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In de late Middeleeuwen werden in 
Gent en Brugge schitterende ver-
luchte handschriften geproduceerd. 
Antwerpen groeide in de zestiende 
eeuw uit tot een Europese hoofd-
stad voor boekproductie en -handel 
en ook in latere eeuwen werden in 
Vlaanderen boeken geschreven, 
gedrukt, verkocht en verzameld. Veel 
van dit erfgoed, waar onder inter-
nationale topstukken, wordt bewaard 
in circa 175  grote en kleine organisa-
ties in Vlaanderen en Brussel. Hun 
beheerders zijn ambassadeurs van 
Vlaamse kunst en cultuur, en tevens 
makelaars in informatie die bouw-
stenen leveren voor de kennisecono-
mie. Toch bevindt bibliothecair erf-
goed zich nog te vaak in de marge, 
zowel van het erfgoedbeleid als van 
de instellingen waartoe ze behoren.

Beheer is voor vele erfgoedbiblio-
theken dweilen met de kraan open 

slagen er niet in om op de boot van 
goede praktijken en nieuwe ont-
wikkelingen te springen, blijven ver-
weesd aan wal en zien het weg-
varende vaartuig aan de einder ver-
dwijnen. De vaststellingen van de 
onderzoekers waren dan ook ont-
nuchterend en tonen – wat eerder 
onthutsend was – weinig vooruit-
gang tegenover eerdere rapporten. 
Elk van die onderzoeken bracht 
lang geleden al de toestand in 
bewaarbibliotheken in kaart en ver-
taalde die naar beleidsvoorstellen 
die helaas al te vaak een dode letter 
bleven.2 Het werd dus hoog tijd dat 
er een daadkrachtig signaal kwam 
van de overheid.

 
Eindelijk erkenning

Het startsein voor de ontwikkeling 
van een structureel Vlaams beleid 
was het Cultureel erfgoed-decreet 
van 2008, dat twee instrumenten 
aanreikte. Er werd een kwaliteits-
label gecreëerd voor erfgoedbiblio-
theken die voldoen aan minimale 
kwaliteitsnormen van de overheid. 
Die erkenning was vooral symbo-
lisch, want in tegenstelling tot 
musea en archieven konden biblio-
theken geen aanspraak maken op 
individuele subsidies voor hun erf-
goedfunctie.

Een veel belangrijker initiatief 
was de oprichting van de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek. Hoewel de 
naam anders doet vermoeden, is 
dit geen nationale bibliotheek voor 
Vlaanderen met een eigen collectie, 
al vervult ze wel gelijkaardige taken 
zoals coördinatie en (retrospectie-
ve) bibliografie. De Vlaamse Erf-
goedbibliotheek is de dienstverle-
nende organisatie van en voor 
erfgoedbibliotheken in Vlaanderen 
en Brussel. Ze coördineert een 
expertisenetwerk dat kennis bun-
delt, ontwikkelt en verspreidt rond 
alle functiedomeinen van een erf-
goedbibliotheek: bibliografische 
ontsluiting, collectiebeleid, behoud 
en beheer, digitalisering en cultu-
rele ontsluiting van bibliothecair 
erfgoed. Ze doet dit door het 
opzetten en coördineren van aller-
lei projecten en initiatieven, met 
veel oog voor kwaliteit en innova-
tie. En wat uniek is in dit verhaal: ze 
genereert die meerwaarde voor de 
gehele gemeenschap rond het 
bibliothecair erfgoed.

