worden verstuurd naar een nieuwe locatie. 
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FLANDRICA.BE 

 7.1 – Expertise publiekswerking 

 7.2 – Instrumenten publiekswerking 

 5.1 – Expertise digitalisering 
 5.2 – Instrumenten digitalisering 

Organisatie 
De grote projectorganisatie die in 2011 en 2012 nodig was om Flandrica.be te realiseren werd afgeslankt. 

Vanaf nu staan de stuurgroep en een redactieteam in voor de verdere ontwikkeling, ondersteund door onze 

staf: David Coppoolse coördineert het project, Eva Wuyts waakt over de communicatie en Susanna De Schep-

per zet haar boekhistorische expertise in. Elke partnerbibliotheek heeft aanspreekpunten voor redactie, ope-

rationele zaken en communicatie. 

Medewerkersdag 
In onze partnerbibliotheken werken 

tientallen medewerkers regelmatig 

of incidenteel mee aan Flandrica.be. 

Medio mei kwamen bijna veertig van 

hen samen in de Provinciale Biblio-
theek Limburg voor een derde me-

dewerkersdag. Ze keken terug op 

het verloop van het project in de 

voorgaande jaren en kregen infor-

matie over de manier van werken in 

de toekomst.  

Er was ook een ludiek bedankje voor 

het harde werk van de voorgaande 

jaren: voor elke bibliotheek een 

‘Flandrica Award’. De dag werd afge-

sloten met een rondleiding door de 

erfgoedmagazijnen van de Provinci-

ale Bibliotheek Limburg.  

Op de website Flandrica.be kan het brede publiek kennismaken met de rijkdom van de Vlaamse bibliotheekcollec-

ties. Het portaal bundelt gedigitaliseerd erfgoedmateriaal uit onze partnerbibliotheken.  

In de komende jaren bouwen we de online erfgoedbibliotheek verder uit. In 2013 werd Flandrica.be verrijkt met een 

nieuwe rondleiding en vijfenzeventig gedigitaliseerde werken, waardoor het totaal op vijfhonderd komt. 

 

 

Collega's van de partnerbibliotheken bekijken Flandrica.be 
op de aanraakschermen in de Provinciale Bibliotheek Limburg. 
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Update 
In het laatste kwartaal van 2013 werd Flandrica.be uitgebreid met vijfenzeventig nieuwe titels. Flandrica.be 

bevat nu vijfhonderd integraal gedigitaliseerde letterschatten uit de collecties van de partnerbibliotheken.  

Voor de eerste verjaardag van Flandrica.be vroegen we schrijver Patrick De Rynck een nieuwe rondleiding sa-

men te stellen. In ‘Straffe verhalen’ voert hij bezoekers langs enkele van de talrijke sterke verhalen en won-

derlijke wezens die in de loop der eeuwen aan papier en perkament werden toevertrouwd. 

Communicatie 
Op de startpagina van Flandrica.be is ruimte voor nieuwsberichten. Gedurende het jaar namen we zo’n dertig 

berichten van onze organisatiewebsite over op Flandrica.be. Die gingen voornamelijk over publieksactiviteiten 

van Vlaamse erfgoedbibliotheken en over websites met vrij toegankelijk digitaal erfgoed. 

Om Flandrica.be meer bekendheid te geven, ontwikkelden we in 2012 de campagne ‘Oud is in’. De campagne 

speelt met het idee dat via Flandrica.be erfgoed letterlijk tot in de huiskamer komt. We maakten in 2013 een 

vierde poster, die we verstuurden naar alle Vlaamse bibliotheken, erfgoedinstellingen en cultuurcentra. Het 

nieuwe beeld werd ook gebruikt in de online communicatie. 

Achter de schermen 
In 2013 namen we initiatieven om de website te laten 

vertalen en te laten doorlichten in functie van onderwijs-

doeleinden. David werkte ook verder aan een handleiding 

voor nieuwe partners, die vanaf 2014 zullen kunnen 

toetreden tot Flandrica.be.  

 flandrica.be  

 

 

De nieuwe affiche: Flandrica.be brengt leesplezier uit  
vroeger dagen in de moderne slaapkamer. 

http://www.flandrica.be/�
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BOEKENSTEUN 

 7.1 – Expertise publiekswerking 

 7.2 – Instrumenten publiekswerking 

 
Projectorganisatie 
In 2012 ontving de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience een subsidie van de Vlaamse overheid voor een 

ontwikkelingsgericht project. Onder de werktitel ‘Adopt-a-Book’ had het project vier doelen: expertise op-

bouwen, sensibiliseren, fondsen werven en nagaan of crowdfunding extra geld zou kunnen opleveren voor 

behoud en beheer in erfgoedbibliotheken. 

Op vraag van de Consciencebibliotheek namen we als Vlaamse Erfgoedbibliotheek een coördinerende rol op. 

Eva Wuyts stuurde het project mee aan. Sam Capiau kwam in maart 2013 in dienst bij de Consciencebiblio-

theek om het project uit te voeren. Als medewerker van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek was hij al betrokken 

geweest bij de projectontwikkeling in 2012.  

In nauwe samenwerking met onze staf, die in het ge-

bouw van de Consciencebibliotheek is gehuisvest, 

werkte Sam het project verder uit. We leverden bij-

komende expertise op het vlak van communicatie, 

fondsenwerving en informatietechnologie. We zorg-

den ook voor de borging van de projectresultaten.  

Samenwerking 
Al snel bleek dat ook het Vlaams Fonds voor de Let-

teren een crowdfundingproject aan het opstarten 

was. We besloten intensief samen te werken en een 

gezamenlijk fondsenwervingsplatform met bijbeho-

rende campagne te realiseren onder de naam ‘Boe-

kensteun’.  

De Koning Boudewijnstichting was de tweede bijko-

mende partner in het project. Behoud en valorisatie 

van het nationale erfgoed is een van de werkdomei- 

Boekensteun wil onderzoeken of crowdfunding aanvullende financiering kan opleveren. Via Boekensteun kunnen 
erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel geld zoeken voor de conservering van oude boeken of andere biblio-

theekmaterialen. Boekensteun ging in oktober 2013 van start met vijf literaire en vijf erfgoedprojecten op de website 

www.boekensteun.be. 

