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HET EINDE VAN EEN TIJDPERK  

 

In de late middeleeuwen werden in Gent en Brugge schitterende verluchte handschriften geproduceerd. 
Antwerpen groeide in de zestiende eeuw uit tot een Europese hoofdstad voor boekproductie en -handel 
en ook in de daaropvolgende eeuwen werden in Vlaanderen boeken geschreven, gedrukt, verkocht en 
verzameld. Deze gouden tijden liggen achter ons, maar het erfgoed dat werd nagelaten gaat nog dagelijks 
door de handen van onderzoekers en liefhebbers. 

Het is dankzij 175 grote en kleine organisaties in Vlaanderen en Brussel dat we al die kennis, kunst en 
cultuur nog tot ons kunnen nemen, in de leeszaal en op het internet. Ondanks hun belangrijke rol als 
ambassadeurs en kennismakelaars was het wachten tot 2008 vooraleer er werk werd gemaakt van de 
ontwikkeling van een structureel Vlaams beleid voor onze erfgoedbibliotheken. Het eerste Cultureel-
erfgoeddecreet voorzag daartoe twee instrumenten: een kwaliteitslabel en de oprichting van een zoge-
naamde Vlaamse Erfgoedbibliotheek, de dienstverlenende organisatie van en voor erfgoedbibliotheken 
in Vlaanderen en Brussel. 

Ondertussen zijn we tien jaar en twee decreten verder en is er heel wat veranderd. Erfgoedbibliotheken 
hebben een stem en een gezicht gekregen. Ze werken vaker samen en pakken de zaken meer strategisch 
aan, al zijn we er nog lang niet. De achterstanden zijn nog niet weggewerkt en de wereld heeft ook niet 
stilgestaan. Naast de onverwerkte stocks in krappe, onaangepaste magazijnen moet de hedendaagse 
bibliothecaris ook belangrijke maatschappelijke uitdagingen aanpakken zoals digitalisering, duur-
zaamheid, diversiteit en de vraag naar meer participatie. 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek wil bibliotheken in al deze aspecten – van acquisitie tot zorg – bijstaan. 
In 2019 beginnen we met veel enthousiasme aan een nieuw vijfjarenplan. We gaan voor ambitieuze 
projecten zoals een nieuwe databank voor middeleeuwse handschriften, de lancering van een methodiek 
voor het waarderen van bibliothecair erfgoed, een verbeterde Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken en een 
digitaliseringsproject voor kranten. 

We doen dit ook onder een nieuwe naam: Vlaamse Erfgoedbibliotheken. En op een nieuwe locatie in 
Berchem. Voor de rest verandert er niets: ook de komende tijd kan u blijven rekenen op onze 
medewerkers, diensten en instrumenten. Als netwerkorganisatie van en voor erfgoedbibliotheken willen 
we meer dan ooit de motor zijn voor een expertisenetwerk waarin ontmoeting, open kennisdeling en 
samenwerking centraal staan. 

Met dit verslag van onze activiteiten in 2016, 2017 en 2018 sluiten we een decennium van innovatieve 
projecten, stimulerende trajecten en andere overkoepelende initiatieven af. We zijn trots op wat we 
gerealiseerd hebben en kijken uit naar nog eens tien jaar samenwerking! 

 

Eva Wuyts 
Coördinator Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
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ONZE ORGANISATIE 

Wie zijn we? 
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een netwerk van erfgoedbibliotheken dat eind 2008 is opgericht door 
zes partnerorganisaties. Deze bibliotheken bewaren samen bijna de helft van het bibliothecair erfgoed 
in Vlaanderen.  

 

Wat doen we? 
Via projecten en onderzoek ontwikkelen we expertise rond de bewaring, ontsluiting en digitalisering van 
bewaarcollecties van bibliotheken. We doen dat vooral door samenwerkingsprojecten tussen onze part-
nerbibliotheken. De resultaten vertalen we in documenten en tools waarmee andere bibliotheken hun 
voordeel kunnen doen. De Vlaamse overheid wil namelijk dat onze samenwerking ten goede komt aan 
de hele sector van Vlaamse erfgoedbibliotheken. 

De historische documenten in onze erfgoedbibliotheken 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. 
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Onze missie 
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is het ankerpunt voor de volledige erfgoedgemeenschap rond geschre-
ven, gedrukte en digitale collecties, bewaard in erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en in het tweetalige 
gebied Brussel-Hoofdstad. 

Ze is een kwaliteitsvolle netwerkorganisatie en kennismakelaar die de erfgoedbibliotheeksector versterkt 
vanuit een constructieve en projectmatige samenwerking met haar partners. Samen ontwikkelen ze een 
collectiebeleid rond Flandrica, zetten ze in op de duurzame zorg voor erfgoed en verhogen ze de toegang 
tot en de zichtbaarheid van deze collecties. 

Via transparante en open communicatie deelt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de verworven expertise en 
instrumenten met de ruimere bibliotheeksector. Zo draagt ze bij aan de kritisch maatschappelijke 
reflectie en ondersteunt ze de brede erfgoedgemeenschap bij het waarderen en doorgeven van het 
bibliotheekerfgoed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kantoor van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Netwerken op de negende editie van het Overlegplatform voor 
Erfgoedbibliotheken in het Koninklijk Conservatorium Brussel 
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BELEIDSVOORBEREIDING 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek werd opgericht om mee vorm te geven aan een beleid voor erfgoedbibliotheken. 
De organisatie wordt daarom regelmatig gevraagd om input te geven namens deze subsector. 

Cultureel-erfgoeddecreet 2017 
In 2015 startte de afdeling Cultureel Erfgoed, in opdracht van minister Gatz, een visietraject op voor het 
cultureel-erfgoedbeleid. Centraal hierin staan het cultureel erfgoed (roerend en immaterieel erfgoed), 
collectiegericht denken, duurzame digitale bewaring en ontsluiting, en publieksgerichte samenwerking 
tussen erfgoedgemeenschappen en -instellingen. Het werd een participatief traject dat liep tot medio 
2017 en waarin de subsectoren en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek regelmatig gevraagd werden om een 
standpunt in te nemen en te overleggen met kabinet en administratie. Daarbij koppelde de coördinator 
telkens terug naar de erkende erfgoedbibliotheken. 

In het voorjaar van 2016 bijvoorbeeld, namen de coördinator, de stafmedewerker en verschillende 
bestuurders van de vzw deel aan het Sectormoment waarop een ontwerp van de Conceptnota aan het 
cultureel-erfgoedveld werd voorgelegd en besproken. Via de belangenbehartiger OCE (waarin de coör-
dinator zetelt als bestuurder) werd eveneens bij elke stap in het wetgevend proces de visie van de 
erfgoedbibliotheken in Vlaanderen gevraagd en meegenomen, zoals het pleidooi voor meer middelen 
voor basistaken en het protest tegen het uitsluiten van (de financiering van) organisaties die erfgoedzorg 
niet als kerntaak hebben. Er werd eveneens gereageerd op de stelling – op basis van een niet-
representatieve staal – die de depotproblematiek voor erfgoedbibliotheken ‘minder stringent’ is in verge-
lijking met de museumsector. We bezorgden de overheid conclusies uit ons onderzoek De wet van de 
remmende Achterstand (2012), alsook de resultaten van UPLA-screenings om dit beeld te nuanceren. Op 
het einde van dat jaar beantwoordde de vzw de vragen van de overheid met betrekking tot de 
dienstverlenende rollen.  

In 2017 voerde de vzw een gesprek met de afdeling Cultureel Erfgoed over onze toekomstige rol als 
dienstverlener. Daarna kwam de aandacht te liggen op het wetgevend proces met de goedkeuring van 
het nieuwe cultureel-erfgoeddecreet en de uitvoeringsbesluiten. Opnieuw gaven de erfgoedbibliotheken 
input, onder andere voor de criteria voor het behalen van een kwaliteitslabel. Binnen OCE werd in het 
najaar van 2017 en in 2018 sterk ingezet op een goede financiering van het nieuwe decreet. De Vlaamse 
Erfgoedbibliotheken namen actief deel aan de verschillende acties van OCE, zoals de betoging eind 2017 
in Brussel.  

In 2018 werd er tot slot sectorbreed een evaluatie opgemaakt van de aanvraagprocedure met de nieuwe 
online-tool KIOSK, het voorlopige en definitieve advies.  

Stakeholdersvergaderingen 
In 2016-2017 kreeg de vzw verschillende vragen om deel te nemen aan stakeholdersbijeenkomsten of 
online bevragingen. Door agendaconflicten kon de coördinator helaas niet altijd ingaan op dergelijke 
vragen. Enkele voorbeelden:  

De coördinator nam op 18 november 2016 deel aan het Expertenforum van KADOC. Onderwerp was het 
nieuwe cultureel-erfgoeddecreet en de rol van KADOC hierin. In 2017 namen de coördinator en de voor-
zitter deel aan een focusgroep van het VIAA in het kader van hun nieuw beleidsplan. In 2018 nam de 
coördinator deel aan een focusgroep van de VVBAD. Het dagelijks bestuur had dat jaar ook een gesprek 
met FARO over hun toekomstige beleid. 

De stafmedewerker en de projectmedewerker Depotonderzoek vulden in 2016 een survey in van 
UNESCO over digitalisering. De projectmedewerker Depotonderzoek vulde in 2016 een survey in van IFLA 
over (standaarden en best practices binnen preservering en conservering. 
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Import culturele goederen 
Medio 2018 uitte de Vlaamse Erfgoedbibliotheek haar bezorgdheid over een voorstel voor een nieuwe 
EU-richtlijn inzake de import van culturele goederen. Die regelgeving heeft een nobel doel: het aan 
banden leggen van de internationale handel in geroofde kunstvoorwerpen en cultuurgoederen, waar-
mee sinds de oorlog in Irak ook terreur gefinancierd wordt. Het gaat vaak om voorwerpen die uit musea 
of archeologische sites geroofd zijn en die door terroristische organisaties via het internet worden 
verhandeld.  

De erfgoedbibliotheken vreesden dat het voorstel onbedoelde consequenties zou hebben voor de inter-
nationale handel in oude boeken en manuscripten. Zo had het gekund dat de strenge procedures ervoor 
zouden hebben gezorgd dat de Vlaamse oude drukken die buiten de EU te koop werden aangeboden 
niet meer ingevoerd konden worden om de collecties van onze erfgoedbibliotheken aan te vullen.  

Tijdens de consultatieronde ging de Vlaamse Erfgoedbibliotheek aan de slag om EU-parlementariërs en 
andere belanghebbenden op de hoogte te brengen van deze onbedoelde neveneffecten. We legden 
contact met CERL (Consortium of European Research Libraries) en de Koninklijke Bibliotheek van België 
(KBR), hadden overleg met de VVBAD en de Belgische Beroepskamer van Antiquaren, en de voorzitter 
Mel Collier en Steven Van Impe (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) publiceerden samen een 
opiniestuk in De Standaard over de kwestie.  

We ontvingen positieve reacties van Vlaamse en Belgische volksvertegenwoordigers, Europese parle-
mentsleden, internationale erfgoedorganisaties en koepelverenigingen van het antiquaren. In het 
Europese Parlement werden belangrijke amendementen ingediend, waaruit een werkbaar compromis 
ontstond. Door de vele reacties op het voorstel werd de richtlijn aangepast. Het resultaat is een redelijk 
compromis, namelijk een Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the 
import of cultural goods – provisional agreement resulting from interinstitutional negotiations. 

De strenge regels voor het invoeren van cultuurgoederen gelden nu enkel voor handschriften en 
gedrukte boeken die meer dan 18.000 euro waard zijn. Voor zulke kostbare voorwerpen is het niet onre-
delijk dat er strenge (en dure) procedures worden toegepast, zoals de verplichting om de legale herkomst 
van het cultuurgoed te documenteren. Bovendien betreft het reglement enkel goederen die niet in de 
EU werden gecreëerd, wat de bezorgdheid van de Vlaamse erfgoedbibliotheken grotendeels wegwerkt. 
Als netwerk van en voor erfgoedbibliotheken kunnen we hier alleen maar tevreden mee zijn. Het consul-
tatieproces werkt: als sector hebben we de nodige invloed kunnen uitoefenen op de Europese regelgeving. 
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LIDMAATSCHAPPEN 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek en haar partnerbibliotheken participeren in Vlaamse en internationale 
netwerken. Opzet is om informatie te delen en de stem van erfgoedbibliotheken op diverse fora te laten horen. 

Vlaanderen  

BoekenOverleg 

Het BoekenOverleg is een structureel overlegorgaan voor alle partijen die zich bezighouden met het 
boek, literatuur en lezen. Doel van het platform is een overkoepelend langetermijnbeleid dat steunt op 
gemeenschappelijke belangen. 

Namens de Vlaamse Erfgoedbibliotheek neemt de coördinator deel aan de vergaderingen van de kern-
groep van het BoekenOverleg. We vertegenwoordigden er tot medio 2018 niet alleen de sector van de 
erfgoedbibliotheken, maar ook de cluster Erfgoed van Boek en Letteren. Nu wordt deze rol vervuld door 
Nele Hendrickx van het Letterenhuis. Sinds eind 2018 neemt de projectmedewerker DBNL deel aan de 
bredere forumvergaderingen van het BoekenOverleg. 

Op de kerngroep en het forum lichten we vooral de voortgang in de DBNL en het onderzoek naar een e-
depot regelmatig toe. De coördinator schreef ook mee aan het Memorandum van het BoekenOverleg in 
functie van de verkiezingen van 2019. 

OCE 

De vzw Overleg Cultureel Erfgoed (OCE) is de representatieve spreekbuis van de cultureel-erfgoedsector 
die opkomt voor de gezamenlijke belangen van de sector. In het platform werken alle deelsectoren 
collegiaal en solidair samen. 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek vertegenwoordigt in OCE het veld van de erfgoedbibliotheken en betaalt 
ook de financiële bijdrage namens de subsector. De coördinator is bestuurslid en penningmeester. De 
coördinator nam deel aan de bestuursvergaderingen en diverse overlegmomenten met het kabinet over 
het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet. Ze schreef namens de erfgoedbibliotheken mee aan standpunten 
en opinies van OCE ter attentie van onder meer de Strategische Adviesraad voor het beleidsdomein 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC), het kabinet van de minister van Cultuur en de Vlaamse 
administratie. Daarnaast coördineerde ze de deelname van erfgoedbibliotheken aan diverse 
communicatieacties van OCE en informeerde ze de erfgoedbibliotheken over OCE via berichtgeving op 
de eigen website.  

Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis 

De Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis (VWB) verenigt iedereen die onderzoek doet naar of 
belangstelling heeft voor de geschiedenis van het handgeschreven, gedrukte en elektronische boek. Ze 
telt onder haar leden wetenschappers, bibliothecarissen, conservators en boekenliefhebbers. De 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek is lid van deze werkgroep. De projectmedewerker Bibliografische Ont-
sluiting, Susanna de Schepper, neemt deel aan de bestuursvergaderingen en bijeenkomsten van de 
Werkgroep. Ze rapporteert er over de werking van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. 
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Internationaal 

CERL 

Het Consortium of European Research Libraries (CERL) is een netwerk van meer dan vijftig wetenschap-
pelijke bibliotheken en ruim honderdtwintig groepen van bibliotheken. CERL wil het behoud, de ont-
sluiting en het gebruik van het gedrukte Europese erfgoed bevorderen. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 
haar zes partnerbibliotheken en FARO hebben één collectief lidmaatschap van CERL. Bestuurslid Pierre 
Delsaerdt zetelt in de bestuursraad van deze internationale organisatie en zorgt zo voor informatie-
doorstroming. De projectmedewerker Bibliografische Ontsluiting heeft in 2016 ook meegewerkt aan de 
redactie van de handelingen van het CERL-seminar over bibliotheekgeschiedenis dat de Universiteit 
Antwerpen – met steun van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek – in 2015 organiseerde in Antwerpen. 

LIBER  

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. In 2018 contacteerde de Vlaamse Erfgoed-
bibliotheek op vraag van LIBER de Belgische Europarlementsleden in verband met de herziening van het 
auteursrecht. Vier van onze partnerbibliotheken zijn eveneens lid en nemen deel aan de jaarlijkse confe-
renties. In 2018 namen Eva Wuyts en David Coppoolse zelf ook aan de 48ste LIBER-conferentie in Rijsel. 

Doordat we lid zijn van deze twee organisaties, hun mailings lezen en vanuit het netwerk deelnemen aan 
hun activiteiten, kunnen we (internationale) expertise over oude drukken en wetenschappelijk biblio-
theekwerk naar Vlaanderen halen en onze kennis delen in een breder netwerk. 
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INFORMATIEVOORZIENING 

We houden de sector op de hoogte van onze activiteiten en van de professionele actualiteit via onze organisatie-
website en flankerende kanalen, zoals sociale media en onze nieuwsbrief. De website dient ook als platform 
voor kennisborging. Daarnaast hebben we nog een aantal websites voor specifieke doeleinden.  

Websites 

Actualiteiten 

➜ vlaamse-erfgoedbibliotheek.be 

In de periode 2016-2018 publiceerden we 
op onze organisatiewebsite 563 nieuwe 
pagina’s: nieuws en evenementen uit de 
erfgoed- en bibliotheeksector en informa-
tiepagina’s over onze diensten. De drie-
honderd bestaande informatiepagina’s 
hielden we up-to-date.  

Geselecteerde nieuws- en agendaberichten 
worden automatisch gesyndiceerd naar 
sites van onze initiatieven en onze social-
mediaprofielen. Op die manier brengen 
we het nieuws tot bij de gebruikers van 
onze diensten en kunnen geïnteresseer-
den onze berichten volgen via het kanaal 
dat hen het beste past.  

De berichten verschijnen sinds 2012 op de 
Abraham-databank, Flandrica.be, Facebook 
en Twitter. In 2016 voegden we daar de 
STCV-databank aan toe. Sinds eind 2018 
verschijnen onze berichten ook op LinkedIn. 

Sectorinformatie 

Het documentatieluik van de organisatie-
website vulden we aan met 37 titels. In 
totaal zijn er nu 737 bibliografische refe-
renties te vinden naar boeken, brochures, 
artikelen, rapporten, presentaties en web-
sites die relevant zijn voor medewerkers 
van erfgoedbibliotheken. Daarbij voorzien 
we altijd samenvattingen en zo veel moge-
lijk links en downloads.  

http://vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/
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Er zijn uitgebreide informatiedossiers 
over onze organisatie en de Abraham-, 
STCV- en Collectiewijzer-databanken, 
evenals toolboxen voor het behalen van 
het kwaliteitslabel Erkende Erfgoed-
bibliotheek en het schaderegistratie-
model UPLA. Een toolbox over het 
waarderen van bibliothecair erfgoed is 
in de maak.  

Op afzonderlijke websites houden we 
toolboxen in de lucht voor crowdfunding 
in de culturele sector (velekleintjes.be) 
en het Cometa-model voor collectie-
beschrijvingen (cometamodel.be). Het 
STCV-model voor de analytische biblio-
grafie van oude drukken heeft een 
eigen wiki (manual.stcv.be). 

Gebruik 

Het gebruik van de organisatiewebsite 
lag in 2016-2018 op gemiddeld 50.683 
bezoeken per jaar en 109.568 pagina-
weergaves. Daarmee blijft onze website 
goed bezocht. Het grote aantal actuele 
berichten dat we publiceren draagt daar 
waarschijnlijk aan bij. 

De bezoekers van de organisatieweb-
site komen voor 88% uit België: 63% uit 
Vlaanderen, 12% uit Brussel en 2% uit 
Wallonië (11% is onbepaald). De meeste 
buitenlandse bezoekers komen uit 
Nederland (10%). 65,2% belandt op de 
website via een zoekmachine, 20,9% via 
de rechtstreekse URL of onze flanke-
rende websites, 9,3% via sociale media 
en 4,6% via websites van anderen.  

Op onze flankerende websites passeer-
den jaarlijks gemiddeld nog eens 61.934 
bezoekers die samen 290.778 pagina’s 
bekeken. Al onze websites samen 
hadden per jaar gemiddeld 112.617 
bezoekers en 400.346 paginaweergaves. 

  

http://velekleintjes.be/
http://cometamodel.be/
http://manual.stcv.be/
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Nieuwsbrieven   
Via een elektronische nieuwsbrief brengen we de actualiteiten op onze website en onze dienstverlening 
onder de aandacht. In 2016 waren er zes edities, in 2017 en 2018 telkens negen.     

Het aantal abonnees op onze nieuwsbrief lag sinds 2014 ruim boven de duizend. Door de implementatie 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) daalde dit medio 2018 tot net onder 
de negenhonderd. Het gemiddelde effectieve bereik (aantal keren geopend) bleef in 2016-2018 constant 
ten opzichte van de jaren daarvoor: tenminste 42% van de geadresseerden opent de nieuwsbrief. Dat is 
voor een informatieve nieuwsbrief behoorlijk hoog. Sinds juni 2018 wordt het bereik niet meer gemeten 
om privacyredenen.  

Sociale media     
Sociale netwerken gebruiken we vooral 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, van in totaal 
1989 in 2015 tot 3268 in 2018 (+64% op drie jaar). 

    

  



 

ACTIVITEITEN 2016 2017 2018 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK 15 

OVERLEGPLATFORM VOOR ERFGOEDBIBLIOTHEKEN 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek organiseert samen met de VVBAD jaarlijks het Overlegplatform voor 
Erfgoedbibliotheken. Via deze bijeenkomst houden we voeling met wat er leeft binnen onze cultureel-
erfgoedgemeenschap. Het overlegplatform is een open vergadering die kan worden bijgewoond door alle 
medewerkers van erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel. 

Achtste editie in Antwerpen 
In 2016 was er omwille van onze tentoonstelling Conn3ct uitzonderlijk geen Overlegplatform. We organi-
seerden het zevende Overlegplatform daarom vroeger dan gewoonlijk, in mei 2017. In het Museum Plantin-
Moretus en AMUZ in Antwerpen stonden diefstal in bibliotheken, de calamiteitendatabank DICE, de 
Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken, de ontwikkeling van een nieuw erfgoeddecreet, het nieuwe 
beleidsplan van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, publiekswerking, diversiteit, duurzaamheid, mediawijs-
heid en multimedia op het programma. Achtenzestig medewerkers van zeer uiteenlopende instellingen 
en organisaties schreven zich in voor dit sectorevenement. Er was een rondleiding in het vernieuwde 
museum. Wie niet deelnam kon achteraf nog via een online enquête feedback geven op het concept van 
ons beleidsplan.  

Negende editie in Brussel 
In oktober 2018 vond het achtste overlegplatform plaats in het Koninklijk Conservatorium Brussel. Zestig 
mensen namen eraan deel. Op de agenda stonden het nieuwe erfgoeddecreet, het derde beleidsplan 
van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, Vlaamse subsidies voor erfgoedbibliotheken, veranderingen bij de 
VVBAD en OCE, het nieuwe waarderingsmodel voor bibliothecair erfgoed en de vernieuwing van de 
Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken, de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), 
krantencatalogus Abraham, de inventarisatie van overheidspublicaties in GovPub en handschriften in 
Vlaamse collecties. Er was een plaatsbezoek aan de bibliotheek van het conservatorium.  

Duurzaamheid 
Zowel in 2017 als in 2018 werden de presentaties niet meer op papier verdeeld maar achteraf samen 
met sfeerbeelden van de dag online gezet. Voor de lunch werd in 2018 samengewerkt met een sociale 
werkplaats. 

De waardering op basis van een enquête bij de deelnemers was bij beide bijeenkomsten erg hoog.  
Ook in de komende beleidsperiode blijft het Overlegplatform voor de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een 
belangrijk platform voor participatie, netwerking en informatie-uitwisseling met en tussen erfgoed-
bibliotheken.  
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EN OOK… 

Deelname aan evenementen 
Onze personeels- en bestuursleden namen van 2016 tot en met 2018 deel aan uiteenlopende evene-
menten in de bibliotheek- en erfgoedsector zoals de jaarvergadering van de Vlaamse Werkgroep 
Boekgeschiedenis, de Staat van het Boek, het Cultuurforum of de Miræus Lectures in de Erfgoedbiblio-
theek Hendrik Conscience. Ook onze beroepsinlevingsstagiairs (BIO/BIS) moedigen we actief aan om 
evenementen zoals het Groot Onderhoud bij te wonen. Voor 2016 vermelden we speciaal de opening 
van de Frankfurter Buchmesse omdat een installatie van onze tentoonstelling Conn3ct deel uitmaakte 
van het gastpaviljoen.  
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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. 

 

 
 
 

Test van het waarderingsmodel voor erfgoedbibliotheken in de 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (2018) 
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WAARDEREN 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek constateerde dat er geen duidelijk kader, geen gemeenschappelijk discours en 
geen gedeelde terminologie is als het gaat om het waarderen van bibliothecaire erfgoedcollecties. Bestaande 
modellen uit de museum- of archiefwereld laten zich niet zonder meer toepassen op bibliotheken. Daarom 
ontwikkelen we een eigen methodiek. 

Voortrekkersrol 
Het waarderen van erfgoed is niet het bepalen van de financiële waarde. Het is een proces van onder-
zoeken, benoemen en documenteren van verschillende ‘erfgoedwaarden’, zoals de historische of de 
sociaal-maatschappelijke waarde. Ook kenmerken als compleetheid, herkomst en gebruik komen aan 
bod. Het proces verloopt op een gestructureerde manier en in samenspraak met interne en externe 
belanghebbenden. Bibliotheken waarderen al impliciet hun erfgoedcollecties. Maar een methodische 
aanpak leidt tot een waardestelling die objectiever, gefundeerd en duurzaam is. 

Al in 2012 pleitte de Vlaamse Erfgoedbibliotheek voor de creatie van een dergelijk waarderingskader als 
basis voor erfgoedbeleid en de toekenning van middelen. Sindsdien volgden we alle ontwikkelingen op 
dit vlak op de voet, zoals studiedagen, workshops en (interprovinciaal) overleg. In 2016 leverden we input 
voor de nota Roadmap naar een waardegebaseerd erfgoedbeleid in Vlaanderen. Enkele van onze 
partnerbibliotheken werden bevraagd voor het onderzoek van FARO naar het wenselijkheid en haal-
baarheid van een sectorbrede waarderingsmethodiek.  

We deden bureauonderzoek naar de stand van zaken rond waardering in de erfgoed- en biblio-
theeksectoren en mogelijk toepasbare waarderingsmodellen voor erfgoedbibliotheken. In maart 2017 
interviewden we bij vijf van onze partnerbibliotheken erfgoedmedewerkers over de praktijk van 
waardering, beschrijven op collectieniveau en het ontwikkelen van collectieprofielen. Daarbij polsten we 
ook naar ideeën voor dit project en de bereidwilligheid om eraan mee te werken. We werkten mee aan 
de werkgroep Waardering van FARO, onder andere door actieve medewerking aan de subwerkgroep 
Basisnormen. 

Pilootproject – Luik Waarderen 
Dit alles leidde in het voorjaar van 2017 tot een aanvraag voor een pilootproject waarderen onder de titel 
Wijzer Waarderen. Het project, dat loopt van 1 april 2017 tot 1 oktober 2019, bestaat uit twee luiken: de 
ontwikkeling van een cross-collectiewaarderingsmethode voor bibliothecair erfgoed en de realisatie van 
een verbeterde Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken. De aanvraag werd goedgekeurd, maar de toege-
kende middelen waren minder dan 60% van het gevraagde bedrag. Deze reductie en de feedback van de 
beoordelingscommissie leidden tot een grondige bijsturing van het ingediende project. 

Allereerst werd besloten om – zoals de commissie vroeg – de waarderingstrajecten qua planning naar 
voren te schuiven, zodat we sneller concreet aan de slag konden gaan met de methodiek. De databank 
Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken geschikt maken voor waardering namen we binnen de organisatie 
op als een apart, zij het nauw verbonden, onderdeel van Wijzer Waarderen (zie verder). Dit had zeker zijn 
voordelen (zo kregen we sneller voeling met waarderen en de noden waaraan waarderingsinstrumenten 
voor erfgoedbibliotheken moeten voldoen), maar ook nadelen. Een vernieuwde Collectiewijzer is bij alle 
stappen van een cross-collectiewaarderingsproject nuttig en noodzakelijk, onder andere om een goede 
selectie en afbakening te kunnen maken van de te waarderen collecties. Hieronder focussen we op het 
waarderingsluik. 
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Medewerkers 
De echte start van het project kwam door omstandigheden veel later dan verhoopt. Het was wachten op 
de aanstelling van Tuur Van Hove in juli 2017 (50% met een vervangingscontract). Hij was aanvankelijk 
verantwoordelijk voor de beide onderdelen (Wijzer Waarderen en Collectiewijzer) en van januari tot 
augustus 2018 uitsluitend voor Collectiewijzer. De aanwervingsprocedure voor de projectmedewerker 
voor het waarderingsluik liep ook vertraging op, maar kon in oktober 2017 worden afgerond. Daaruit 
kwam Melissa Hodza als meest geschikte kandidaat naar voren, al was ze pas vanaf januari 2018 
beschikbaar. Melissa besloot haar contract na 1 oktober niet te verlengen voor fase 2 waarop – met 
anderhalve maand pauze – Annelies De Bie haar is opgevolgd. Annelies beëindigde haar contract na drie 
maanden zodat we in het voorjaar van 2019 opnieuw op zoek moeten naar een projectmedewerker. 
Deze personeelswissels hebben uiteraard een impact op de voortgang van Wijzer Waarderen. 

Aan de waarderingsmethodiek werkten verschillende experten mee, zowel al doende binnen de project-
groep (die in 2017-2018 zevenmaal samenkwam) als via de overkoepelende stuurgroep (die tweemaal 
vergaderde) als klankbord. Het gaat om personeel van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, collectie-
beheerders van de partnerbibliotheken en externe deskundigen in databanken of waarderen, waar-
onder Tanja De Boer van de Koninklijke Bibliotheek van Nederland. Vanaf februari 2017 nam Ute Staes, 
bibliothecaris van het Rubenianum, als waarnemer deel aan de projectgroep Waardering. Ze zorgde voor 
terugkoppeling met het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV), waarmee de projectmede-
werkers ook regelmatig contact hadden.  