en voor sommige collecties is de tijd 
een tijdbom. Dat blijkt duidelijk uit 
een bevraging door de Universiteit 
Antwerpen van vijfentwintig erf-
goedbibliotheken over de ervaringen 
op het gebied van preservering en 
conservering, bibliografische ont-
sluiting en digitalisering. Het onder-
zoek dateert van 2011 en er zijn 
sindsdien al wat stappen gezet, maar 
het geschetste beeld blijft helaas 
voor talrijke instellingen overeind. 
Zo bleek dat het conserverings-
beleid zich – noodgedwongen – 
vaak beperkt tot kleinschalige 
ingrepen of ad hoc maatregelen. 
Heel wat gebouwen en magazijnen 
zijn niet aangepast aan de heden-
daagse normen en er zijn grote 
problemen met de beveiliging tegen 
diefstal, brand en waterschade. 
Verder werden er grote achter-
standen vastgesteld op het vlak van 
registratie en online ontsluiting, die 
maar niet ingehaald leken te kunnen 
worden. Documenten leidden daar-
door een verdoken bestaan, wat 
een efficiënte bedrijfsvoering en 
een gezond ‘rendement’ van de 
bibliotheek in de weg staat. Tot slot 
konden ambities rond digitalisering 
niet worden vervuld wegens gebrek 
aan expertise, middelen en een glo-
baal kader. Duurzame bewaring van 
gedigitaliseerde bestanden was een 
gigantische uitdaging en een plan 
om born-digital materiaal bijeen te 
brengen ontbrak volledig.

 
Remmende achterstand

Het onderzoek werd eind 2012 
door de Vlaamse Erfgoedbiblio-
theek gepubliceerd onder de pas-
sende titel De wet van de remmende 
achterstand.1 Die verwijst naar het 
fenomeen dat zich bij vele Vlaamse 
erfgoedbibliotheken voordoet: ze 
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2013-2018: verdieping 

In 2013 won de Vlaamse Erfgoed-
bibliotheek de Vlaamse Cultuur-
prijs voor Cultureel Erfgoed: een 
bekroning voor haar kwaliteitsvolle 
en innovatieve initiatieven. Toch 
bleef de structurele subsidie in de 
tweede beleidsperiode beperkt tot  
€ 305.000 per jaar. Concreet bete-
kent dit dat de hele sector van erf-
goedbibliotheken niet eens één 
procent ontvangt van het totale 
Vlaamse budget voor cultureel erf-
goed. Onnodig om te zeggen dat de 
subsidie niet in verhouding staat tot 
de waarde van de collecties en de 
acute noden in het veld.

Niettemin gingen de partners 
voort op hetzelfde élan. Lopende 
initiatieven werden uitgediept en er 
kwamen nieuwe instrumenten. Zo 
werd de online catalogus van STCV 
vernieuwd en verscheen de STCV-
handleiding in het Engels en in wiki-
formaat, zodat het beschrijvings-
model voor oude drukken wereld-
wijd als voorbeeld kan dienen. De 
Universal Procedure for Library Assess-
ment (een statistisch model voor 
schaderegistratie) werd gelanceerd, 

en enkele belangrijke databanken: 
de Short Title Catalogus Vlaanderen 
(STCV), de krantencatalogus Abra-
ham en de Collectie wijzer Erfgoed-
bibliotheken.

 
2009-2012: opstart

Een van de eerste initiatieven van de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek was om 
deze online databanken een veilig 
onderkomen te geven en verder uit 
te breiden. Tien jaar later vormen zij 
nog steeds de ruggegraat van de 
organisatie, maar daar bleef het niet 
bij. Om de VEB op de kaart te zetten 
kwam er een informatieve website 
en nieuwsbrief. Er werd gewerkt aan 
de zichtbaarheid van bibliotheken en 
hun erfgoedcollecties door allerlei 
kleine publieksinitiatieven (zoals 
deelnames aan de Vlaamse Erfgoed-
dag), de uitgave van de prentkaarten-
reeks Een ABC van erfgoedbibliotheken 
en de lancering van de virtuele erf-
goedbibliotheek Flandrica.be. Om 
dienstverlening op maat te kunnen 
brengen werd de sector uitvoerig 
geënquêteerd over haar noden, 
 verschenen er handleidingen (zoals 
Cometa voor het maken van 
beschrijvingen op collectieniveau) en 
werden er opleidingen georgani-
seerd. Het verenigen van de erfgoed-
bibliotheken tot een sector gebeurde 
onder meer via het Overlegplatform: 
een jaarlijks forum voor dialoog en 
netwerking. Op korte tijd groeide de 
organisatie uit tot het gezicht van de 
Vlaamse erfgoedbibliotheken en het 
aanspreekpunt voor sector en over-
heid. En dit alles werd gerealiseerd 
met een jaarlijkse subsidie van 
gemiddeld € 290.000 en de inzet – 
op eigen kosten – van expertise, 
mensen en middelen door de 
 partnerbibliotheken. 