 

 

 

De website van Boekensteun op het moment van de lancering. 
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nen van de Stichting. Voor Boekensteun werd binnen de Koning Boudewijnstichting een fonds ‘Vlaamse Erf-

goedbibliotheek’ opgericht, met als doel erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel te ondersteunen bij 

fondsenwervende activiteiten voor behoud en beheer.  

Een laatste belangrijke partner was het erfgoedsteunpunt FARO, dat onder andere vorming organiseerde rond 

de opmaak van een communicatieplan. Via de stuurgroep mochten we ook nog een beroep doen op de ex-

pertise van diverse andere organisaties. 

Externe dienstverleners 
Om het potentieel van crowdfunding voor erf-

goedbibliotheken goed te kunnen inschatten, 

deden we een beroep op de firma Delius. Een 

online enquête binnen de sector bracht twee 

zaken in kaart: de interesse van erfgoedbiblio-

theken om een crowdfundingproject op te 

starten en de omvang van hun individuele net-

werken. Delius schreef een rapport met dui-

delijke aandachtspunten en mogelijke pistes 

voor de verdere uitwerking van het project. 

Een offertevraag voor de bouw van het online 

crowdfundingplatform leverde vier zeer uiteenlopende aanbiedingen op. De Nederlandse Stichting Voorde-

kunst kwam uit de bus als de meest geschikte kandidaat. Onze fondsenwervingssite werd gerealiseerd binnen 

het bestaande crowdfundingplatform van Voordekunst.  

Het crowdfundingproject kreeg een naam en baseline (‘Boekensteun. Geef om boeken’) en vormgever Gunther 

Fobe voorzag het van een eigen huisstijl. Die werd gebruikt voor alle communicatiemiddelen, waaronder ook 

de flyers en banieren voor de projecten van de deelnemende erfgoedinstellingen.  

Schrijfster en illustratrice Gerda Dendooven ontwierp voor Boekensteun de originele print ‘Geef om boeken’. 

Alle donateurs die minimaal honderd euro bijdragen, krijgen hiervan een afdruk. 

Begeleidingstraject 
Vijf erfgoedinstellingen wilden al bij de lancering van het platform beginnen met het werven van fondsen 

voor een restauratie- of conserveringsproject: de Cultuurbibliotheek en het Grootseminarie te Brugge, het 

Museum Plantin-Moretus, het FotoMuseum Provincie Antwerpen en het Koninklijk Conservatorium Brussel.  

We organiseerden een traject met workshops om hen te begeleiden bij de realisatie van hun eigen crowd-

fundingproject en -campagne. Naast de vijf pioniersinstellingen namen ook enkele andere bibliotheken 

hieraan deel. De sessies vonden plaats tussen juni en september: 

Introductie fondsenwerving  Ilja De Coster  Delius 

Schrijven is praten met papier ertussen  Mark Van Bogaert zelfstandig tekstschrijver 

Van strategie tot idee voor Boekensteun. De opmaak  
van een communicatieplan  

Roel Daenen FARO 

Facebook voor fondsenwervende erfgoedbibliotheken  Rudy Pieters  Publiek Centraal 

Uw Boekensteun-project doorgelicht  Roy Cremers  Voordekunst 

 

De stand van Boekensteun op de Boekenbeurs in Antwerpen. 
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 We werkten ook aan een inspiratiegids om bibliotheken te helpen 

bij de opstart van een crowdfundingcampagne. De gids is een 

stapsgewijze handleiding, gebaseerd op informatie uit de erfgoed-

sector in binnen- en buitenland. De handleiding werd opgesteld 

door Frieda Wyns, studente cultuurmanagement aan de Univer-

siteit Antwerpen en stagiaire bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. 

Lancering 
Boekensteun werd op 17 oktober aan het publiek voorgesteld 

met een evenement in het FotoMuseum Provincie Antwerpen. Na 

toelichting over het project door voorzitter Pierre Delsaerdt en 

Koen Van Bockstal (directeur van het Vlaams Fonds voor de Let-

teren) knipte Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege het 

virtuele lintje van www.boekensteun.be door. Elk van de project-

houders bracht een korte ‘pitch’ over zijn project. De lancering 

werd bijgewoond door 110 deelnemers. 

Resultaten 
Drie van de vijf erfgoedpioniers haalden 100% of meer van het gevraagde doelbedrag op, waarvan één zelfs 

340%. De twee andere projecten wisten 53% en 80% in te zamelen, genoeg om een belangrijk deel van hun 

geplande restauratieproject uit te voeren.  

Enkele cijfers over de vijf projecten heen: 

 

 

 

 

 

De zichtbaarheid die de erfgoedbibliotheken wisten te be-

reiken met hun campagne is minstens even belangrijk als 

het financiële resultaat. Alle pioniers zeggen dat deelname 
aan Boekensteun het draagvlak van de instelling vergroot 

heeft. Voor sommigen was dit zelfs de belangrijkste 

drijfveer om mee te doen.  

 www.boekensteun.be 
 

 

 

Totaalbedrag Aantal donateurs 

€ 15.772 239 

Gemiddelde gift Mediaangift 

€ 66 € 40 

“Boekensteun was boeiend, verfrissend, 

uitdagend en experimenteel.”  
— Iris Kockelbergh, Museum Plantin-Moretus 
 

“Boekensteun is een stimulans om verder 

creatief te zoeken naar wegen om op 
een kwalitatieve manier met ons erfgoed 

om te gaan.”  
— Stefaan Franco, Grootseminarie Brugge 

 

“De visibiliteit van de instelling was een 

van de belangrijkste drijfveren om aan 

het project mee te doen. De aandacht 
die we met dit project gekregen hebben, 

is heel positief. Het draagt bij tot een 

dynamisch imago van de 

erfgoedinstelling.”  
— Johan Eeckeloo, Koninklijk Conservatorium 
Brussel 

Minister Schauvliege lanceert Boekensteun in 
het FotoMuseum Provincie Antwerpen. 

http://www.boekensteun.be/�
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EN OOK … 

Erfgoeddag 
 7.2 – Instrumenten publiekswerking 

Het thema van Erfgoeddag was dit jaar ‘Stop de tijd!’ Ter voorbereiding van het crowdfundingproject Boeken-

steun organiseerden de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek samen 

een sensibiliserende tentoonstelling met als titel ‘Zuur? Een gat in je cultuur...’. Voor heel wat boeken, 

kranten en andere publicaties uit de 19de en 20ste eeuw is de tijd immers een tikkende tijdbom. Ze dreigen te 

verdwijnen omdat het papier verzuurt en als pulver uiteenvalt.  