Methodologie 
We startten onze zoektocht naar een geschikte methodiek met onderzoek naar de courante waarde-
ringsmodellen. Vervolgens vergeleken we de eigenschappen (waarderingsniveau, proces en mogelijke 
uitkomsten) van de meest belovende modellen: Significance 2.0, Reviewing Significance 3.0, Op de museale 
weegschaal, en het framework van de Library of Congress dat ons was aangeraden door de beoordelings-
commissie. Hoewel dat laatste model interessante elementen bevat, komt het niet tegemoet aan onze 
noden.  

Verder zochten we in praktijkvoorbeelden naar handvatten, zoals de waarderingen van de collectie Agfa-
Gevaert door het Fotomuseum, het Stappenplan Religieus Erfgoed van het Centrum voor Religieuze Kunst 
en Cultuur (CRKC) en de waarderingen van het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG). We 
verzamelden de collectieplannen van onze partnerbibliotheken en gingen na welke insteek voor 
waarderen kon worden gebruikt. We namen ook deel aan de Summer School Waarderen van FARO.  

De stuurgroep en vertegenwoordigers van acht erfgoedbibliotheken trokken in mei naar de Nederlandse 
Koninklijke Bibliotheek (KB) om expertise over waarderen uit te wisselen. We bespraken er hoe de KB 
waarderen inzet, wat een waardestelling vanuit het perspectief van de collectiespecialist kan betekenen 
en hoe het resultaat van een waardering eruit kan zien. 

Het resultaat van al dit onderzoek werd voorgelegd aan de projectgroep Waarderen, die collectief besliste 
om verder te gaan met het Significance-model zoals de Nederlandse KB het heeft toegepast voor 
bibliothecair erfgoed. Het werd al doende door de projectgroep verder aangepast. De waarden, ken-
merken en de bijhorende hulpvragen weerspiegelen de veelzijdigheid van erfgoedbibliotheekcollecties 
en hanteren de terminologie van erfgoedbibliotheken. Er zijn nu een kader en een gedeelde terminologie 
voor erfgoedbibliotheken als het gaat om waarderen. Die moeten in de loop van 2019 nog verder getest 
en verfijnd worden, zodat ze toepasbaar zijn op uiteenlopende bibliotheekcollecties. 

Krantencollecties 
Het model is momenteel toegepast op een eerste casus: kranten uit de periode 1830-1914. Dit is 
veelvoorkomend erfgoedbibliotheekmateriaal, dat door zijn formaat en geregelde publicatie heel wat 
depotruimte inneemt. Het intensieve gebruik en de verzuring van het papier maken het tot bedreigde 
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deelcollecties. Op het vlak van collectieafspraken, behoud en beheer, en digitalisering vormt dit materiaal 
een interessante casus. Bovendien konden de bezitsgegevens uit de krantencatalogus Abraham worden 
geraadpleegd om het cross-collectiewaarderen te vergemakkelijken. Bij cross-collectiewaarderen is het 
de bedoeling dat alle deelnemende instellingen een gelijksoortige deelcollectie vanuit hetzelfde oogpunt 
waarderen. Cross-collectiewaarderen is belangrijk omdat erfgoedbibliotheken steeds over de grenzen 
van de eigen instelling kijken voor hun collectiebeleid, vooral qua acquisitie en digitalisering. 

In juli 2018 gingen we van start met een eerste waardering van de deelverzameling historische kranten 
in vijf partnerbibliotheken. Omdat de zesde partnerbibliotheek, de Universiteitsbibliotheek Antwerpen, 
weinig kranten bezit, hebben zij een verkorte waardering doorlopen van de zogenoemde ‘CMI-collectie’, 
met materiaal uit de bibliotheek van de voormalige Antwerpse Rijkshandelshogeschool. De waardering 
van de kranten werd in de eigen instelling voorbereid met formulieren die de Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
ontwikkelde. Samengebracht resulteerde dit in een boeiende argumentatie voor het belang van deze 
deelcollecties (gedocumenteerd in het door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek ontwikkelde modelformulier) 
en een waardestelling waaraan alle partners meewerkten. 

Waarderingstrajecten 
Tijdens de zomer van 2018 verdiepten we de waardering van kranten op locatie in drie instellingen: de 
KU Leuven Bibliotheken, de Bibliotheek Hasselt Limburg en de Universiteitsbibliotheek Gent. Om tot een 
waardestelling te komen gebruikten we een bijgewerkte versie van de methodiek en het modelformulier. 
De twee overige instellingen, de Openbare Bibliotheek Brugge en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, 
komen in 2019 aan bod.  

De trajecten resulteerden al in acties en aanbevelingen: 

— De resultaten van de waarderingsoefening bij de Universiteitsbibliotheek van Antwerpen werden 
vertaald naar het concrete collectiebeleid. Indien mogelijk zal de collectie in kwestie in de toekomst 
niet meer in de leeszaal Bijzondere Collecties geraadpleegd worden, maar in de algemene leeszaal, 
om zo drempels bij studenten en onderzoekers weg te nemen. De waardering leidde ook tot een 
verschuiving in de digitaliseringsprioriteiten van de universiteitsbibliotheek, die meteen startte met 
de digitalisering van de oudste volumes van de collectie (vanaf 1831). 

— De Bibliotheek Hasselt Limburg stelde voor om de meest waardevolle delen van de krantencollectie 
te verhuizen naar een meer geschikte locatie in de instelling. Het deel dat alleen op papier bestaat 
en niet op microfilm of digitaal, is vanaf de waardering enkel nog zeer uitzonderlijk raadpleegbaar. 

— De KU Leuven verdiepte zich verder in de waardering en zoekt met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
naar manieren om in fase 2 meer collega’s uit de instelling te betrekken. Op die manier verspreiden 
de kennis en ervaring zich binnen het team. 

— Omwille van de uniciteit en de kwetsbaarheid van de gewaardeerde kranten maakte de Uni-
versiteitsbibliotheek Gent van de gelegenheid gebruik om een methode te ontwikkelen om de 
conditie van de krantencollectie in detail te bepalen. Deze methode zal bijzonder van nut zijn bij 
het project Abraham 2020 (zie verder). 

Toolbox 
Bij het model ontwikkelen we gebruikersdocumentatie die in 2019 samengebracht wordt in een online 
toolbox voor erfgoedbibliotheken. Die is zo laagdrempelig mogelijk, zodat elke erfgoedmedewerker 
ermee aan de slag kan. Het betreft onder andere een stappenplan, praktijkvoorbeelden en praktische 
informatie in de vorm van vraag-en-antwoord. Onze toolbox is complementair aan die van FARO. We 
zorgen voor relevante doorverwijzingen. 
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Communicatie 
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek ontwikkelde voor Wijzer Waarderen een communicatieschema met alle 
interne en externe stakeholders, en een bijbehorend actieplan. Dit plan geeft een overzicht van de strate-
gie, de beschikbare kanalen en de reeds uitgevoerde en geplande communicatie-acties. 

Voor interne stakeholders fungeerde een projectsite als belangrijkste communicatie-orgaan en als digi-
taal archief van de werkgroepen en stuurgroep. Op deze site verzamelen we alle documentatie omtrent 
het project, zowel presentaties als vergaderverslagen. Voor externe stakeholders kozen we voor een 
projectnieuwsbrief.  

Onze erfgoedbibliotheken informeerden en sensibiliseerden we over het project en aanverwante 
onderwerpen door consequente berichtgeving op onze website, met een uitgebreide infopagina over het 
project en met nieuws- en agendaberichten. We overlegden over het project met de afzonderlijk erkende 
erfgoedbibliotheken en spraken met erfgoedbibliotheken die actief zijn binnen het OKBV. Het project 
kwam uitgebreid aan bod tijdens het Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken. 

De projectmedewerker Waardering nam vanaf december 2017 deel aan alle bijeenkomsten van de inter-
visiegroep van FARO. De intervisiegroep bood een platform om struikelblokken te delen en samen naar 
oplossingen te zoeken. Door regelmatige updates leerden deelnemers bij over de aanpak van andere 
projecten. De projectmedewerker hield de intervisiegroep op de hoogte over erfgoedbibliotheken en hun 
noden rond waardering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiebezoek rond waarderen in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (2018) 
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COLLECTIEWIJZER ERFGOEDBIBLIOTHEKEN 

Met de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken brengen we op een gestandaardiseerde manier informatie over de 
erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel in kaart. We promoten het maken van (deel)collectie-
beschrijvingen in onze sector en promoten daarbij het Cometa-model. Binnen het project Wijzer Waarderen 
wordt de Collectiewijzer doorontwikkeld om cross-collectiewaardering en de registratie van waarderings-
resultaten te kunnen faciliteren. 

➜ collectiewijzer.be 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
beheert de Collectiewijzer Erfgoed-
bibliotheken met beschrijvingen 
op (deel)collectieniveau, een eerste 
uitgebreide veld tekening van 
instellingen met bibliothecair erf-
goed waarin de collecties globaal 
beschreven en ontsloten zijn. De 
informatie is nog steeds erg 
waardevol, maar niet meer zo 
up-to-date. De meeste gegevens 
dateren van 2007.  

De databank krijgt een upgrade 
om het instrument ook in de 
komende jaren bruikbaar te hou-
den als ingang op deelcollecties 
in Vlaamse erfgoedbibliotheken. De gegevens worden in lijn gebracht met het Vlaamse Cometa-model 
voor het maken van collectiebeschrijvingen en de recentste ontwikkelingen rond het waarderen van 
collecties. De databank zal de invoer van schaderapporten op basis van het UPLA-model faciliteren en 
nieuwe inzichten voor collectiebeleidsplanning opleveren. 

Pilootproject Wijzer Waarderen – Luik Collectiewijzer 
De verbeteringen aan de Collectiewijzer worden in eerste instantie uitgevoerd binnen het project Wijzer 
Waarderen. Waarderen omvat onder meer de vergelijking met ander erfgoed van hetzelfde type. Voor 
erfgoedbibliotheken, die in de regel publicaties verzamelen die in meervoud verspreid en verzameld 
kunnen worden, is er een hoge nood aan een overzicht dat collection mapping mogelijk maakt. De 
bestaande catalogusoplossingen, die de collecties strikt op itemniveau benaderen, zijn daarvoor onge-
schikt. Alleen via een overkoepelend register van deelcollecties wordt het mogelijk om gelijkaardige 
verzamelingen te identificeren, overlap en lacunes vast te stellen, en de waarde van collectieonderdelen 
te bepalen. Dat vraagt ook om inhoudelijk-thematische beschrijvingen met een gedegen inhoudelijke 
ontsluiting door trefwoorden. In zijn huidige vorm is de Collectiewijzer daarvoor niet geschikt. 

Het ondervangen van de probleempunten vraagt een ander datamodel, een nieuwe infrastructuur en 
een grondige update van de gegevens. In een eerste projectonderdeel werken we daarom met de sector 
van de erfgoedbibliotheken aan een nieuwe versie van dit instrument. We tillen daarbij het gedeelde 
kennisniveau van de collecties op tot een niveau dat waardering en onderlinge weging van collectiekavels 
mogelijk maakt. Het gaat hier trouwens vaak om informatie die in de instellingen wel bekend is, maar 
niet op deelcollectieniveau beschreven is of niet beschikbaar is in een overkoepelend en gestandaardi-
seerd register.  

http://collectiewijzer.be/
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Medewerkers 
De ontwikkeling van de nieuwe Collectiewijzer wordt begeleid door een projectgroep die bestaat uit 
personeel van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, de partnerbibliotheken en externe deskundigen. Omdat 
we pas in januari 2018 een projectmedewerker voor het waarderingsluik in dienst hadden, stond de 
ontwikkeling van Collectiewijzer tijdens de eerste maanden van het project op een laag pitje. Daarna kon 
projectmedewerker Tuur Van Hove zich erop focussen. Vanaf augustus nam de stafmedewerker het van 
hem over. Projectmedewerker Melissa Hodza, en later Annelies De Bie, moesten hem hierin onder-
steunen, maar ook hier interfereerden de personeelswissels. 

De upgrade/update van de Collectiewijzer wordt begeleid door een projectgroep die in 2017 en 2018 drie 
keer samenkwam. Het ging in eerste instantie om deskundigen op het vlak van databanken. Om er 
samen met de Vlaamse erfgoedbibliotheken in te slagen de collectiebeschrijvingen en -profielen in de 
databank up-to-date te brengen en te houden, is het belangrijk dat de nieuwe Collectiewijzer relevant en 
bruikbaar is voor collectiebeheerders. Daarom besloten we eind 2018 de opdracht van de projectgroep 
te heroriënteren en er enkele inhoudelijke experts van de erkende erfgoedbibliotheken aan toe te voegen. 

Voorbereiding 
In aanloop naar de projectaanvraag voor het project Wijzer Waarderen voerden we gesprekken met 
medewerkers van onze partnerbibliotheken over de noden en wensen op het vlak van waardering en de 
Collectiewijzer. Die dienen nu als input voor de ontwikkeling van de nieuwe oplossing. Ze worden verder 
afgetoetst binnen de projectgroep Collectiewijzer.  

We deden onderzoek naar bestaande standaarden, systemen en technische oplossingen en formuleer-
den enkele mogelijke scenario’s. Het datamodel van de huidige Collectiewijzer werd onder de loep geno-
men, net als de datamodellen van de bestaande deelcollectiebeschrijvingen bij de partnerbibliotheken 
en andere cultureel-erfgoedinstellingen. Hierover was ook overleg met PACKED. Bij de doorontwikkeling 
van het metadataschema vertrokken we van het Vlaamse Cometa-model, waarvan we een van de pro-
motors zijn. Bijkomend werd nagedacht over de manier om collectiezwaartepunten en waarderings-
resultaten te beschrijven. Een voorstel voor het datamodel ligt momenteel op tafel. 

Ook rond mogelijke technische oplossingen overlegden we met andere spelers in de sector. Via use cases 
stelden we functionele vereisten op. Daarin is onder andere aandacht voor faciliteiten voor (linked) open 
data. We bepaalden deze strategische uitgangspunten: 

— Er wordt maximaal ingezet op het toeleiden van (onder)zoekers naar bibliotheken met voor hen 
relevante digitale of fysieke deelcollecties en op het nuttige gebruik van de databank door 
erfgoedbeheerders. 

— De onderbouw is duurzaam, op basis van open en toegankelijke technologie en de mogelijkheid 
tot vlotte integratie in de (nog te ontwikkelen) opendatahub en de andere databanken van de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek. 

— Het databeheerssysteem is efficiënt in gebruik en taakgericht (op basis van rollen). 
— Er kan in functie van beheer en ontsluiting onderscheid gemaakt worden tussen publieksgerichte 

en sectorgerichte gegevens. 
— Linked open data is het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de databank en de ontsluitings-

componenten. 
— De online-interface is geoptimaliseerd voor zoekmachines, het gebruik binnen sociale netwerken 

en een stabiele integratie met bibliotheekwebsites/catalogi. 