Netwerk van en voor 
erfgoedbibliotheken

De Vlaamse overheid koos er 
bewust voor om de Vlaamse Erf-
goedbibliotheek te definiëren als 
een netwerkorganisatie: een binnen 
de Vlaamse erfgoedsector experi-
mentele werkvorm waarbij ont-
moeting, open kennisdeling en 
samenwerking centraal staan. De 
basis van dit netwerk zijn zes diver-
se, geografisch verspreide erfgoed-
bibliotheken, die zowel verankerd 
zijn in de academische wereld als in 
lokaal cultuurbeleid. Als comple-
mentaire partnerbibliotheken vor-
men ze de kern van de organisatie: 
de Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience in Antwerpen, de 
Openbare Bibliotheek Brugge, de 
Provinciale Bibliotheek Limburg en 
de universiteitsbibliotheken van 
Antwerpen, Gent en Leuven. Geza-
menlijk stelden ze eind 2008 de sta-
tuten vast van de nieuwe vereniging 
zonder winstoogmerk (vzw) Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek. (De Koninklijke 
Bibliotheek van België maakt geen 
deel van uit van deze netwerkorga-
nisatie. De nationale bibliotheek 
heeft weliswaar de grootste collec-
tie van het land, maar heeft in België 
een federaal statuut als weten-
schappelijke instelling.)

De samenwerking startte niet 
van nul. Vijf van hen hadden eerder al 
projectmatig samengewerkt binnen 
het overlegplatform Erfgoed biblio-
theken Vlaanderen, dat getrokken 
werd door de toenmalige Antwerpse 
Stadsbibliotheek (nu Erfgoedbiblio-
theek Hendrik Conscience). Dit 
informele netwerk legde een goede 
basis voor meer structurele samen-
werking in de vorm van wederzijds 
vertrouwen, een ambitieuze agenda 
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strategisch aan. Maar we zijn er nog 
lang niet, de achterstanden zijn niet 
weggewerkt en de wereld heeft ook 
niet stilgestaan. Naast de onver-
werkte stocks in krappe, onaange-
paste magazijnen moet de heden-
daagse bibliothecaris belangrijke 
maatschappelijke uitdagingen zoals 
digitalisering, duurzaamheid, diver-
siteit en de vraag naar meer partici-
patie aanpakken. De Vlaamse Erf-
goedbibliotheek wil al deze uitda-
gingen – van acquisitie tot zorg – 
samen met de bibliotheken aangaan.

Meer dan ooit wil de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek een netwerk 
zijn van en voor bibliotheken. Het 
wil alle actoren die het beheer en 
de zorg opnemen voor bibliothe-
cair erfgoed een platform bieden 
om met elkaar in dialoog te gaan, 
samen instrumenten te ontwikke-
len en expertise te delen rond 
gemeenschappelijke projecten en 
sectorbrede thematieken. De cen-
trale staf zorgt als vanouds voor de 
begeleiding en de coördinatie. En 
ook de zes partnerbibliotheken zijn 
nog steeds bereid om te investeren 
in het netwerk, op voorwaarde dat 
er een aanzienlijke stijging van de 
structurele subsidie komt. Want 
pas dan kunnen we samen een 
nieuw hoofdstuk aansnijden en de 
erfgoedbibliotheken geven waar ze 
recht op hebben.

en de sector experimenteerde met 
crowdfunding in het project Boeken-
steun. Samen met het Vlaams Insti-
tuut voor Archivering (VIAA) nam 
onze organisatie het initiatief voor 
het massadigitaliseringsproject 
Nieuws van de Groote Oorlog en 
droeg ze namens 21 erfgoedactoren 
de virtuele collectie The Belgian 
Press from the Great War voor bij de 
UNESCO voor opname in het 
Memory of the World-register. Met 
het Vlaamse erfgoedsteunpunt 
FARO werd een planningstraject 
voor collectiebeleid aangevat, en 
een collegagroep rond het verhui-
zen van documentaire collecties. 
Hoe langer hoe meer trad de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek op als 
spreekbuis en belangenbehartiger 
van de erfgoedbibliotheken.