De tentoonstelling ging in op de oorzaken van dit verval en mogelijke oplossingen. De teksten en beelden 

werden ook ter beschikking gesteld van andere erfgoedbibliotheken die interesse toonden om deel te nemen 

aan Boekensteun. Enkele maakten hiervan gebruik voor hun eigen erfgoeddagactiviteit: 

Stedelijke Erfgoedbibliotheek en Stadsarchief Mechelen (samen met Erfgoedcel Mechelen – LAMOT) 

Afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen 

Bibliotheca Wasiana, Sint-Niklaas 

Koninklijk Conservatorium Antwerpen  

TRAM41 / Turnhoutse Route Archief en Musea. 

 

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience maakte er bovendien een permanente webtentoonstelling van. 

Reizende fototentoonstelling ‘Erfgoedbibliotheken’ 
 7.2 – Instrumenten publiekswerking 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek wil de zichtbaarheid van erfgoedbibliotheken en hun werking bij het publiek 

verhogen. In 2011 stelden we daarvoor de fototentoonstelling ‘Erfgoedbibliotheken’ samen. De beelden se-

lecteerden we uit de fotoreeks die Stefan Tavernier in 2010 maakte in opdracht van de Vlaamse Erfgoedbibli-

otheek. Stefan bezocht hiervoor twaalf uiteenlopende erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel.  

De tentoonstelling wordt tegen een kleine vergoeding verhuurd, maar is altijd gratis toegankelijk voor het pu-

bliek. In 2013 was ‘Erfgoedbibliotheken’ op drie plaatsen te zien: 

Openbare Bibliotheek Mechelen  10 december 2012 tot 31 januari 2013 

Openbare Bibliotheek Ieper  2 tot 30 april 2013  

Cultuurcentrum Den Blank, Overijse  11 september tot 2 oktober 2013 
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VII. EXPERTISENETWERK 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek verspreidt 
de expertise die ze ontwikkelt in de sector 
van de erfgoedbibliotheken.  

We verstrekken advies en participeren in 
verschillende praktijkgemeenschappen.  

 
 
 
 
 
 
 

Bijeenkomsten voor expertisedeling zijn uitgelezen momenten  
om kennis te maken met de collectie van collega-instellingen. 
Op de medewerkersdag van Flandrica.be toonde de Provinciale 
Bibliotheek Limburg haar erfgoedmagazijnen. 
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PRAKTIJKGEMEENSCHAPPEN 

 3.1 – Expertise collectiebeleid 

 4.1 – Expertise bewaring 

 5.1 – Expertise digitalisering 
 6.1 – Expertise ontsluiting 

 7.1 – Expertise publiekswerking 

Collegagroepen 
Als netwerkorganisatie en kennismakelaar zet de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de komende jaren in op collega-

groepen. Dat zijn niet-hiërarchische overlegstructuren waarin professionals regelmatig met elkaar in contact 

treden en zo kennis delen, uitbreiden en creëren. 

In 2013 waren onder de vleugels van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek al de volgende collegagroepen actief: 

Collegagroep Onderwerp In samenwerking met 

Boekensteun  Fondsenwerving/crowdfunding  

STCV  Bibliografische beschrijving van oude drukken   

Collectieplan  Collectiebeleidsplanning  

Redactieteam Flandrica.be  Publiekswerking  

Kwaliteitslabel  Beleid FARO 

Gebruikersgroep Cometa Beschrijven op collectieniveau FARO en PACKED 

 

Op het Overlegplatform voor Erfgoedbibliotheken gaven Eva Wuyts en David Coppoolse een presentatie 

over de meerwaarde van dergelijke praktijkgemeenschappen. Het aanwezige publiek kon zich nadien uitspre-
ken over hun behoefte om deel te nemen aan collegagroepen rond bepaalde thema’s. Hun feedback is rich-

tinggevend voor de oprichting van nieuwe collegagroepen. 

Ons personeel nam zelf ook deel aan collegagroepen van andere organisaties: 

Collegagroep Organisator Deelnemer 

Europeana Overlegplatform Vlaanderen Agentschap Kunsten en Erfgoed David Coppoolse 

Gebruikersgroep Anet  Universiteitsbibliotheek Antwerpen Susanna De Schepper 

Gebruikersgroep Cultureel erfgoed en auteursrecht  Eva Wuyts 

Leren in de erfgoedsector  FARO Eva Wuyts 

Werkgroep Diversiteit FARO Eva Wuyts 

Werkgroep Waardering en selectie  Eva Wuyts 
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Stuurgroepen  
Voor bepaalde projecten of expertisedomeinen kan de raad van bestuur van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

zich laten adviseren door een stuurgroep. Deze verricht beleidsvoorbereidend werk en treedt op als klank-

bord voor zowel de raad van bestuur als voor de uitvoerders van een project of initiatief. De raad van bestuur 

kan ook beslissen om bepaalde bevoegdheden te delegeren aan een stuurgroep. 

In 2013 waren er stuurgroepen voor de projecten STCV, Abraham en Flandrica.be. Voor het UPLA-project was 

er een klankbordgroep. Zie pagina 60 voor de samenstelling van deze groepen. 

Ons personeel wordt regelmatig vanuit hun functie en expertise gevraagd om deel te nemen aan de advise-

rende organen van (projecten van) andere organisaties. In 2013 ging het om de volgende stuurgroepen: 

Orgaan Organisatie Deelnemer 

Begeleidende commissie Anet  Universiteitsbibliotheek Antwerpen David Coppoolse 

Redactie De Gulden Passer  Vereniging van Antwerpse Bibliofielen Susanna De Schepper 

Stuurgroep Adopt-a-Book Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Eva Wuyts 

Stuurgroep Crowdfunding  Vlaams Fonds voor de Letteren Eva Wuyts 

Stuurgroep Nieuws van de  
Groote Oorlog  

Vlaams Instituut voor Archivering Eva Wuyts 
David Coppoolse 
Tuur Van Hove 

Stuurgroep Platform Digitale 
Duurzaamheid 

- David Coppoolse, 
ondervoorzitter 

SHARP-congres 
In september 2014 vindt het jaarlijkse congres van de Society for the History of Authorship, Reading and Publishing 

(SHARP) plaats in Antwerpen. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een van de hoofdpartners van dit evenement. 