De uiteindelijke vertaalslag naar technische vereisten om tot de bouw van de nieuwe infrastructuur te 
komen, moet nog gebeuren. 
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Gegevensverzameling 
Aanvankelijk gingen we uit van een eerste fase voor een update van de gegevens via data-import en 
bevraging van de sector, gevolgd door een tweede fase voor de upgrade van de databank. Deze piste 
werd verlaten wegens te inefficiënt qua dataverwerking. We volgen nu deze aanpak: (1) realisatie 
databank en databeheerinterface, (2) gegevensinvoer (import bestaande gegevens en bijkomende invoer 
door projectmedewerkers en collectiebeheerders) en (3) realisatie ontsluitingscomponenten 

Er is een voorstel voor een sectorbevraging op papier gezet waarmee van start kan worden gegaan om 
de gegevens in Collectiewijzer te updaten. Hiervoor werken we via een gelaagd systeem: eerst de erkende 
erfgoedbibliotheken, dan de rest van de instellingen met bibliothecair erfgoed. De aanpak wordt in 2019 
verder afgetoetst met inhoudelijke deskundigen via projectgroep Collectiewijzer. 

Het is onze bedoeling om voor de gegevensverzameling ineens de nieuwe databank te gebruiken. Bij de 
verdere ontwikkeling in 2019 ligt de nadruk daarom eerst op de realisatie van een gebruiksvriendelijke 
backend. In een tweede fase volgt de publieke ontsluiting. 

Behalve bij Wijzer Waarderen betrekken we de Collectiewijzer nu ook steeds bij andere projecten rond 
collectiedata. In de subsidiedossiers voor digitale collectieregistratie die we in oktober 2018 indienden 
(Abraham 1800-2020 en Medieval Manuscripts in Flemish Collections) namen we op dat de betrokken 
deelcollecties van kranten en manuscripten zullen worden beschreven in de Collectiewijzer. 

 

 

Een enorm groot voordeel van de Collectiewijzer vandaag is dat de kleinere bibliotheken erin zitten, dat 
bijvoorbeeld de kloosterbibliotheken erin zitten. Die informatie vind je zelden op andere plaatsen. Dat 
is informatie die we zelf niet hebben. 

— Collectiebeheerders KU Leuven Bibliotheken 
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GOVPUB 

GovPub is een intrasectoreel project voor collectieafspraken rond de bewaring van seriële overheids-
publicaties, via een databank die collectiemobiliteit stimuleert. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is samen met 
FARO promotor van dit initiatief en deelt binnen de werkgroep haar expertise over de registratie van seriële 
publicaties. 

➜ govpub.be 

Collectiemobiliteit 
Parlementaire publicaties en seriële overheidspublicaties zijn te vinden in heel wat erfgoedbibliotheken 
en archieven. De bewaring ervan staat onder druk: de reeksen nemen veel plaats in en zijn hoe langer 
hoe meer digitaal raadpleegbaar. Veel archieven en bibliotheken wensen de reeksen af te stoten, maar 
omdat momenteel geen enkele geheugeninstelling kan garanderen dat ze de complete reeksen in huis 
heeft, bestaat hierover veel aarzeling. Het gaat immers om teksten die fundamenteel zijn voor de staats-
huishoudkunde en het recht.  

Er was nood aan overleg over de selectie, langetermijnbewaring en mogelijke afvoer van dit waardevolle 
cultureel erfgoed. Samen met FARO stonden we daarom eind 2015 aan de wieg van een werkgroep die 
zich over deze problematiek buigt. Het resultaat is een project voor het in kaart brengen van het bezit, 
het maken van afspraken over depothouderschap en het faciliteren van collectiemobiliteit. De project-
medewerker Bibliografische Ontsluiting, Susanna De Schepper, en stafmedewerker David Coppoolse ver-
tegenwoordigen de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in het project en delen hun expertise over de registratie 
van seriële publicaties. 

Databank 
Als hulpmiddel is in 2016 een online depottoepassing opgezet onder de naam ‘GovPub’. Onder regie van 
FARO voeren deelnemende instellingen hun bezit in in deze toepassing. Die gegevens worden gebruikt 
voor het beheer van verhuisbewegingen. Behalve Vlaamse bibliotheken en archiefinstellingen en het 
Vlaams Parlement, nemen ook de Koninklijke Bibliotheek van België, de Kamer van Volksvertegenwoor-
digers en de Senaat hieraan deel. 
Eind 2018 waren er twaalf deelne-
mende instellingen die gegevens 
invoerden over 103 titels. De data-
bank kan sinds 2017 vrij worden 
geraadpleegd via govpub.be. 

 

  

http://govpub.be/
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THE BELGIAN PRESS FROM THE GREAT WAR 

Namens een consortium van Vlaamse en federale erfgoedorganisaties coördineerde de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek de nominatie van de opname van de Belgische pers uit de Eerste Wereldoorlog in het 
Memory of the World-register van UNESCO. We verzorgden ook de invoer van de digitale en papieren 
collectie-items in Abraham – Catalogus van Belgische kranten, zodat die dient als centrale ingang op de 
virtuele collectie. 

➜ belgianpressfromthegreatwar.be 

Memory of the World 
Eenentwintig Vlaamse en federale erf-
goedorganisaties werkten de afgelopen 
jaren samen om de grootste gespecia-
liseerde collectie van kranten uit de 
Eerste Wereldoorlog online te brengen. 
Onder leiding van de Vlaamse Erfgoed-
bibliotheek dienden ze samen een 
aanvraag in om de virtuele collectie van 
Belgische oorlogskranten én de papie-
ren originelen op te nemen in het 
Memory of the World-register van de 
UNESCO, onder de titel The Belgian Press 
from the Great War. Memory of the 
World is een internationaal initiatief om 
het documentaire erfgoed van de mens-
heid te beschermen tegen collectief 
geheugenverlies. Opname in het Memory 
of the World-register is een bevestiging 
van de waarde en het belang van docu-
mentaire collecties voor de mensheid. 

De indieners waren de drijvende kracht achter drie grootschalige digitaliseringsprojecten van kranten uit 
de Eerste Wereldoorlog. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek trad op als coördinator van het aanvraagdossier 
en het consortium, dat verder bestond uit het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA), het Rijksarchief/ 
CEGESOMA Studiecentrum Oorlog en Maatschappij, de Koninklijke Bibliotheek van België, FARO en 
PACKED. De praktische organisatie rond de samenstelling en de redactie van het dossier was in handen 
van de stafmedewerker David Coppoolse.  

De collectie omvat de Belgische kranten en periodieken uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog, bewaard 
in zeventien belangrijke erfgoedinstellingen in België. Het gaat hier om analoge bronnen die nu ook 
wereldwijd in gedigitaliseerde vorm raadpleegbaar zijn. Dit erfgoed documenteert op unieke wijze de 
ervaring van een klein land dat in een groot conflict een sleutelrol speelde en een grote zichtbaarheid had.  

De zeldzaamheid van de kranten in deze collectie is veel groter dan men op het eerste gezicht zou 
aannemen. Van veel titels is maar één min of meer complete reeks bewaard in een geheugeninstelling. 
Van andere zijn zelfs alleen specimina te vinden. Verder maakt verzuring het krantenpapier kwetsbaar 
en schade door gebruik komt dan ook veel voor in deze collectie. 

De perscollectie is gedigitaliseerd en virtueel samengebracht in drie open portals: News from the Great 
War, The Belgian War Press en BelgicaPress. De digitalisering van de collectie levert een noodzakelijke 
bijdrage aan de permanente bewaring van de kwetsbare en vaak zeldzame papieren exemplaren. De 
online beschikbaarheid laat bovendien toe om deze bron van overal ter wereld en zonder enige 
beperking te raadplegen.  

http://belgianpressfromthegreatwar.be/nl/
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Dossier 
Een werkgroep van experten schreef samen aan het aanvraagdossier voor opname in Memory of the 
World. Na goedkeuring door het Vlaamse en het Belgische Memory of the World-comité dienden we het 
definitieve dossier in mei 2016 in bij de UNESCO. Het bestond uit een uitgebreide verantwoording van 
het wereldwijde belang van de collectie, een gedetailleerde lijst van betrokken krantentitels- en edities, 
illustraties van representatieve voorpagina’s en eenentwintig partnerverklaringen waarin de bewaar-
instellingen van de fysieke en gedigitaliseerde krantenedities het dossier onderschreven en toezegden 
om dit erfgoed ook in de toekomst met alle mogelijke zorg te omkaderen en de toegang ertoe te verzekeren.  

Om de kranten uit zeventien erfgoedinstellingen en drie digitale repository’s toegankelijke te maken via 
één ingang, controleerden we de gegevens in onze krantencatalogus Abraham en vulden die zo nodig 
aan. Alle kranten in de virtuele collectie kregen in Abraham een speciale tag, waardoor het mogelijk werd 
om op een eenvoudige manier een overzicht te genereren en om te zoeken binnen de collectie.  

Eind februari 2017 vernamen we dat het Memory of the World Register Sub-committee een positieve 
aanbeveling had gegeven aan ons dossier. In het najaar van 2017 zou de eindbeslissing vallen en we 
wilden van dat moment gebruik maken om de collectie in Vlaanderen en daarbuiten op de kaart te zetten. 
De coördinator en stagiair Tom Swaak bereidden daarom in samenspraak met alle betrokken partijen 
een communicatiestrategie voor, met een uitgebreid persdossier dat vertaald werd naar het Engels, 
Frans en Duits. Bovendien realiseerde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een website die het verhaal achter 
de oorlogskranten en het dossier vertelt, rijk geïllustreerd met voorbeelden.  

Bekendmaking 
Ondanks het zeer positieve voortraject, waarbij het dossier geen enkele opmerking kreeg, nam het 
International Advisory Committee van UNESCO in oktober 2017 toch een negatieve beslissing. Ook de 
andere ‘oorlogsdossiers’ die België indiende bij de UNESCO-erkenningprogramma's (rond The Last Post 
and Remembrance Education en de WOI-sites) werden negatief beoordeeld. 

We vernamen het nieuws via een persmededeling en pas na herhaaldelijk aandringen via diplomatieke 
weg kregen we een erg beknopte argumentatie waarom het dossier het niet had gehaald. Men was niet 
overtuigd van de uniciteit van de oorlogskranten want ‘rare materials, as the ones proposed, can be 
found in other parts of the world’. Het Memory of the World-programma staat momenteel on hold en 
wordt herzien, onder andere vanwege de ontransparante beslissingsprocedures. Onder de heersende 
omstandigheden had opnieuw indienen hoe dan ook geen zin. 

Het consortium besloot om de website over de collectie toch te publiceren. Het verhaal van het belang 
van deze kranten verdient het immers om gehoord te worden. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek voorzag 
een Nederlandse vertaling van de Engelstalige website en bereidde de communicatie errond voor. De 
bekendmaking van de site zal begin 2019 gebeuren. 

De negatieve beslissing en heroriëntering van het programma had ook impact op de werking van het 
Vlaamse Memory of the World-comité dat het dossier had voorgedragen: het schortte zijn activiteiten op 
tot er meer duidelijkheid zou komen. In 2017 en 2018 kwam het comité enkele malen samen. De 
coördinator en Hendrik Defoort (Universiteitsbibliotheek Gent) namen hieraan deel namens de erfgoed-
bibliotheken. In 2019 wordt bekeken of een doorstart wenselijk en nuttig is.  
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EN OOK… 

Topstukken 
Eind 2015 kocht de Vlaamse overheid het verzamelhandschrift ‘t Dor Wert Groeyende. Het is een uitzon-
derlijk voorbeeld van de kwaliteit van het rederijkerstoneel in kleinere steden. Minister Gatz besliste in 
2016 om het handschrift in langdurige bruikleen te geven aan de Universiteitsbibliotheek Antwerpen. Die 
bewaarplaats werd hem geadviseerd vanuit de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.  

Collectiebeleidsplanning 
FARO bracht in 2016 de brochure Naar een collectieplan in 6 stappen uit. Dat werkinstrument helpt 
bibliotheken en archieven bij het formuleren van een doordacht collectiebeleid. Het is onder andere 
gebaseerd op de ervaringen van het collectiebeleidsplanningtraject dat door de partnerbibliotheken van 
de Vlaamse Erfgoedbibliotheek doorlopen werd in 2013-2015. De expertise, methodieken en de model-
len die FARO en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek binnen dat traject ontwikkelden, werden zo beschikbaar 
voor de sector. 

Schenkingen 
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek krijgt regelmatig de vraag om een thuis te zoeken voor collecties die 
worden afgestoten. Meestal wordt dit aanbod via mail verspreid naar diverse erfgoedbibliotheken, 
rekening houdend met hun collectieprofielen (zoals in 2018 het aanbod van Openbaar Kunstbezit 
Vlaanderen bekend werd gemaakt aan alle bibliotheken die aangesloten zijn bij het OKBV). In sommige 
gevallen treden we meer coördinerend op, zoals in 2016 toen de bibliotheek van de Koninklijke Vlaamse 
Academie van België voor Wetenschappen en Kunst haar collecties ter beschikking stelde aan de 
partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. In 2018 gaven we ook op verschillende manie-
ren ruchtbaarheid aan de oproep van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA) om een 
nieuw onderkomen te vinden voor de afgestoten bibliotheek van het Ministerie van Openbare Werken. 
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III. BEHOUD EN BEHEER 

 

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

We promoten een model voor statistisch 
schadeonderzoek met bijbehorende schadeatlas en 
organiseren een collegagroep rond het verhuizen van 
collecties. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aankomst van de Library Damages Atlas (2018), de vertaling van de 
Schadeatlas Bibliotheken (2014) 
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UPLA 

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 zetten we de Universal 
Procedure for Library Assessment (UPLA) in, een statistisch model voor schaderegistratie op collectieniveau. 

Opzet 
Samen met boekrestaurator Marijn de Valk ontwikkelde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in 2013-2014 de 
Universal Procedure for Library Assessment. Met UPLA-screenings geven we bibliothecarissen op een 
snelle manier inzicht in de staat en raadpleegbaarheid van hun erfgoedcollecties. De Vlaamse Erfgoed-
bibliotheek stelt UPLA vrij en kosteloos ter beschikking aan erfgoedbibliotheken uit Vlaanderen en Brussel. 
Om de kwaliteit van de screening te verhogen, bieden we de nodige omkadering aan. 

Daarnaast willen we de resultaten van verschillende screenings met elkaar vergelijken in een (nog te 
ontwikkelen) Vlaams schaderegister. Dat moet het mogelijk maken om beleidsaanbevelingen voor onder-
zoek en voor sensibilisering te doen aan de overheid. 

Screenings 
Na de eerste ronde van UPLA-onderzoeken in 2015 was de vraag vanuit de sector naar nieuwe screenings 
in 2016 minder groot. Onder begeleiding van UPLA-deskundige Liv Tubeeckx gebeurden twee nieuwe 
screenings in de bibliotheken van het Koninklijk Conservatorium Brussel en KADOC. UPLA-deskundige 
Sven Poupaert paste in 2017 het model toe in de Koninklijke Bibliotheek van België om haar collectie 
‘oude en kostbare drukwerken’ op schade te inventariseren. Tot nu toe hebben in totaal tien bibliotheken 
een screening ondergaan.  