De actieradius bleef evenmin 
beperkt tot Vlaanderen. De Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek en haar partners 
zijn lid van en actief in internationale 
netwerken als CERL en LIBER. Bij 
projecten met een internationale 
relevantie worden anderstalige tek-
sten aangeboden en wordt samen-
gewerkt met buitenlandse organisa-
ties en actoren. Zo is de Koninklijke 
Bibliotheek van Nederland zowel 
projectmatig (bijvoorbeeld voor de 
tentoonstelling  Conn3ct over oude 
boeken en nieuwe media) als struc-
tureel (zoals in de Digitale Biblio-
theek voor de Nederlandse Lette-
ren) betrokken. Daarnaast wordt 
toenadering gezocht tot de Konink-
lijke Bibliotheek van België en 
bibliotheken in Wallonië. Dit laatste 
gebeurt onder andere rond het aan-
bieden van een digitaal depot. 
Omdat er in België nog geen kader 
bestond voor het systematisch ver-
zamelen en beheren van born-digital 
publicaties, dreigt een ‘digitaal zwart 
gat’ te ontstaan in ons collectief 
geheugen. Daarom voerde de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek twee 
grondige voorbereidende onder-
zoeken uit die ermee toe hebben 
geleid dat het wettelijk depot in 
België wordt uitgebreid.3

Wat brengt de  
toekomst?

Tien jaar na de oprichting van de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek is er 
heel wat veranderd. Erfgoedbiblio-
theken hebben een stem en een 
gezicht gekregen, ze werken vaker 
samen en pakken de zaken meer 

Erfgoedbibliotheek!? Dat is Vlaams voor ….

Toen de Vlaamse overheid in 2008 verschillende wetten samen-
voegde tot één decreet voor het cultureel erfgoed, koos de sec-
tor zelf voor de noemer ‘erfgoedbibliotheek’. Daarmee worden 
niet alleen de collectie, maar ook de instelling en haar functies 
bedoeld. Louter het bezit van een verzameling oude boeken, hoe 
omvangrijk of belangrijk ook, maakt je nog geen erfgoedbiblio-
theek. Er moet ook een actief beleid zijn, toegespitst op de zorg 
voor en het beheer van cultureel erfgoed op lange termijn. En dat 
allemaal volgens de regels van de kunst.

In de ons omringende landen vinden we niet meteen equiva-
lenten. Begrippen als bijzondere collecties (Nederland), rare book 
of special collections (Angelsaksische wereld) en fonds anciens, 
rares et précieux of patrimoine écrit (Frankrijk) slaan vaak op speci-
fieke onderdelen van historische collecties: oude drukken, 
manuscripten, kaarten en plannen. Modern materiaal, lopende 
tijdschriften, recente digitale publicaties of de online krant van 
morgen maken evengoed deel uit van erfgoedbibliotheken. Parti-
turen, pamfletten, fotoboeken, prentkaarten en affiches duiken 
afhankelijk van het profiel prominent op in hun collecties. Het is 
immers niet alleen de ouderdom of zeldzaamheid die van tel is. 
Belangrijker is de mate waarin de werken passen binnen een spe-
cifiek verzamelbeleid en gebruikers in staat stellen om kennis te 
vergaren over hun eigen verleden en dat van anderen.

Veruit de meeste erfgoedbibliotheken zijn ‘hybride’ organisa-
ties: hun erfgoedcollecties maken deel uit van een groter geheel. 
Dat kunnen musea, archieven, documentatiecentra, openbare en 
universiteitsbibliotheken zijn, maar ook kloosters en abdijen die 
erfgoedbeheer niet noodzakelijk als opdracht hebben. Dat ver-
klaart waarom heel wat erfgoedbibliotheken kampen met beperk-
te middelen en een daaruit voortvloeiend gebrek aan expertise. 
Daartegenover staan professionele instellingen die beleidsmatig te 
werk gaan en een voorbeeldrol vervullen. Zij kunnen voor hun 
kwaliteitsvolle werking een erkenning aanvragen bij de Vlaamse 
overheid. Vandaag zijn er tien erfgoedbibliotheken met een derge-
lijk kwaliteitslabel.4 Niet toevallig richtten zes van hen de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek op.

Keurmerk voor  
bibliotheken die 
voldoen aan de 
kwaliteitseisen 
van de Vlaamse 
overheid.
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