In 2013 zijn de voorbereidingen van het congres gestart en Eva Wuyts volgt die voor ons op. Susanna De 

Schepper werkt aan een workshop over de bibliografische beschrijving van oude drukken voor de summer-

school die vooraf gaat aan het congres. 
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PUBLICATIES EN PRESENTATIES 

 2.3 – Sectorinformatie  

 3.1 – Expertise collectiebeleid 

 4.1 – Expertise bewaring 

 5.1 – Expertise digitalisering 

 6.1 – Expertise ontsluiting 
 7.1 – Expertise publiekswerking 

Publicaties 
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek speelt actief in op de vraag van diverse media om een bijdrage te leveren over 

erfgoedbibliotheken. Die worden geïllustreerd met eigen beeldmateriaal. Alle verschenen artikelen en publi-

caties zijn terug te vinden (en vaak ook digitaal raadpleegbaar) via de documentatiesectie van onze website. 

 

David Coppoolse, ‘Beter globaal 
geweten dan voor jaren verge-
ten. Beschrijven op collectie-
niveau met Cometa’, in: META. 
Tijdschrift voor bibliotheek & 
archief 2013:7, p. 36-37.  
 
 
 
 
 
 

 vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/2930 
 
 

 Eva Wuyts, ‘Adopt-a-Book: wie 
niet vraagt, niet wint’, in: Geld & 
Cultuur. Cultureel ondernemer-
schap in financieel moeilijke tijden, 
red. Annick Schramme (Leuven 
2013), p. 73-89. 
 
 
 
 
 
 

 vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/2804  

Sam Capiau en David Coppoolse, 
‘Boekensteun: crowdfunding 
voor erfgoedbibliotheken en 
literatoren’, in: META. Tijdschrift 
voor bibliotheek & archief 2013:8, 
p. 4. 
 
 
 
 
 
 

 vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/3019 

 Eva Wuyts, ‘Erfgoedbibliotheken 
in actie. Naar een nieuw beleid 
voor Vlaamse erfgoed-
bibliotheken’, in: faro | Tijdschrift 
over cultureel erfgoed 2013:6,  
p. 20-25. 
 
 
 
 
 
 

 vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/2790  

http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/2930�
http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/2804�
http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/3019�
http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/2790�
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Presentaties 
Aan onze medewerkers wordt regelmatig gevraagd om te komen spreken over de projecten en initiatieven 

van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. De belangrijkste presentaties in 2013:  

Bijeenkomst Organisator Spreker Onderwerp 

Jaarlijkse ledenvergadering Kring van Archivarissen 
Provincie Antwerpen 

Susanna De Schepper Bibliografische ontsluiting 
binnen de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek 

Colloquium 
Cultuurmanagement 

Universiteit Antwerpen Eva Wuyts Fondsenwerving /  
Adopt-a-Book 

Tournée Générale FARO Eva Wuyts Nieuw beleidsplan  
Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

 

Voor de conferentie Informatie aan Zee organiseerden we in samenwerking met andere organisaties drie 

presentaties: 

 

Eva Wuyts, Sam Capiau en Koen Van Bockstael, 
‘Crowdfunding: Wie niet vraagt, niet wint’, op: 
Informatie aan Zee, Oostende 2013.  

 vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/2954  
 

 

 

Jessy Clynckemaillie, David Coppoolse, Tijs De 
Schacht en Katrien Weyns, ‘Cometa in de 
praktijk’, op: Informatie aan Zee, Oostende 2013.  

 vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/2929  

 

David  Coppoolse en Marleen Vandenreyt, 
‘Flandrica.be: Oud is in’, op: Informatie aan Zee, 
Oostende, 2013. 

 vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/2953  

  

http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/2954�
http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/2929�
http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/2953�
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ADVIESVERLENING 

 3.1 – Expertise collectiebeleid 
 4.1 – Expertise bewaring 

 5.1 – Expertise digitalisering 

 6.1 – Expertise ontsluiting 

 7.1 – Expertise publiekswerking 

Adviescommissie Cultureel Erfgoed  
Eva Wuyts zetelt in de Adviescommissie Cultureel Erfgoed (ACCE) van de Vlaamse overheid. Deze commis-

sie waakt over een kwaliteitsvolle werking van de beoordelingscommissies. ACCE volgt de ontwikkeling van 

het veld op in een ‘landschapstekening’ en maakt voor de minister voortgangsnota’s op. 

Adviescommissie Erfgoed en Zaken 
Eva Wuyts maakt deel uit van de adviescommissie die FARO begeleidt bij het uitstippelen van het modulair 

vormingstraject Erfgoed en Zaken. Met deze uitgebreide waaier van opleidingen wil het steunpunt de zake-

lijke competenties van erfgoedwerkers versterken. We verleenden binnen dit traject ook onze medewerking 

aan de cluster Fondsenwerving, die in 2014 van start gaat. 

Adviesvragen 
Alle medewerkers van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek engageren zich ertoe om zo snel en correct mogelijk 
te antwoorden op vragen van bewaarinstellingen, onderzoekers, culturele organisaties en particulieren. Als 

een vraag niet met enkele mails of telefoons kan worden opgelost, leidt dit soms tot een intensiever begelei-

dingstraject. Indien nodig zetten ook de partnerbibliotheken hun erg brede expertise in. De meeste vragen be-

treffen krantencollecties, oude drukken, schenkingen, ontsluiting en digitalisering.  