Na het afronden van de eerste ronde van UPLA-screenings brachten we de pool van UPLA-deskundigen 
samen om het model en de toepassing ervan in zeer uiteenlopende organisaties en bibliotheekcollecties 
te evalueren. Deze evaluatie leidde niet tot het aanpassen van de UPLA-methode. Wel wisselden de 
deskundigen onderling tips en goede praktijkvoorbeelden uit om het gebruik ervan te stroomlijnen. 

Schadeatlas 
In 2014 gaven we samen met het Nederlandse Bureau Metamorfoze de Schadeatlas bibliotheken uit, als 
hulpmiddel bij het uitvoeren van een UPLA-screening. In 2018 publiceerden we ook een Engelse versie 
van het boek, dat inmiddels al in ruim twintig landen binnen en buiten Europa verspreid is. Daaronder 
bevinden zich Brazilië, Egypte, Hawaii, Pakistan, Maleisië, Zweden en Litouwen. Een herziene herdruk van 
de Nederlandse versie is in voorbereiding, want de oorspronkelijke oplage van 2.000 exemplaren is bijna 
uitgeput. De tweede editie verschijnt medio 2019. Beide uitgaven worden volledig bekostigd door Bureau 
Metamorfoze. 
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COLLEGAGROEP VERHUIZEN 

Kennis en ervaringen over het verhuizen van documentaire collecties verzamelen en delen: dat was het doel 
van de collegagroep ‘Verhuizen van documentaire collecties’. De collegagroep stond zowel open voor 
ervaringsdeskundigen als mensen die in de toekomst een verhuizing organiseerden. 

Na drie succesvolle bijeenkomsten in 2015 kwam de collegagroep Verhuizen in 2016 nog één keer samen. 
In mei organiseerden we met FARO in Leuven een voorlopig laatste bijeenkomst rond het thema ‘Werkvolk: 
vrijwilligers, stagiairs, interims, suppoosten, gemeentearbeiders, ...’. In de voormiddag stond een bezoek 
aan het Rijksarchief op het programma. In de namiddag gingen enkele sprekers dieper in op de 
thematiek van het inzetten van tijdelijke werkkrachten bij een verhuis.  

In vier sessies behandelde deze collegagroep alle belangrijke aspecten en onderdelen van een 
verhuisoperatie van documentaire collecties. Alle presentaties van de sprekers en deelnemers aan de 
collegagroep werden gedeeld via een besloten website van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. In de loop 
van 2017 en 2018 gaven we na adviesvragen nog enkele nieuwe partijen toegang tot deze documentatie. 
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EN OOK… 

Depotonderzoek Vlaamse overheid 
Naar aanleiding van de herverdeling van de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies en de 
toekomstige regierol van Vlaanderen inzake een cultureel-erfgoeddepotbeleid gaf de Vlaamse overheid 
het steunpunt FARO de opdracht om een onderzoek te voeren naar de depotnoden. De coördinator en 
de voorzitter namen op 6 december 2016 deel aan een gesprek met FARO om de noden en behoeften 
van erfgoedbibliotheken in Vlaanderen over te maken. Ook experten uit de partnerbibliotheken gingen 
samen met lokale partners in gesprek rond dit thema. We bezorgden de onderzoekers een document 
met daarin de belangrijkste conclusies over depots uit ons onderzoek De wet van de remmende achter-
stand. Die tonen aan dat de noden groot zijn. 

Veiligheid 
In 2016 circuleerden (lokaal en internationaal) verschillende waarschuwingsmails over een persoon 
waarvan bekend was dat hij een risico vormde voor de collecties van erfgoedbibliotheken. Via het 
netwerk van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek werden deze gedeeld. Ook in 2018 circuleerden er nog enkele 
berichten. Er werd voorzichtig mee omgesprongen (onder andere vanwege privacy).  

Naar aanleiding hiervan had de coördinator overleg met FARO en de VVBAD. Een Vlaamse securitylijst 
zoals bij CERL zou interessant kunnen zijn, want nu zijn het enkel de grote instellingen (waaronder ook 
de KBR) die deze mails ontvangen, terwijl het vooral de kleinere zijn die een risico lopen. FARO is bezig 
om de Nederlandse calamiteitendatabank DICE te kopiëren naar Vlaanderen, maar dit project is nog niet 
operationeel. Aan die databank is ook een mailinglijst gekoppeld waarmee we in de toekomst willen 
experimenteren. De problematiek en de databank werden al voorgesteld op het Overlegplatform voor 
erfgoedbibliotheken in 2017. 
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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 we 
doen onderzoek naar de deponering van digitale 
publicaties. 

 

 

 

 

 

 

 

Digitale collecties vragen veel werk achter de schermen  
(kantoor Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 
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DIGITALE BIBLIOTHEEK VOOR DE NEDERLANDSE LETTEREN 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een partner in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). 
De DBNL is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en 
cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied. 
Het betreft een samenwerking tussen de Taalunie, de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag en de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek. 

➜ dbnl.org 

Aansturing 
Als samenwerkingspartner van de DBNL zetelt 
de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in de Commis-
sie DBNL via Eva Wuyts en An Renard (Erfgoed-
bibliotheek Hendrik Conscience), die tussen 
2016 en 2018 tien keer samenkwam. 

Onder de Commissie DBNL ressorteren verschil-
lende werkgroepen waarin de Vlaamse Erfgoed-
bibliotheek steeds vertegenwoordigd is: 

— Werkgroep content (zes bijeenkomsten) 
— Werkgroep communicatie (vier bijeen-

komsten, opgeheven in 2017) 
— Werkgroep rechten (vier bijeenkomsten) 

Zo zorgen we voor de structurele vertegenwoordiging van Vlaanderen in de diverse gremia van de DBNL. 
In 2016 werd er ter ondersteuning van de werkgroep content een pool van deskundigen in het leven 
geroepen. Die kwam in april van dat jaar voor het eerst samen. Tijdens de bijeenkomsten van de pool 
kunnen suggesties worden gedaan voor de selectie en de verdere ontwikkeling van de DBNL-collectie. 
De leden zijn ook beschikbaar voor advies aan de werkgroep content. De deskundigen in de pool hebben 
uiteenlopende expertises en representeren het hele taalgebied. 

De vzw levert de secretaris van de werkgroepen content en rechten. Tot de aanstelling in april 2017 van 
een projectmedewerker zorgde stafmedewerker David Coppoolse voor de inhoudelijke en praktische 
voorbereiding alsook de notulering en opvolging van de vergaderingen. De coördinator was in diezelfde 
periode vooral actief in de werkgroep communicatie.  

Aangroei collectie 
Bij de overgang van de voormalige stichting DBNL naar de Nederlandse KB in 2015 is tussen de KB en 
het Nederlandse ministerie van OC&W een resultaatverplichting afgesloten voor de productie van 
245.000 pagina’s per jaar. Deze werd behaald in 2016 en 2017. Door stijgende kosten bleek het 
problematisch om de uitvoering van de DBNL op de huidige voet voort te zetten binnen de beschikbare 
middelen van de Taalunie, die de DBNL financiert. Hierdoor was het noodzakelijk om de productie te 
verminderen. Concreet gaat het om een daling van 5% ten opzichte van de inproductiename in 2017. De 
bezuiniging heeft in 2018 nog geen effect gehad op de beschikbaarstelling, doordat titels die in productie 
zijn genomen meestal pas in de daaropvolgende jaren beschikbaar kunnen worden gesteld. Het aantal 
nieuwe titels dat online kwam, nam in 2016, 2017 en 2018 dus nog steeds toe. Naast de digitalisering 
met Taalunie-middelen liepen er nog enkele externe projecten die aanzienlijk bijdroegen aan de collectie. 
 

http://dbnl.org/
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Uitvoering 
De DBNL heeft in 2016 en 2017 werkzaamheden uitgevoerd volgens de afspraken in het driejarenplan 
2015-2017. Dat omvat enerzijds de verdere uitbouw en de beschikbaarstelling van de DBNL-collectie, en 
anderzijds de integratie van de productie en het beheer van de DBNL in de organisatie en de processen 
van de Nederlandse KB. 

In maart 2016 werd de website van DBNL vernieuwd. De site kreeg een eigentijdse frisse uitstraling en 
werd een stuk overzichtelijker. Ook de zoekmogelijkheden werden sterk verbeterd, met onder andere 
een ‘calendarium’-functie die het mogelijk maakt om in de duizenden gedigitaliseerde teksten te zoeken 
op datum of periode. De vernieuwingen werd doorgevoerd aan de hand van de resultaten van een 
gebruikersonderzoek uit 2014. Onze stafmedewerker volgde de ontwikkeling van het nieuwe ontwerp 
op, en samen met Koen Calis (OB Brugge) ook het gebruikersonderzoek. 

Projectmedewerker DBNL 
In april 2017 werd Charles Derre als projectmedewerker aangesteld in een deeltijdse positie (0,6 VTE). De 
Vlaamse projectmedewerker is het aanspreekpunt voor de Vlaamse actoren en neemt initiatieven die de 
samenwerking rond en het gebruik van de DBNL in Vlaanderen verhogen. De projectmedewerker werkt 
mee aan communicatie-initiatieven, het stimuleren van hergebruik van DBNL-data in Vlaanderen en het 
klaren van de Vlaamse auteursrechten in overleg met individuele uitgevers, auteurs en erven. 

De projectmedewerker heeft in 2017 ingezet op de samenwerking met en de terugkoppeling naar 
Vlaamse stakeholders door volgende acties te ondernemen:  

— Samenstellen van een veldtekening en een adressenbestand van de Vlaamse stakeholders.  
— Heropstarten van de overlegstructuur Overleg Vlaanderen, waarin de verschillende DBNL-

stakeholders in Vlaanderen samenkomen. 
— Opstellen van een ‘Beleidsvisie Vlaanderen’ in samenspraak met dit Overleg Vlaanderen. 

In mei 2017 werden de vorm en inhoud van de DBNL-nieuwsbrief compleet vernieuwd, met aandacht 
voor de nieuwste titels, parels uit de DBNL en opvallende tijdschriften. Het doel is om de rijkdom van de 
DBNL-collectie onder de aandacht te brengen en de bekendheid van de DBNL in het hele taalgebied te 
vergroten.  

Daarnaast stond 2017 in het teken van het opstellen van een nieuw beleidsplan (2018-2020) voor de 
DBNL. Dit werd geschreven door de coördinator van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de DBNL-coördinator 
van de KB in Den Haag, met ondersteuning van de projectmedewerker. Tijdens het redactieproces werd 
meermaals overlegd en teruggekoppeld met de directe Vlaamse stakeholders via het Overleg Vlaanderen.  
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Het nieuwe beleidsplan laat zich herleiden tot vier krachtlijnen: 

— Terug naar de kern: de kracht van de DBNL is de unieke collectie van in hoge kwaliteit gedigitali-
seerde teksten. Die zal verder worden uitgebreid en geoptimaliseerd.  

— Groter bereik: de DBNL streeft naar een zo groot mogelijk publiek binnen het taalgebied en daar-
buiten. Daarvoor worden meer structurele verbanden aangebracht met externe bronnen, worden 
er initiatieven opgezet voor hergebruik en zal de communicatie met gebruikers verbeterd worden.  

— Meer Vlaanderen in DBNL, meer DBNL in Vlaanderen: er wordt sterk ingezet op de betere beschik-
baarheid van Vlaams materiaal op de DBNL en op een betere zichtbaarheid van de DBNL in 
Vlaanderen.  

— Samenwerking en uitwisseling: er wordt actief samengewerkt met diverse actoren om de uitwisse-
ling van expertise te verbeteren en het draagvlak van de DBNL te vergroten.  

In 2018 werd het takenpakket van de projectmedewerker verbreed en veranderde de functie naar een 
voltijdse positie. Na een nieuwe selectieprocedure werd Sarah Fierens als projectmedewerker aangesteld 
en volgde ze Charles Derre op in april 2018. In de nieuwe beleidsperiode van de DBNL (2018-2020) wordt 
op uitdrukkelijke vraag van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek ingezet op een grotere bekendheid van 
de DBNL in Vlaanderen. In 2018 hebben de beide projectmedewerkers hiervoor concrete acties onder-
nomen die we hieronder clusteren rond enkele thema’s. 

Informeren, sensibiliseren, activeren 

— Opstellen van een veldtekening van de Vlaamse stakeholders, zodat de DBNL een nauwer contact 
kan onderhouden met diverse partners in het culturele veld. 

— Gesprekken voeren met diverse partners in het veld (waaronder CANON Cultuurcel, PACKED, 
Luisterpuntbibliotheek) rond een mogelijke samenwerking met de DBNL. Thema’s waren onder 
meer DBNL in het secundaire onderwijs en het behalen van het AnySurfer-label voor online toe-
gankelijkheid voor de DBNL-website. 

— Samenwerking aangaan met Vlaamse partners om hergebruik van de DBNL-data te stimuleren. 
Bijvoorbeeld: 

– De DBNL engageert zich als dataprovider voor CLARIAH-VL, een onderzoeksinfrastructuur 
die digitale tools ontwikkelt voor de geestes- en sociale wetenschappen. 

– De DBNL start gesprekken met Cultuurconnect over een betere integratie van de DBNL-
data in de zoekomgeving voor openbare bibliotheken. 

– De DBNL is partner van Poëzie-Centraal, het nieuwe digitale poëzie platform van het 
Poëziecentrum. Binnen het platform wordt gelinkt naar poëzie-e-books en auteursinfor-
matie in de DBNL. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet naar het beter ontsluiten van 
de DBNL-collectie in Vlaanderen. 

— Organiseren van infosessies in voornamelijk Vlaamse universiteiten. 
— Organiseren van een lezing bij Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde (KANTL). 
— Uitwerking van een infosessie voor Kultuurkuur van CANON Cultuurcel voor leerkrachten secundair 

onderwijs. 
— Deelname aan internationale conferenties. 
— Schrijven van artikels over DBNL voor diverse vakbladen. 
— Voorbereiding van een nieuw communicatieplan voor de DBNL (waarin specifieke communicatie-

acties zijn opgenomen voor Vlaanderen). 
— Medewerking aan het communicatieplan, communicatie-acties en de praktische organisatie van 

festiviteiten rond het twintigjarig bestaan van de DBNL. 

Meer Vlaamse titels in de DBNL 

In 2018-2020 willen we een inhaalbeweging realiseren op het vlak van Vlaamse teksten in de DBNL. De 
Nederlandse KB bezit niet alle Vlaamse letterkunde en moet voor het vervolledigen van de collectie een 
beroep doen op andere bruikleengevers. Daarom werd binnen het netwerk van de Vlaamse Erfgoed-
bibliotheek een procedure afgesproken om werken die niet in Nederland beschikbaar zijn uit Vlaamse 
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collecties aan te leveren. In 2018 ondersteunde de projectmedewerker het overleg tussen de partner-
bibliotheken van de vzw en de afspraken tussen de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en de KB. 