Begeleidingstraject kwaliteitslabel 
Elk jaar kunnen bibliotheken via het Cultureel-erfgoeddecreet het ‘kwaliteitslabel erfgoedbibliotheken’ aan-

vragen. Omdat het aanvragen van een dergelijke erkenning voor een bibliotheek een hele klus kan zijn, brach-
ten FARO en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek (Eva Wuyts) geïnteresseerde archieven en erfgoedbibliotheken 

samen in één collegagroep. Die kreeg in zes sessies begeleiding bij het schrijven van een aanvraagdossier. De 

sessies gingen onder meer in op missie, collectieplan, publieksonderzoek en behoud en beheer. Voor het tra-

ject van 2013 boden zich aanvankelijk drie erfgoedbibliotheken en zeven archieven aan. Geen van de erfgoed-

bibliotheken voltooide het traject en diende effectief een aanvraag in. 
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VIII. ORGANISATIE 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een 
moderne en professionele 
netwerkorganisatie.  

We hebben bijzondere aandacht voor goed 
bestuur, personeelswelzijn, diversiteit, 
toegankelijkheid en duurzaamheid.  

 

 

 

 
 

 
 
Bestuur en personeel op werfbezoek 
in het nieuwe ondergrondse depot 
van de Universiteitsbibliotheek Gent. 
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GOED BESTUUR 

 1.1 – Goed bestuur 

Bestuur 
Alle partnerbibliotheken zijn lid van de bestuursorganen. Zo kunnen ze rechtstreeks toezicht houden op het 

functioneren van de vereniging. De druk bijgewoonde bestuursvergaderingen dienen ook om informatie uit te 

wisselen over de eigen organisaties en als forum voor gemeenschappelijke thema’s.  

Ons online samenwerkingsplatform Atrium fungeert voor deze vergaderingen als een archief waar bestuurs-

leden behalve de agenda’s, vergaderstukken en notulen ook contracten, tussentijdse rapporten en andere 

nuttige informatie kunnen consulteren. 

Het bestuur van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek was in 2013 als volgt samengesteld: 

Persoon Instelling Lid vanº Bijzonderheden 

Pierre Delsaerdt Informatie- en bibliotheekwetenschap, 
Universiteit Antwerpen 

DB RB AV voorzitter 

An Renard Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience DB RB AV secretaris-penningmeester 

Martine Balcer Provinciale Bibliotheek Limburg DB RB AV ondervoorzitter 

Mel Collier Universiteitsbibliotheek Leuven  RB AV vanaf 2 oktober 

Stefan Gradmann Universiteitsbibliotheek Leuven  RB AV tot 2 oktober 

Trudi Noordermeer Universiteitsbibliotheek Antwerpen  RB AV  

Leen Speecke Openbare Bibliotheek Brugge  RB AV  

Sylvia Vanpeteghem Universiteitsbibliotheek Gent  RB AV  

Jan Corthouts Universiteitsbibliotheek Antwerpen   AV tot 1 november 

Tom Deneire Universiteitsbibliotheek Antwerpen   AV vanaf 1 november 

Hendrik Defoort Universiteitsbibliotheek Gent   AV  

Ludo Vandamme Openbare Bibliotheek Brugge   AV  

Marleen Vandenreyt Provinciale Bibliotheek Limburg   AV  

Steven Van Impe Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience   AV  

Bruno Vermeeren VVBAD   AV  

Veronique Verspeurt Universiteitsbibliotheek Leuven   AV vanaf 22 maart 

Jeroen Walterus FARO    AV  

Lieve Watteeuw Illuminare, KU Leuven   AV  
 
º DB = dagelijks bestuur, RB = raad van bestuur, AV = algemene vergadering. 

De manier waarop de Vlaamse Erfgoedbibliotheek functioneert als netwerk is erg experimenteel. Daarom besteden 

we veel aandacht aan interne afspraken, communicatie, processen en (beslissings)procedures. Zo houden we onze 

partners, die behoorlijk van elkaar verschillen, betrokken.  

Behalve inzet van de centrale staf vraagt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een grote inspanning van de zes betrokken 

bibliotheken. Het bestuur evalueert de werking van het netwerk daarom regelmatig en stuurt waar nodig bij. 

 

 

http://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00089048�
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In 2013 vonden tien vergaderingen plaats van het dagelijks bestuur, zes van de raad van bestuur en twee van 

de algemene vergadering. Zoals altijd koppelden we de eerste bestuursvergadering van het jaar aan een geza-

menlijke lunch.  

Financieel beheer 
De boekhouding wordt verwerkt door Fiskodata, een kantoor dat gespecialiseerd is in culturele vzw’s. SDWorx 

verzorgt de loonadministratie. Extern accountant Paul Merckx controleert elk jaar de boeken. Voor de aan-

koop van diensten en leveringen volgen we de wet op de overheidsopdrachten. 

De voorzitter van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek met de  
hoofdbibliothecarissen en directeurs van de zes partnerbibliotheken. 
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PERSONEELS- EN WELZIJNSBELEID 

 1.2 – Personeel en welzijn 

Personeel 
Met de beperkte werkingsmiddelen die we in de beleidsperiode 2013-2017 krijgen (310.000 euro per jaar) 
konden we de vier medewerkers die eind 2012 in dienst waren helaas niet allemaal aan boord houden. Door 

de stijgende loon- en overheadkosten moest de centrale, vaste staf van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek wor-

den beperkt tot drie medewerkers: Eva Wuyts, David Coppoolse  en Susanna De Schepper.  

Het contract van projectmedewerker Sam Capiau moest per 1 maart worden stopgezet. Belangrijke expertise 
dreigde daardoor uit de organisatie te verdwijnen. Gelukkig kon Sam tijdelijk in dienst treden van de vzw Musea 

en Erfgoed van de stad Antwerpen, waar hij verantwoordelijk werd voor het project Boekensteun.  

In augustus konden we wel een tijdelijke medewerker in dienst nemen voor het project ‘Nieuws van de Groote 

Oorlog’. Samen met het VIAA, dat dit project en de loonkost van de projectmedewerker financiert, selecteer-

den we Tuur Van Hove voor deze job. 

Vanaf september versterkte Thomas Theyssens onze ploeg voor twee dagen per week. Thomas kwam tijdelijk 

in dienst als gedeeltelijke vervanging van Eva tijdens haar zwangerschapsverlof (van 4 oktober 2013 tot 18 

januari 2014). David genoot van 1 mei tot 1 december loopbaanvermindering 4/5. 