Vlaamse titels die gedigitaliseerd zijn kunnen echter niet allemaal onmiddellijk online gezet worden 
omwille van auteursrechten. Medio 2017 werd door de KB voor Nederland een overeenkomst gesloten 
met de Nederlandse auteursrechtorganisatie Lira. Voor Vlaamse auteurs is er nog geen collectieve regeling.  

De projectmedewerker was in 2018 verantwoordelijk voor:  

— Opstellen van een veldtekening van het Vlaams rechtenlandschap opdat de KB voldoende en 
correcte informatie heeft om een oplossing te zoeken voor de Vlaamse auteursrechtenproblematiek. 

— Opstarten van het proces om de rechten te klaren van individuele Vlaamse titels via diligent search. 
— Deelname aan de gebruikersgroep Cultureel erfgoed en auteursrecht (twee bijeenkomsten). 

Feedback gebruikers en stakeholders 

De DBNL zet in 2018-2020 in op het vergroten van het bereik en van de samenwerking met derden. Om 
deze doelen te bereiken heeft de DBNL via diverse kanalen feedback gevraagd aan bestaande gebruikers 
en stakeholders ter bevordering van het collectiebeleid en de DBNL-functionaliteiten. De projectmede-
werker ondersteunde dit doel door: 

— Opstellen, analyseren en verwerken van een enquête onder de pool van deskundigen over het 
collectiebeleid, de functionaliteiten en de gebruiksvriendelijkheid van de DBNL. 

— Medewerking aan een adviesnota over collectiebeleid en functionaliteit van de DBNL, gebaseerd 
op gebruikersfeedback van de poolenquête, de infosessies in Vlaanderen en een advies van 
taalkundigen. 

Vooruitblik 
In 2019 bestaat de DBNL 20 jaar. In dit feestjaar zal de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek verder inzetten 
op de verhoging van de zichtbaarheid in Vlaanderen en de verhoging van het aantal Vlaamse titels op de 
DBNL. Zo wordt een evenement rond ‘20 jaar DBNL’ georganiseerd in Brussel, wordt er prioriteit gegeven 
aan de regeling rond auteursrechten met onder andere twee pilootprojecten rond tijdschriften en zullen 
er door de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience werken aangeleverd worden voor digitalisering door 
de DBNL. Er wordt ook gewerkt aan een koppeling van de DBNL-databank met Vlaamse weten-
schappelijke en openbare bibliotheekcatalogi. Dat sluit ook aan bij de DBNL-krachtlijn om een groter 
bereik te genereren en (her)gebruik van de DBNL-data te stimuleren. Daarnaast wordt er in Vlaanderen 
in 2019 specifieke aandacht gegeven aan het secundaire onderwijs: in samenwerking met andere 
partners worden er verschillende acties ondernomen om zowel leerkrachten als leerlingen te stimuleren 
om de DBNL te gebruiken. Voor al deze acties werden in 2018 al de eerste taken uitgevoerd. 
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TAALUNIECOMMISSIE DIGITAAL ERFGOED 

De Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed was een structureel platform voor Nederlands-Vlaams overleg over 
digitaal erfgoed dat input leverde voor een coherente Vlaamse-Nederlandse beleidsagenda rond digitaal 
erfgoed.  

In de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed zetelden vertegenwoordigers van Vlaamse en Nederlandse 
veldorganisaties, beleidsorganisaties en uitvoeringsorganisaties die een centrale rol spelen bij digitaal 
erfgoed. Namens de sector van de Vlaamse erfgoedbibliotheken was de Vlaamse Erfgoedbibliotheek lid 
van de commissie, bij monde van stafmedewerker David Coppoolse.  

Het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie formuleerde in 2014 een drietal vragen waarop 
de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed een antwoord moest formuleren. De commissie publiceerde haar 
antwoorden in drie rapporten: 

— Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten (2014) 
— Succesfactoren voor Nederlands-Vlaamse samenwerking rond digitaal erfgoed (2015) 
— Aanbevelingen over open data in de cultuursector (2018) 

Het laatste rapport gaf een antwoord op de vraag wat de voorwaarden zijn voor (culturele) instellingen 
om hun collecties en collectiegegevens als open data vrij te kunnen geven, zodat wat gedigitaliseerd 
wordt, optimaal bruikbaar en herbruikbaar is. Het openstellen en verbinden van erfgoedcollecties en 
collectiegegevens is als doelstelling onderdeel van zowel de visienota Een Vlaams cultuurbeleid in het 
digitale tijdperk in Vlaanderen als de Nationale strategie voor digitaal erfgoed in Nederland. 

Het Comité van Ministers heeft de drie rapporten in ontvangst genomen, de aanbevelingen uit de laatste 
twee rapporten onderschreven en aan zijn bevoegde medewerkers gevraagd deze mee te nemen in de 
verdere beleidsontwikkeling in Nederland en Vlaanderen. De rapporten van de Taaluniecommissie 
Digitaal Erfgoed kunnen ook instellingen en organisaties in het erfgoedveld inspireren en internationaal 
tot voorbeeld strekken. Van de drie rapporten zijn samenvattingen beschikbaar in het Nederlands en het 
Engels. 
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OPEN DATA 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek streeft naar een open, duurzame en efficiënte digitale dienstverlening die 
aansluit bij de noden van de cultureel-erfgoedgemeenschap. Het beschikbaar maken van de informatie die ze 
beheert als open data is daarvan een component. 

Juridisch 
Eind 2018 besloot de Vlaamse Erfgoedbibliotheek formeel om de datasets die ze ontwikkelt en beheert 
zo open mogelijk ter beschikking te stellen. Dat houdt in de eerste plaats de juridische vrijgaven van deze 
gegevens in: 

— De Vlaamse Erfgoedbibliotheek stelt haar databanken (incl. illustraties) open ter beschikking onder 
een Public Domain Mark en via exports in standaardformaten. Als op onderdelen van een data-
bank intellectueel eigendom rust, klaren we de rechten en voegen we er een CC0-verklaring aan toe. 

— De Vlaamse Erfgoedbibliotheek creëert geen nieuwe rechten bij de publicatie van (gegevens over) 
cultureel-erfgoed. Ook onze samenwerkingspartners moeten voor het invoeren van gegevens in 
onze databanken formeel instemmen met publicatie van de data onder een Public Domain Mark 
of CC0-verklaring. 

— Voor haar publicaties en websites (teksten en illustraties) kiest de Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
voor een open beschikbaarstelling met de licentie Creative Commons NaamsvermeldingGelijkDelen 
(CC BY-SA) als uitgangspunt. Vóór het creëren van nieuwe teksten en illustraties moeten auteurs 
en organisaties formeel toestemming geven voor publicatie onder een open licentie. Voor zover 
nodig klaren we rechten retroactief. 

Infrastructuur 
Daarnaast besloot de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in de beleidsperiode 2019-2023 opendatatechnieken 
te implementeren bij de verdere ontwikkeling van haar data-infrastructuur en te streven naar onderlinge 
verrijking met andere databanken via linked open data. 
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ONDERZOEK ‘DEPONERING DIGITALE PUBLICATIES’ 

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. In 2016 rondden we een nieuw 
onderzoek af zodat er nu verschillende puzzelstukken klaarliggen om een aangepast wettelijk kader uit te 
tekenen. 

Proefproject 
Tussen 1 september 2015 en 1 oktober 2016 werkte projectmedewerker Depotonderzoek Sam Capiau 
aan een vervolg op ons eerdere haalbaarheidsonderzoek Deponering van digitale publicaties uit Vlaanderen. 
Dit gebeurde via een projectsubsidie aan de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Het project stelde 
zich ten doel om in afwachting van een wettelijk kader een pilootproject rond digitale deponering te 
ontwerpen en voor te bereiden. Met een duidelijk in tijd en omvang afgebakend project wilden we ervoor 
zorgen dat de praktische en de wettelijke oplossingen voor een digitaal deponeringskader naar elkaar 
zouden toegroeien. 

Bij de start van dit vervolgonderzoek liet de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) weten dat ze, in 
samenwerking met de gemeenschappen, een wetgevend initiatief rond digitale deponering wilde 
opstarten en coördineren. Ze had hiertoe al investeringen in infrastructuur voor de duurzame bewaring 
en ontsluiting van digitale publicaties opgestart: 

— Digitale publicaties die in de toekomst bij de KBR worden gedeponeerd, zullen bewaard worden 
in een e-depot van BELSPO.  

— De KBR voorziet een nieuw bibliotheekbeheersysteem, met een performante module om e-publi-
caties te ontsluiten.  

Aangezien de KBR sneller dan verwacht aanstuurde op een wetgevend initiatief, oordeelden we dat het 
proefproject te vroeg kwam. In samenspraak met vertegenwoordigers van het departement CJM her-
oriënteerden we het project naar een onderzoek dat input moest geven aan het wetgevende initiatief 
van de KBR. 

Eindrapport 
De resultaten werden neergeschreven in een eindrapport, dat volgende onderdelen bevat: 

— Verder onderzoek van buitenlandse wetgeving en best practices die inspiratie kunnen geven voor 
een Belgisch wettelijk digitaal deponeringskader. 

— Verschillende belanghebbenden (onder andere uitgevers en Waalse bewaarinstellingen) worden 
geaffecteerd door een aangepaste federale depotwetgeving. Via een enquête hebben we hun 
meningen en standpunten in kaart gebracht. 

— De Vlaamse erfgoed- en bibliotheeksector gaf aan actief betrokken te willen worden in de orga-
nisatie van een digitaal deponeringskader. De manier waarop deze regionale verankering moge-
lijk is, was het voorwerp van bijkomend onderzoek en dialoog.  

— We brachten alle partijen rond de tafel en startten voorbereidend overleg op. In de loop van het 
project ontstond een dialoog tussen de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de KBR. Doelstelling was 
om in overleg en bottom up te komen tot een model voor samenwerking waarop de organisatie 
van het deponeringskader zich zou moeten enten. Deze dialoog vindt zijn neerslag in een aantal 
nota’s waarin beide organisaties hun visie op de organisatie en invulling van een digitaal 
deponeringskader kenbaar maken. 

— Het rapport rondt af met samenvattende conclusies en aanbevelingen, die door de stuurgroep 
die het onderzoek begeleidde, werden bekrachtigd. 
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Het onderzoek toont aan dat er bij Vlaamse uitgevers een opmerkelijke bereidheid bestaat om mee te 
werken aan een digitaal deponeringskader. Ook bij andere essentiële stakeholders zoals de KBR en 
organisaties uit de regionale erfgoed- en bibliotheeksector is het draagvlak duidelijk aanwezig.  

Borging 
De resultaten van dit onderzoek werden neergeschreven in een eindrapport, dat in september 2016 werd 
opgeleverd aan de stuurgroep. Deze stuurgroep werd actief betrokken bij het inhoudelijke verloop van 
het project en kon zelf voorstellen doen om het bij te sturen. Gedurende de looptijd van het project werd 
vijf maal vergaderd. De stuurgroep was samengesteld uit de partijen die onmiddellijk belang hebben bij 
of zijn geaffecteerd door een oplossing voor het digitale zwarte gat: de KBR, de Vlaamse Erfgoed-
bibliotheek, de universiteitsbibliotheken van Gent en Leuven, het VIAA, Cultuurconnect, de uitgevers-
organisaties VUV, The Ppress en Vlaamse Nieuwsmedia, FARO en het departement CJSM. 

De (tussentijdse) resultaten van het onderzoek werden overgemaakt aan de KBR, die het initiatief 
opstartte om de federale depotwetgeving aan te passen. De visies en standpunten zoals ze in dit 
onderzoek werden geïnventariseerd, zijn hiertoe een belangrijke bron. Het eindrapport werd in oktober 
2016 voorgesteld op het kabinet van minister Gatz. Als Vlaams minister van Cultuur is die een belangrijke 
stakeholder in een oplossing die samenwerking tussen het federale en de regionale bestuursniveaus 
vooropstelt. Na de goedkeuring van dit kabinet en het departement CJSM maakten we het rapport online 
beschikbaar voor alle geïnteresseerden. We bezorgden een gedrukt exemplaar aan alle direct-
betrokkenen (waaronder het kabinet van federaal staatssecretaris voor wetenschapsbeleid Elke Sleurs) 
en aan de in het onderzoek bevraagde organisaties. 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek presenteerde het definitieve rapport in oktober 2016 op het kabinet van 
minister Gatz. De minister erkende het belang van een duurzaam bewaarbeleid voor digitale publicaties 
en noteerde hierover in zijn beleidsbrief voor 2017: 
 

'In 2017 wil ik verder structureel samenwerken met de bevoegde federale staatssecretaris voor Weten-
schapsbeleid, de Koninklijke Bibliotheek, die de centrale spil, beheerder en uitvoerder is van het digitale 
wettelijke depot. (...) Hierbij wil ik erop toezien dat er wordt samengewerkt met de gemeenschappen, en 
er rekening wordt gehouden met de expertise, mogelijkheden en wensen van de relevante Vlaamse 
actoren in dit domein. Zo vind ik een decentrale terbeschikkingstelling van een digitale depotcollectie 
belangrijk, al moeten hierbij wel de nodige garanties geleverd worden aan de uitgevers en de auteurs 
om hun auteursrechten te vrijwaren.' 

Vervolg 
In 2017 en 2018 volgde de vzw via contacten met kabinet, administratie en de KBR de ontwikkelingen op 
rond de uitbreiding van de bestaande depotwetgeving. Onze standpunten over een decentrale toegang 
in Vlaanderen en ons aanbod om actief mee te werken aan de uitbouw van het depot werden meermaals 
overgemaakt aan Belgische politici en medewerkers van de Vlaamse overheid.  

Verder werd op vraag van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in 2018 een structureel overleg opgestart met 
de KBR. We spraken af om elkaar elk half jaar te ontmoeten om elkaar beter te leren kennen en samen-
werkingsmogelijkheden te verkennen. Ook dit dossier staat elke keer op de agenda.   
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EN OOK… 

Nieuws van de Groote Oorlog 
➜ nieuwsvandegrooteoorlog.be 

In 2015 lanceerden het VIAA en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek het project Nieuws van de Groote Oorlog 
dat meer dan 270.000 pagina’s Belgisch persmateriaal uit de Eerste Wereldoorlog online toegankelijk 
maakt. Deze waardevolle bronnen zijn afkomstig uit dertien cultureel-erfgoedorganisaties.  

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek (coördinator Eva Wuyts en stafmedewerker David Coppoolse) zetelt 
samen met het VIAA, PACKED en FARO in de stuurgroep van Nieuws van de Groote Oorlog. Samen 
bepalen we welke acties ter verbetering en ter promotie van dit platform kunnen worden opgezet. In 
2017 werd beslist om in te zetten op linked open data. Sinds begin 2019 is het voor onderzoekers mogelijk 
om grootschalige en semi-automatische zoekopdrachten uit te voeren in de collectie gedigitaliseerde 
kranten uit de Eerste Wereldoorlog op de website hetarchief.be. Op die manier geven we een nieuwe 
impuls aan de online vindbaarheid van de kranten én vergroten we hun beschikbaarheid voor 
onderzoek, onderwijs en hergebruik. 