Van april tot september werkte stagiaire Frieda Wyns (Cultuurmanagement, Universiteit Antwerpen) in ons 

kantoor twee dagen per week aan haar stageproject en thesis.  

 

Medewerker Functie Aanstelling Niveauº In dienst Uit dienst 

Eva Wuyts Coördinator 100% 
Vast 

A1a 
12 

1 feb 2009  

David Coppoolse Stafmedewerker  
ontsluiting en digitalisering 

100% 
Vast 

A1a 
13 

1 okt 2009  

Susanna De Schepper Projectmedewerker STCV 100% 
Tijdelijk 

A1a 
3 

1 jan 2012  

Sam Capiau Projectmedewerker 
conservering en preservering 

100% 
Tijdelijk 

A1a 
3 

1 okt 2011 1 mrt 2013 

Tuur Van Hove Projectmedewerker 
digitalisering 

100% 
Tijdelijk 

B1 
8 

18 aug 2013  

Thomas Theyssens Assistent 40% 
Tijdelijk 

B1 
0 

4 sep 2013 16 jan 2014 

 
º Barema en aantal jaren anciënniteit op 1 januari 2013 of op datum in dienst. 
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Welzijn 
Voor ons welzijnsbeleid doen we een beroep op de Gemeenschappelijke Preventiedienst van de stad Antwer-

pen. Samen tekenden we een globaal welzijnsplan uit. Dat wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. 

Voor het personeelsbeleid volgt Eva Wuyts regelmatig gespecialiseerde opleidingen bij Sociare. Het perso-

neel wordt gestimuleerd om zich permanent bij te scholen en ontvangt verschillende extralegale voordelen 

zoals maaltijdcheques, fietsvergoedingen en gratis fruit. De werkzaamheden worden maandelijks besproken 

op een teamvergadering. Alle werknemers krijgen een jaarlijkse evaluatie. 

In 2013 namen onze medewerkers deel aan de volgende info- en vormingsmomenten: 

Medewerker Vorming en infomomenten Organisator 

Eva Wuyts Colloquium herbestemming van religieus erfgoed  Erfgoedcel Brugge e.a. 

CultuurInvest Festival CultuurInvest 

Fundraising Day  Vakblad Fondsenwerving e.a. 

Grip op het geld. Financieel beleid FARO 

Informatie aan Zee VVBAD 

Infosessie  Agentschap Kunsten en Erfgoed 

Tijdskrediet  Sociare 

Tournée Générale FARO 

Vloek of zegen? Marketing in de erfgoedsector  FARO 

Vorming voor vormingaanbieders  FARO 

Wegen op lokaal beleid  FARO 

David Coppoolse Algemene Vergadering  Platform Digitale Duurzaamheid 

Copywriter Syntra 

Informatie aan Zee VVBAD 

Tournée Générale FARO 

Masterclass Open Cultuur Data PACKED e.a. 

Susanna De Schepper Algemene Vergadering  Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis 

Studiedag Archieven met boeken KAPA 

Tuur Van Hove Europeana Newspapers Workshop on Aggregation and 
Presentation 

The European Library Partnership of 
National and Research Libraries 
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DIVERSITEIT EN DUURZAAMHEID 

 8 – Maatschappelijke en culturele diversiteit 

 9 - Duurzaamheid 

We proberen diversiteit en duurzaamheid te verweven in al onze activiteiten. Enkele voorbeelden: 

– De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft aandacht voor een maatschappelijk en cultureel diverse samen-
stelling van het personeelsbestand en de bestuursorganen. Vacatureteksten worden genderneutraal 

geformuleerd en moedigen iedereen aan te solliciteren, ongeacht geslacht, afkomst of 

functiebeperking. 

– Om de website van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek ook voor mensen met een visuele, auditieve of 
motorische beperking toegankelijk te maken, passen we de principes van de Web Content Accessibility 

Guidelines toe. 

– We integreren diversiteit waar mogelijk in onze publieksprojecten. Zo is diversiteit een formeel toet-
singscriterium voor de opname van werken in Flandrica.be. In de online erfgoedbibliotheek zijn bij-

voorbeeld een koran, een werk over de Hindoecultuur en een vroege Vlaamse homoroman te vinden. 

– Eva Wuyts is lid van de online werkgroep Diversiteit van FARO.  

– We zijn geabonneerd op de nieuwsbrieven van organisaties als Netwerk tegen Armoede en Demos.  

– Samen met onze gastinstelling, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, nemen we deel aan de 

WerKlimaat-acties  van de stad Antwerpen. 

– Onze organisatiewebsite en het samenwerkingsplatform Atrium zetten we in om kennis te delen én te 
borgen.  

– Via projecten als Cometa, UPLA en het onderzoek naar de deponering van digitale publicaties stimu-

leren we de duurzame omgang met cultureel erfgoed, zowel fysiek als digitaal.  

 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een samenwerkingsverband van heel uiteenlopende instellingen dat de zorg voor 

erfgoed als missie heeft. Diversiteit en duurzaamheid dragen we vanzelfsprekend hoog in het vaandel. 
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MET DANK AAN 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een samenwerkingsverband. We kunnen onze projecten en initiatieven 

alleen maar realiseren dankzij de medewerking en inzet van onze partnerbibliotheken en andere organisaties. 

De medewerkers van onze partnerbibliotheken  

An, Steven, Ellen, Dirk, Marcel, Mieke, Leni, Dorrit, Koen, Blanche, Denise, Peter, Alexandra en Wim  
van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen 

Trudi, Ellen, Veronique, Jan, Jef, Erna en Tom  
van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen en de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap 

Leen, Ludo, Koen, Valerie, Hilde en Leo  
van de Openbare Bibliotheek Brugge 

Sylvia, Hendrik, Yana, Serafien, Fien, Tine, Els, Regine en Veerle  
van de Universiteitsbibliotheek Gent 

Martine, Marleen, Karel, Saskia en Linda  
van de Provinciale Bibliotheek Limburg in Hasselt 

Stefan, Mel, Veronique, An, Dirk, Jan, Katharina, Diederik, Marleen en Wasyl  
van de Universiteitsbibliotheek Leuven (Centrale Bibliotheek en Maurits Sabbebibliotheek) 

en vele anderen. 