Europeana Vlaanderen Overlegplatform 
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 Overlegplatform wil de informatiestroom tussen Vlaamse cultureel-erfgoedorganisaties en 
Europeana optimaliseren en de participatiegraad van Vlaanderen in Europeana verhogen. De 
stafmedewerker nam deel aan de bijeenkomsten.  

Klankbordgroep studie ‘Digitaal ecosysteem’  
Het departement CJM gaf eind 2016 aan KPMG de opdracht voor een haalbaarheidsstudie naar een 
digitaal ecosysteem voor de culturele sector. Voor de erfgoedbibliotheken namen de coördinator en de 
stafmedewerker deel aan de klankbordgroep van het onderzoek. Op een eerste klankbordgroep in januari 
2017 kwam veel kritiek op de projectaanpak, de eerste resultaten van het bureauonderzoek en het 
gebrek aan rechtstreekse betrokkenheid van de sector bij de aansturing van de studie.  

Ook de Vlaamse Erfgoedbibliotheek formuleerde opmerkingen, zoals gebrek aan aandacht voor 
bestaande behoefteonderzoeken en de deponering van digitale publicaties. De onderzoekers stelden op 
basis hiervan hun aanpak bij. De stafmedewerker nam in 2017 samen met vertegenwoordigers van onze 
partnerbibliotheken ook nog deel aan een focusgroep. Het onderzoek landde in het rapport Studie 
operationeel netwerkmodel voor gecoördineerde decentrale digitale dienstverlening voor de culturele sector 
(KPGM Advisory 2017). 

Onderzoek ‘Integratie erfgoeddatabanken’ 
In 2018 gaf het departement CJM een studieopdracht aan de firma Delaware om onderzoek te doen naar 
mogelijke toekomstscenario’s voor de erfgoeddatabanken die per 1 januari 2018 van de provincies naar 
de Vlaamse administratie werden overgeheveld. Een consultant van Delaware interviewde stafmedewerker 
David Coppoolse over de ervaringen en verwachtingen van de Vlaamse erfgoedbibliotheken hieromtrent. 

http://nieuwsvandegrooteoorlog.be/
http://nieuwsvandegrooteoorlog.be/
http://hetarchief.be/
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Erfgoedcollecties en Eengemaakt Bibliotheeksysteem 
In 2018 was de impact van de implementatie van het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) voelbaar bij 
openbare bibliotheken met een erfgoedcollectie. De stafmedewerker had overleg met de Openbare 
Bibliotheek Brugge en de Bibliotheek Hasselt Limburg over de problematiek. In het EBS ontbreken facili-
teiten die voor erfgoedbibliotheken absoluut noodzakelijk zijn.  

De stafmedewerker had vervolgens overleg met Cultuurconnect. Hieruit bleek dat het opnemen van 
erfgoedcollecties in het EBS eigenlijk niet wenselijk is. Voor zover dit al wordt gedaan, zullen de beschrij-
vingen zich moeten conformeren aan het datamodel van het EBS. Binnen het EBS zullen geen gespeciali-
seerde faciliteiten voor het beheer van erfgoedcollecties worden ontwikkeld. 

De Openbare Bibliotheek Brugge en de Bibliotheek Hasselt Limburg besloten dat het EBS voor hun 
erfgoedbeheer ontoereikend is en behouden voor het moment hun bestaande systeem voor de erfgoed-
collecties. In beide gevallen is dat end of life en zal op korte termijn een andere oplossing moeten worden 
gezocht, al dan niet binnen een gedeelde oplossing (bestaand of nieuw). We voorzien follow-up in 2019, 
eventueel met andere bibliotheken die geaffecteerd zijn. Doel is onder meer om te bepalen aan welke 
vereisten een systeem voor het beheer van bibliothecair erfgoed minimaal moet voldoen. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Analytische bibliografie van historische collecties is  
een specialisme dat vraagt om weten en meten 
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STCV 

De Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) bevat bibliografische beschrijvingen van boeken gedrukt in 
Vlaanderen vóór 1801. We maken de beschrijvingen op basis van exemplaren die bewaard worden in onze 
erfgoedbibliotheken. Zo brengen we de boekproductie uit de tijd van de handpers in kaart. 

➜ stcv.be 

 

'De STCV onderscheidt zich van vele andere online bibliografieën door zijn dynamisme en het 
inspelen op nieuwe trends en de groeiende inzichten in het boekenvak.' 

— Goran Proot, Università di Udine 

Groei 
De STCV-databank wordt uitgebreid op verschillende manieren: door Susanna De Schepper, onze project-
medewerker Bibliografische Ontsluiting, door partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 
door samenwerking met andere erfgoedinstellingen en via crowdsourcing met voormalige STCV-mede-
werkers. Er werden exemplaren ingevoerd in 35 instellingen (16 in België en 19 in het buitenland). 

STCV groeide in 2016-2018 naar 24.934 editiebeschrijvingen (+2.327) op basis van 47.896 onderzochte 
exemplaren (+6.795). In de grafiek hieronder staan de toegevoegde exemplaren per jaar vermeld. De 
lichte dip van 2017 is te wijten aan de drukke agenda van de projectmedewerker, onder andere het voor-
bereiden van het nieuwe beleidsplan van de vzw en opvolging van enkele bijkomende taken door de 
afwezigheid van een collega. Toch bereikten we het jaarlijkse streefdoel. In 2018 lukte dit helaas niet. 
Onder andere de voorbereiding van de GDPR en andere taken namen heel wat tijd in beslag. Prospectie 
heeft nog geen nieuwe grote samenwerkingspartner opgeleverd, waardoor de zelfstandige invoer door 
projectpartners afnam. Maar de grootste oorzaak was de afwezigheid van de projectmedewerker in het 
laatste kwartaal van 2018. 

 
 

  

  

http://stcv.be/
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Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

De projectmedewerker werkte in 2016 verder in de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap (Univer-
siteit Antwerpen). Doel van deze projectfase, die van start ging in februari 2014, was om alle Vlaamse 
drukken uit de zeventiende eeuw in deze collectie te verwerken. In totaal werden er tijdens deze project-
fase, die we eind maart 2017 afrondden, 2.562 exemplaren toegevoegd aan STCV. 

Tussen april 2017 en eind 2018 werkte de project-
medewerker op een nieuwe locatie, namelijk de 
Maurits Sabbebibliotheek (KU Leuven Bibliotheken). 
Ze voegt daar enkele deelcollecties toe aan de 
STCV-databank. Deze fase loopt verder in 2019. In 
totaal voegde de projectmedewerker in 2016-2018 
2.938 exemplaren toe (43% van de totale groei).  

Partnerbibliotheken  

In 2013 formaliseerden we met onze partnerbiblio-
theken de lopende samenwerking voor het aan-
vullen van de STCV-databank. De Erfgoedbiblio-
theek Hendrik Conscience, KU Leuven Bibliothe-
ken, de Bibliotheek Hasselt Limburg en de Univer-
siteitsbibliotheek Gent voegden in 2016-2018 samen 
2.094 exemplaren toe (31% van de totale groei). 

Andere projectpartners 

De langlopende samenwerking met het Museum Plantin-Moretus en het Stadsarchief Turnhout werd 
voortgezet. Onder begeleiding van Susanna, die hierbij ook de kwaliteitscontrole uitvoert, voegen deze 
erfgoedinstellingen zelfstandig exemplaren toe aan STCV. Naast hun eigen collecties verwerkte het 
Stadsarchief Turnhout ook de Vlaamse exemplaren van het Begijnhofmuseum. De samenwerkingen met 
het Stadsarchief Oudenaarde en met DIVA Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant werden 
succesvol afgerond.  

Nieuwe samenwerkingspartners in 2016 waren de Plantentuin 
in Meise, de Universiteitsbibliotheek Nijmegen en het Institute 
of Historical Research in Londen. Na een personeelswissel bij 
het Stadsarchief Gent werd de samenwerking daar in 2016 
gedeeltelijk heropgestart. Door vertrekkend personeel kwam de 
samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Nijmegen en het 
Institute of Historical Research in Londen in 2017 weer ten einde.  

In totaal voegden deze erfgoedbibliotheken in 2016-2018 1514 
nieuwe exemplaren toe (22% van de totale groei).  

Crowdsourcing 

Zo’n 4% van de aangroei in 2016-2018 is te danken aan het 
enthousiasme van enkele oud-projectmedewerkers, die wan-
neer de mogelijkheid zich voordoet Vlaamse drukken uit andere 
collecties toevoegen. 
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Expertisedeling 
In september 2016 organiseerden we voor de vierde keer de STCV-workshop. Zestien deelnemers 
volgden een opleiding van vier dagen in de analytische bibliografie volgens de STCV-methode. Ook voor 
deze editie waren er meer gegadigden dan plaatsen.  

In december organiseerden we voor de eerste keer een ‘terugkomdag’. Hierbij werd iedereen 
uitgenodigd die ooit onderdeel uitmaakte van het STCV-project, de STCV-stuurgroep of die een STCV-
workshop volgde. Er namen 36 mensen uit 17 erfgoedinstellingen deel aan deze dag, die plaatsvond in 
het vernieuwde Museum Plantin-Moretus. Ze kregen er de recentste informatie over de databank en de 
werking, deelden tips en tricks en konden netwerken met ‘oudedrukkencollega’s’.  

In februari 2018 namen we deel aan het internationale initiatief #ColourOurCollections. We maakten 
hiervoor een kleurboek met enkele Vlaamse drukkersmerken. Het bericht hierover was een topper op 
onze Facebookpagina.  

Onlinecatalogus 
De onlinecatalogus verwerkte in 2016-2018 gemiddeld 
33.000 zoekopdrachten per jaar. Het aantal weergegeven 
pagina’s was gemiddeld 120.000. 

Al achttien jaar draait de STCV-databank heel betrouwbaar 
op de Brocade-software van Anet, de automatiserings-
dienst van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen. Zeker in 
de jaren na de start in 2000 werden speciaal voor de STCV 
heel wat aanpassingen aan de software gedaan. 
Omgekeerd slopen via regelmatige upgrades allerlei 
algemene verbeteringen geruisloos de STCV-catalogus 
binnen.  

Van stilstand was dus zeker geen sprake. Wel was het na 
vijftien jaar tijd om de catalogus op te frissen en te 
stroomlijnen met het oog op de hedendaagse gebruiker. 
Er waren ook nieuwe mogelijkheden in de software die de 
STCV-catalogus nog niet benutte.  

In de eerste helft van 2016 werd de STCV-catalogus 
daarom vernieuwd. De nieuwe interface maakt STCV 
bruikbaarder en aantrekkelijker. De vele verbetersug-
gesties uit de actieve gebruikersgemeenschap hebben we 
waar mogelijk geïmplementeerd. We maakten maximaal 
gebruik van de verbeteringen en nieuwe mogelijkheden 
van de Brocade-software sinds de implementatie van de 
vorige onlinecatalogus. Een nieuwe grafische schil maakt 
de catalogus overzichtelijker en vlotter in gebruik, op 
schermen van uiteenlopende formaten.  

We voerden de catalogusupgrade grotendeels in eigen 
beheer uit. Stafmedewerker David Coppoolse tekende 
voor het ontwerp en de codering van de interface. 
Projectmedewerker Susanna De Schepper leverde 
inhoudelijke expertise en zorgde voor het testen. Anet 
(Universiteit Antwerpen) gaf advies en stond in voor de 
nodige aanpassingen aan de achterliggende infrastructuur.  
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Ook in 2017 en 2018 voerden we nog een aantal kleine en grote verbeteringen uit. De afdrukweergave 
werd bijvoorbeeld geoptimaliseerd met het oog op papierbesparing. STCV bevat meer dan 50.000 
afbeeldingen van titelpagina’s en andere identificerende pagina’s uit oude drukken, die alleen zichtbaar 
waren via een link in de titelbeschrijvingen. Voor elke opgenomen editie is de eerste afbeelding nu 
zichtbaar als thumbnail in de zoekresultaten en bij de individuele beschrijvingen. STCV heeft vier klassen 
trefwoorden, maar in de titelbeschrijvingen werden de termen onoverzichtelijk door elkaar getoond. Om 
ze gegroepeerd te kunnen tonen lieten we een herconfiguratie van de thesaurus en een dataconversie 
uitvoeren.  
 

‘Proficiat met de nieuwe look and feel van de STCV, het is nu (met mijlen voorsprong) de 
mooiste, de meest gebruiksvriendelijke en de meest eerlijke (status!, handleiding!) ‘nationale’ 
bibliografie ter wereld.’ 

‘Ik vind de vernieuwde site een grote verbetering, heel geslaagde lay-out, zeer overzichtelijk, 
heel veel mogelijkheden. Proficiat aan de ontwerpers.’ 

‘Mooie nieuwe outfit voor STCV! Ik ben al een beetje jaloers ;-)’ 

— Reacties van gebruikers op de nieuwe onlinecatalogus van STCV 

Datamodel 
Begin 2016 hebben we de criteria voor het opnemen van links naar digitale exemplaren in STCV 
versoepeld. In de jaren daarna konden we daarom nog meer links leggen naar online kopieën van werken 
in STCV bij onder meer de HathiTrust, de Bayerische Staatsbibliothek en Google Books. Omdat we gega-
randeerde beschikbaarheid belangrijk vinden, nemen we alleen URL’s op naar stabiele digitale platforms. 
Voor referenties naar andere onlinecatalogi van oude drukken (STCN, USTC, ISTC, GW en VD17) zetten 
we alle bestaande verwijzingen retroactief om naar links. 

Open data 
Eind 2018 besloot het bestuur van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek om de data van STCV beschikbaar te 
maken onder een Public Domain Declaration. Vooruitlopend op die beslissing gingen we eerder dat jaar 
al aan de slag om de dataset beschikbaar te maken als download, in diverse formaten. De downloads 
zullen elke maand worden geüpdatet met de meest recente gegevens. Communicatie rond dit initiatief, 
inclusief de nodige documentatie voor hergebruikers, is voorzien voor begin 2019. 
 

'Een digitale databank als de STCV biedt heel wat meer mogelijkheden voor onderzoek dan 
meestal wordt aangenomen. Naast het nut als repertorium voor Vlaamse oude drukken is ze 
ook een instrument dat kan worden gebruikt om hypothesen op te bouwen of te toetsen. En 
dat is maar goed ook, want ondanks meer dan honderd jaar boekhistorisch onderzoek zijn er 
nog tal van fundamentele vragen die moeten worden beantwoord.' 

— Steven Van Impe, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 

Handleiding 
STCV volgt sinds haar ontstaan in 2000 een strikt beschrijvingsmodel, gebaseerd op dat van haar 
Nederlandse zusterproject STCN. De gedrukte handleiding van het project was na vijftien jaar toe aan 
een update, met een verfijning en aanvulling van de regels. In plaats van een nieuwe, gedrukte editie te 
maken kozen we voor een online manual. Dat laat toe wijzigingen meteen door te voeren, zodat alle 
betrokken catalografen te allen tijde over de laatste stand van zaken beschikken. Aangezien de 
redactietaal van de STCV-databank Engels is, kozen we ervoor de nieuwe handleiding in het Engels op te 
stellen. De STCV-aanpak is daardoor ook internationaal beschikbaar als best practice. De STCV Manual is 
opgebouwd in wiki-formaat. Ze volgt in grote lijnen de structuur van de vorige handleiding, maar laat toe 
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om op een meer intuïtieve manier te navigeren door het uitgebreide regelwerk. We voegden interne links 
toe, afbeeldingen, een zoekmogelijkheid en handige referentielijsten. 