Onze projectpartners 

ADVN. Archief, Documentatie en Onderzoekscentrum voor het Vlaams-nationalisme 

AMSAB. Instituut voor sociale geschiedenis 

AMVB. Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel 

Anet, Universiteit Antwerpen 

Bibnet 

Cultuurmanagement, Universiteit Antwerpen 

CVAa. Centrum Vlaamse Architectuurarchieven 

Erfgoedcel Brussel 

Erfgoedcel Waasland 

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed 

Folger Shakespeare Library, Washington DC (VS) 

Heemkunde Vlaanderen 

Illuminare, KU Leuven 

In Flanders Fields Museum 

Informatie- en Bibliotheekwetenschap, Universiteit Antwerpen 

KADOC. Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving 

KANTL . Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en letterkunde 

Koning Boudewijnstichting 

Koninklijke Bibliotheek (Nederland) 

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 

Letterenhuis 

Liberaal Archief 

LIBIS, KU Leuven 

http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/dossier/organisatie/erfgoedbibliotheek-hendrik-conscience�
http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/dossier/organisatie/universiteitsbibliotheek-antwerpen�
http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/dossier/organisatie/openbare-bibliotheek-brugge�
http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/dossier/organisatie/universiteitsbibliotheek-gent�
http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/dossier/organisatie/provinciale-bibliotheek-limburg�
http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/dossier/organisatie/universiteitsbibliotheek-leuven�
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Memorial Museum Passchendaele 1917 

Meta4Books 

Museum Plantin-Moretus 

Musea en Erfgoed, Stad Antwerpen  

Nederlandse Taalunie 

PACKED. Expertisecentrum digitaal erfgoed 

Provinciale Bibliotheek Tolhuis 

Stadsarchief Turnhout 

Stadsarchief Oudenaarde 

Stadsarchief Lier 

Stichting Lezen 

VIAA. Vlaams Instituut voor Archivering 

Vlaams Fonds voor de Letteren 

Vlaamse Auteursvereniging 

Vlaamse Nieuwsmedia 

Vlaamse Uitgeversvereniging 

VVBAD. Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie 

 

Klankbordgroep UPLA 

Pierre Delsaerdt, voorzitter  Universiteit Antwerpen  

Leen Breyne  FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed 

Gerrit de Bruin  Nationaal Archief (Nederland) 

Marijn de Valk  Boekrestauratie De Valk (Nederland) 

Guy De Witte  De Zilveren Passer 

Serafien Hulpiau  Universiteitsbibliotheek Gent 

Griet Kockelkoren  FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed 

Imke Neels  Koninklijke Bibliotheek (Nederland) 

Hilde Schalkx  Hoogduin Restauratoren (Nederland) 

Ellen Storms  Universiteitsbibliotheek Antwerpen 

Dorrit Van Camp  Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 

Ludo Vandamme  Openbare Bibliotheek Brugge 

Marleen Vandenreyt  Provinciale Bibliotheek Limburg 

Elke Van Herck  Dienst Collectiebeleid/Behoud en Beheer van de Musea, Stad Antwerpen 

Lieve Watteeuw   Illuminare, KU Leuven 

Sam Capiau  Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 

Eva Wuyts  Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

Stuurgroep Abraham 

An Renard, voorzitter  Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 

Jan Corthouts  Universiteitsbibliotheek Antwerpen 

Hendrik Defoort  Universiteitsbibliotheek Gent 

Luc Lievyns  AMSAB. Instituut voor sociale geschiedenis 

Dirk Luyten   CEGESOMA. Studie- en Documentatiecentrum  
Oorlog en Hedendaagse Maatschappij 

Liesbeth Thiers  CO7 (CultuurOverleg Zeven) 

Veerle Van Conkelberge  Universiteitsbibliotheek Gent 
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Marcel Van den Heuvel  Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 

Jan Van Impe  Universiteitsbibliotheek KU Leuven 

Susanna De Schepper Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

Eva Wuyts Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

Stuurgroep Flandrica.be 

Mel Collier, voorzitter  Universiteitsbibliotheek KU Leuven 

Sam Alloing  LIBIS, KU Leuven 

Jan Corthouts  Universiteitsbibliotheek Antwerpen 

Ariane Van de Vyver  Universiteitsbibliotheek Gent 

Veronique Verspeurt  Universiteitsbibliotheek KU Leuven 

David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

Eva Wuyts Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

Stuurgroep STCV 

Ludo Vandamme, voorzitter Openbare Bibliotheek Brugge 

Diederik Lanoye  Universiteitsbibliotheek KU Leuven 

Goran Proot  Folger Shakespeare Library, Washington DC 

Kristof Selleslach  Museum Plantin-Moretus 

Claude Sorgeloos  Koninklijke Bibliotheek van België 

Jef Tegenbos  Universiteitsbibliotheek Antwerpen 

Alexandre Vanautgaerden  Bibliothèque de Genève 

Steven Van Impe  Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 

Stijn Van Rossem  Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis 

David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

Susanna De Schepper Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

Eva Wuyts Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
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BIJLAGE 
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DOELSTELLINGEN 2013-2017 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek schreef een ambitieus beleidsplan voor 2013-2017. De doelstellingen die 

we realiseren met middelen van de Vlaamse Gemeenschap zijn vastgelegd in een beheersovereenkomst met 

de Vlaamse overheid. Deze documenten kunt u raadplegen via onze website. 

 vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/beleidsdocumenten  

In de periode 2013-2017 verbinden wij ons ertoe om tenminste deze doelen te realiseren: 

1 De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is aangestuurd als een competente, efficiënte en experimentele 
netwerkorganisatie die werkt op een kwaliteitsvolle en transparante manier. 

1.1 – Goed bestuur 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft de principes van goed bestuur gerespecteerd via regelmatige 

bestuursvergaderingen, de opmaak van kwaliteitsvolle beleidsdocumenten en een transparante 

boekhouding die door een extern accountant is gecontroleerd. 

1.2 – Personeel en welzijn 
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft een correct personeels- en welzijnsbeleid gevoerd. 

2  De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is opgetreden als aanspreekpunt voor de erfgoedbibliotheken in 

Vlaanderen en Brussel. 

2.1 – Sectorvertegenwoordiging 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft geparticipeerd aan relevante fora in binnen- en buitenland en heeft 

er de noden en behoeften van erfgoedbibliotheken op de agenda geplaatst. 

2.2 – Sectoroverleg 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft, in samenwerking met de VVBAD, de sector regelmatig samen-

gebracht op het Overlegplatform Erfgoedbibliotheken Vlaanderen. 

2.3 – Sectorinformatie 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft de erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel geïnformeerd 

over relevante actuele ontwikkelingen en informatie uit de erfgoed- en bibliotheeksectoren. 

3  De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft de afstemming gecoördineerd van het collectiebeleid, in het 

bijzonder voor Flandrica, van de partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. 

3.1 – Expertise collectiebeleid 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft de werking gecoördineerd en ondersteund van een collegagroep die 

expertise ontwikkelt en verspreidt rond collectiebeleid. Deze collegagroep heeft in samenwerking met 

FARO gezorgd voor de realisatie van collectiebeleidsplannen voor de partnerbibliotheken van de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek. 

3.2 – Afstemming collectiebeleid 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft instrumenten ontwikkeld en verspreid voor het in kaart brengen en 

afstemmen van cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken. 

http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/beleidsdocumenten�
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4  De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft expertise verzameld en verspreid over de bewaring van cultureel-

erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken. 

4.1 – Expertise bewaring 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft de werking gecoördineerd en ondersteund van een collegagroep die 

expertise ontwikkelt en verspreidt rond preservering en conservering. 

4.2 – Instrumenten bewaring 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft instrumenten ontwikkeld en verspreid voor het in kaart brengen van 

schadebeelden bij cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken, waaronder een registratiemodel, 

een vorming en een publicatie. 

4.3 – Vorming bewaring 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft het diverse vormingsaanbod Vlaanderen, zowel universitair als niet-

universitair, rond de bewaring van cultureel-erfgoedcollecties actief opgevolgd en geprobeerd om dit af 

te stemmen op de noden van erfgoedbibliotheken. 

5  De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft expertise ontwikkeld en verspreid over de digitalisering en 

duurzame digitale bewaring van cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken. 

5.1 – Expertise digitalisering 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft de werking gecoördineerd en ondersteund van een collegagroep die 

expertise ontwikkelt en verspreidt rond digitalisering. Deze collegagroep heeft gezorgd voor een 

handleiding voor het digitaliseren van erfgoedbibliotheekcollecties. 

5.2 – Instrumenten digitalisering 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft Flandrica.be verder uitgebouwd via samenwerkingsprojecten en 

heeft zo de professionele digitalisering van cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken 

gestimuleerd. 

5.3 – Duurzame digitale toegankelijkheid 
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft meegewerkt aan initiatieven van derden met het oog op de 

realisering van duurzame digitale toegankelijkheid van cultureel-erfgoedcollecties van 

erfgoedbibliotheken. 

6  De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft expertise ontwikkeld en verspreid over de bibliografische 

ontsluiting van cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken. 

6.1 – Expertise ontsluiting 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft de werking gecoördineerd en ondersteund van collegagroepen rond 

bibliografische ontsluiting. 

6.2 – Instrumenten ontsluiting 
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft deze beleidsperiode prioritair ingezet op het voortzetten van de 

bibliografische ontsluiting van oude Vlaamse drukken in de STCV-databank, het up-to-date houden van 

de Abrahamdatabank met bibliografische beschrijvingen van Belgische kranten (1830-1950) en het beter 

bekend maken van deze databanken bij een divers publiek. 
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7  De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft expertise ontwikkeld en verspreid over de culturele ontsluiting van 

cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken. 

7.1 – Expertise publiekswerking 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft de werking gecoördineerd en ondersteund van een collegagroep 

publiekswerking en communicatie. 

7.2 – Instrumenten publiekswerking 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft Flandrica.be verder ontwikkeld als levendig webportaal voor de 

cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken dat kan worden ingezet voor recreatieve, culturele 

en educatieve doeleinden. 

8  De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft binnen de eigen organisatie een beleid geconcretiseerd op het vlak 

van maatschappelijke en culturele diversiteit. 

8.1 – Diverse organisatie 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft bijzondere aandacht gehad voor een maatschappelijk en cultureel 

diverse samenstelling van het personeelsbestand en van de bestuursorganen. 

8.2 – Sensibilisering diversiteit 
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft de erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel gesensibiliseerd 

voor en geïnformeerd over maatschappelijke en culturele diversiteit. 

8.3 – Armoedebestrijding 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft haar partnerbibliotheken gestimuleerd om proactief vorm te geven 

aan acties die vervat zitten in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding en die betrekking hebben op hun 

doelstellingen. 

8.4 – Toegankelijkheid 

Om de website van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek ook voor mensen met een visuele, auditieve of 
motorische beperking toegankelijk te maken, zijn de principes van de Web Content Accessibility Guideline 

toegepast. 

9  De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft een beleid op het vlak van duurzaamheid binnen de eigen 

organisatie geconcretiseerd. 

9.1 – Ecologie 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft in haar werking een ecologisch bewustzijn ingebouwd. Dit omvat 

een constante aandacht voor de ecologische impact van de werking. 

9.2 – Kennisborging 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft met behulp van de organisatiewebsite en het samenwerkings-

platform Atrium een duurzame werking uitgebouwd, met kennisborging naast kennisdeling. 

9.3 – Duurzaamheid 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft een duurzame omgang gehad met cultureel erfgoed, zowel in 

fysieke als in digitale vorm. De organisatie had hierbij oog voor het duurzame karakter van zowel de 

beschrijving, de archivering, de ontsluiting als de uitwisseling van cultureel-erfgoedcollecties. Voor wat 

betreft de digitale collecties volgde de organisatie de aanbevelingen van CEST (de Cultureel Erfgoed-

Standaarden Toolbox), documenteerde hierin haar processen en zorgde voor een actualisering van de 

Toolbox voor wat betreft bibliotheekspecifieke informatie. 
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COLOFON 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw 

  Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen 

 Leeuw van Vlaanderenstraat 1, 2000 Antwerpen 

  +32 (3) 338 87 92 

  +32 (3) 338 87 75 

@ info@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be 

 www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be 
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