➜ manual.stcv.be 

Prospectie internationale samenwerking 
Begin 2018 namen we contact op met de bibliotheek van Saint Omer om een potentiële samenwerking 
te bespreken in het kader van de subsidies voor samenwerking tussen Vlaanderen en de regio Hauts-de-
France. In maart bezochten de projectmedewerker en Ludo Vandamme (Openbare Bibliotheek Brugge, 
voorzitter STCV-stuurgroep) de bibliotheek. Ze werden er hartelijk ontvangen voor een open gesprek. 

De STCV-projectaanpak, de databank en mogelijkheden ervan werden er voorgesteld, net als de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek. Helaas is het in de huidige context administratief onmogelijk voor de bibliotheek van 
Saint Omer om als individuele instelling een dergelijke samenwerking aan te gaan. We blijven wel contact 
houden en volgen de reorganisatie van de culturele instellingen in deze regio op met het oog op 
potentiële samenwerking in de toekomst. 

Assistentie 
Tijdens de eerste helft van 2016 werd stagiair Eva De Ridder door de projectmedewerker opgeleid in de 
catalografie. Zo maakte ze voor STCV bibliografische beschrijvingen aan van een 230-tal oude drukken 
en hielp ze bij het aanvullen en updaten van de krantendatabank Abraham. 

In de laatste helft van 2017 hielp stagiair Tom Swaak bij het aanmaken en controleren van bibliografische 
beschrijvingen in STCV. In een klein nevenproject ging hij na in hoeverre STCV kan functioneren als een 
bibliografie van Vlaamse embleemboeken. Hij presenteerde de resultaten op het congres Literature 
Without Frontiers? van de UGent in februari 2018. Hij stelde vast dat van de circa 600 in de literatuur 
bekende Vlaamse embleembundels er nu al 338 beschreven zijn in STCV (een cijfer dat alleen maar toe 
zal nemen). Dat is nu al veel hoger dan het aantal Vlaamse embleemboeken vermeld in de gedrukte 
embleembibliografieën. 

Communicatie 
Nieuwsberichten over STCV publiceren we op onze web-
site en verschijnen ook op de startpagina van de online-
catalogus. STCV heeft ook een eigen Facebookpagina. Om-
dat STCV bestaat voor een internationaal publiek van biblio-
theekmedewerkers en onderzoekers, is die in het Engels.  

In de periode 2016-2018 plaatsten we 96 berichten met een 
gemiddeld bereik van 291 mensen. 

 

'Bibliografie en catalogus in eenzelfde beweging, dit is de kracht van STCV. Oude drukken 
verdienen dit krachtige bibliografische instrument. Onderzoekers hoef je hiervan nauwelijks 
nog te overtuigen, ze vinden zo hun weg. Maar achter het wat grijze imago van oude boeken 
schuilen ontelbare boeiende verhalen die beslist een groot publiek kunnen aanspreken: fabels, 
wonderlijke gebeurtenissen, echte en valse wetenschap, een stappenplan om heilig te worden, 
een reisverhaal in een fictief land. Verhalen, meningen en feiten die inspireren en zich vlot laten 
vertellen. STCV opent de poort naar dit onuitputtelijke reservoir van teksten. Loop eens langs, 
de poort staat open: deze uitnodiging verdient luid en wijd te worden verkondigd.' 

— Ludo Vandamme, Openbare Bibliotheek Brugge, voorzitter STCV-stuurgroep  

http://manual.stcv.be/
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ABRAHAM 

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. We bouwen de databank elk jaar verder uit.  

➜ krantencatalogus.be 

 

Toen de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in 2009 het project Abraham overnam werd hier aanvankelijk (tot 
eind 2010) een voltijdse medewerker op gezet. Om budgettaire redenen was dat per 2011 maar 0,1 VTE. 
De daaropvolgende jaren werden er nog steeds nieuwe titels ingevoerd, onder andere door stagiairs, en 
ook in 2016-2018 bleef de databank groeien.  

Er werden heel wat links naar gedigitaliseerde exemplaren opgenomen: in totaal zijn bij bijna 1300 titels 
links te vinden naar online beschikbare krantenedities. Daarmee is Abraham hét portaal voor het in 
Vlaanderen gedigitaliseerde Belgische krantenerfgoed. Door de aanlevering van de Abraham-data aan 
de overkoepelende catalogus UniCat wordt het bezit van tientallen kleinere instellingen ook getoond in 
een wetenschappelijke zoekomgeving. 

Ontwikkeling 
In 2016 voegden we aan Abraham 309 nieuwe records toe en vulden we iets meer dan 1.000 bestaande 
titelbeschrijvingen aan, onder andere met links naar gedigitaliseerde exemplaren. Er werden 17.646 
zoekacties uitgevoerd in de onlinecatalogus en zo’n 62.300 pagina’s weergegeven.  

In 2017 maakten we meer dan 340 nieuwe beschrijvingen en vulden we meer dan 380 bestaande records 
aan. Naast incidentele updates werden er voornamelijk specimina ingevoerd door de Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience. Er werden bijkomende links gelegd naar gedigitaliseerd materiaal. Er waren in 2017 
16.696 zoekacties en er werden zo’n 64.400 pagina’s weergegeven.  

In 2018 werden er twaalf nieuwe beschrijvingen aangemaakt en vulden we meer dan elfhonderd 
bestaande records aan, onder andere door het leggen van bijkomende links en het verfijnen van de 
trefwoorden. We ontvingen nieuwe gegevens van het Stadsarchief Leuven over hun collectie Leuvense 
kranten en de Leuvense kranten uit het Fonds Mertens van de KBR. In 2018 werden er maar liefst 23.244 
zoekacties uitgevoerd en zo’n 60.000 pagina’s weergegeven. 

Valorisatie 
Van juli 2015 tot juli 2016 maakten we tijd vrij om Abraham en STCV te valoriseren. De twee grote pistes 
waren het gebruiksvriendelijker maken van de databanken en het promoten ervan via een communi-
catiestrategie.  

We zaten enkele keren samen met het VIAA rond de promotie van Abraham en Nieuws van de Groote 
Oorlog, het digitale archief van WO1-kranten. Dat resulteerde in een gezamenlijke mailing naar partijen 
in het hoger onderwijs. Ze werden geïnformeerd over Abraham en Nieuws van de Groote Oorlog en 
uitgenodigd om die in lessen of op leeslijsten te vermelden.  

Om Abraham beter bekend te maken bij heemkundigen publiceerden we in het tijdschrift Bladwijzer een 
artikel met concrete zoektips en gaf de projectmedewerker een lezing op de jaarlijkse bijeenkomst 
Heemkunde Actueel. Ook de meer dan honderd bestaande Abraham partners informeerden we over de 
nieuwste ontwikkelingen.  

De bestaande catalografische handleiding van Abraham werd omgevormd tot een online manual in wiki-
formaat (manual.krantencatalogus.be). We voegden een gebruikershandleiding, zoektips en zoekvoor-
beelden toe. 

http://krantencatalogus.be/
http://manual.krantencatalogus.be/


 

ACTIVITEITEN 2016 2017 2018 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK 51 

In 2016 brachten we de nodige verbeteringen aan aan de onlinecatalogus, maar een total makeover 
moest wachten. Eind 2018 werd met het oog op het toekomstige Abraham 2020-project voorbereidend 
werk verricht voor het vernieuwen van de onlinecatalogus in 2019. Hierbij volgen we het model van de 
in 2016 vernieuwde STCV-catalogus. Verder voegen we naast Nederlands en Engels ook Frans toe als 
interfacetaal. 

Projectaanvraag Abraham 2020 
Omwille van de beperkte personeelsinzet in de afgelopen jaren ligt er voor Abraham nog steeds veel 
werk op de plank. Niet alle aangeleverde informatie is al verwerkt en de gegevens betreffen alleen de 
titels die tussen 1830 en 1950 verschenen zijn. Die cesuur is in 2007 gelegd vanuit conserveringsoogpunt: 
1830-1950 is de periode van verzuurd papier. Die keuze strookt niet met de historische relevantie van 
oudere titels of de grote vraag, bij een breed publiek, naar meer recente kranten. Daarom dienden we in 
het najaar van 2018 een projectaanvraag in op de subsidielijn Inhaalbeweging voor digitale 
collectieregistratie.  

Die aanvraag, waaraan tientallen instellingen al hun steun betuigden, werd in december 2018 
goedgekeurd. In 2019 en 2020 zullen we het volledige krantenbezit in kaart brengen, van 1800 tot heden. 
Dat sluit naadloos aan op de STCV-databank, die 1800 als eindjaar heeft. We realiseren zo ook een 
repertorium van de pers dat kan dienen als autoritatieve bron voor andere (erfgoed)organisaties (zoals 
de culturele archieven, CAG, CRKC).  

Negentiende-eeuwse kranten zijn uitermate geschikt voor een nieuw digitaliseringsproject omdat er 
geen auteursrechten meer op rusten en omdat zeker de latere jaargangen heel fragiel zijn. Daarom 
selecteren we binnen Abraham 2020 een historisch relevant corpus dat we samen met het VIAA digitaal 
ontsluiten en als open data aanbieden aan de gemeenschap. Zo maakt Abraham opnieuw zijn missie 
waar: nieuw leven voor oud nieuws. 

Open data 
Eind 2018 besloot het bestuur van de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek om de data van Abraham beschikbaar 
te maken onder een Public Domain Declaration. Vooruit-
lopend op het project Abraham 2020 begonnen we aan de 
voorbereidingen om de dataset beschikbaar te maken als 
download in diverse formaten, volgens dezelfde setup als 
we al aan het ontwikkelen waren voor STCV. Communi-
catie hierrond, inclusief de nodige documentatie voor her-
gebruikers, is voorzien voor medio 2019. 

 

 

Registratie van kranten uit de Eerste Wereldoorlog 
in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience  
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HANDSCHRIFTEN 

Middeleeuwse handschriften zijn pronkstukken in onze erfgoedbibliotheken, maar ze zijn niet allemaal 
ontsloten. Dat heeft te maken met gebrek aan expertise en consensus rond het beschrijven van dergelijk 
complex materiaal en met de afwezigheid van een overkoepelende databank. 

Collegagroep 
Begin 2017 brachten we collectiespecialisten uit de partnerbibliotheken en Ann Kelders van de KBR 
informeel samen om de oprichting van een formele en sectorbrede collegagroep rond manuscripten 
voor te bereiden. Deze collegagroep onder leiding van projectmedewerker Susanna De Schepper en An 
Smets (KU Leuven Bibliotheken) heeft als doel om alle collega’s uit Vlaamse erfgoedbibliotheken die met 
manuscripten werken samen te brengen zodat ze met elkaar kunnen overleggen, en expertise en tools 
kunnen delen (zoals binnen de collegagroep Verhuizen).  

Meteen werd daar de nood aangekaart voor één platform voor Vlaamse manuscripten. Later in 2017 
volgden nog twee bijeenkomsten met als belangrijkste agendapunt het verkennen en stroomlijnen van 
de ideeën over de opzet en aanpak van dit platform. Na terugkoppeling met het bestuur, dat besliste om 
een onderzoek naar de ontwikkeling van een Vlaams manuscriptenplatform op te nemen in het 
beleidsplan 2019-2023, kreeg deze groep het mandaat om voorbereidend onderzoek te verrichten en 
contacten te leggen met andere, gelijkaardige initiatieven zoals het Waalse CICweb en de MMDC in 
Nederland. 

In 2018 ontstond op twee bijeenkomsten vrij snel consensus over de doelgroep, de scope en de getrapte 
aanpak. We volgden via de experten in onze partnerbibliotheken ook de ontwikkelingen in het buitenland 
op. Verslagen van internationale colloquia werden gedeeld en er werd vanuit de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek ook een steunbrief geschreven ter attentie van Institut de Recherche et d'Histoire des 
Textes (IRHT) in Parijs om te pleiten voor een International Standard Manuscript Identifier (ISMI) voor 
handschriften. De projectmedewerker zorgde voor aftoetsing van het idee bij verschillende 
erfgoedbibliotheken.  

MMFC 
Met de aankondiging van de subsidielijn voor digitale collectieregistratie werd vanaf de zomer van 2018 
alle aandacht gericht op een aanvraagdossier voor de realisatie van de databank Medieval Manuscripts 
in Flemish Collections (MMFC), geschreven door de coördinator en de stafmedewerker met input van de 
collegagroep in oprichting. De komst van een collegagroep en de plannen voor MMFC en MMMONK (een 
project rond handschriften van de Openbare Bibliotheek Brugge en de Universiteitsbibliotheek van Gent 
waarin de vzw partner is) werd in november aangekondigd op het Overlegplatform voor erfgoed-
bibliotheken. Diezelfde dag programmeerden we samen met FARO ook de lezing ‘Why the Matter of 
Medieval Manuscripts Matters to Cultural Heritage’ van prof. dr. Kathryn Rudy in het kader van het Euro-
pees Jaar voor Cultureel Erfgoed (EYCH). Zo probeerden we de aandacht voor deze bijzondere collecties 
in Vlaanderen wat aan te wakkeren. 

Eind 2018 vernamen we dat de subsidieaanvraag was goedgekeurd. Naar analogie met initiatieven in 
onze buurlanden creëren we een gestandaardiseerd beschrijvingsmodel en een onlinedatabank. Daarin 
maken we de gegevens van alle in Vlaanderen bewaarde handschriften uit de periode 600-1600 vindbaar, 
toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar als open data. We vertrekken van beschikbare bronnen en 
controleren en vervolledigen die gegevens door een ‘autopsie’ van het manuscript. Aanvankelijk noteren 
we alle basisgegevens maar we zorgen ervoor dat op termijn ook meer gespecialiseerde, verdiepende 
informatie kan worden toegevoegd. Via een crowdsourcingsinitiatief betrekken we experts binnen de 
erfgoedgemeenschap bij het verrijken van deze basisbeschrijvingen.  
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In 2019 starten we het project op en doen we de nodige aanwervingen, daarna start het beschrijven van 
de manuscripten in situ. Na 2020 nemen we de databank op in onze structurele werking en bieden we 
rond drie kerncollecties van erfgoedbibliotheken (oude drukken, kranten en handschriften) overkoepe-
lende databanken aan. 

EN OOK… 

UniCat 
➜ unicat.be 

UniCat is de overkoepelende onlinecatalogus voor wetenschappelijk onderzoek en het hoger onderwijs 
in België. Met de databank doorzoekt u in één beweging de bibliotheekcatalogi van de universiteiten, 
hogescholen, onderzoekscentra, musea, erfgoedinstellingen, overheidsinstanties en de Koninklijke 
Bibliotheek van België.  

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek zorgt ervoor dat de gegevens uit de STCV- en Abraham-databanken 
beschikbaar zijn in UniCat. Unieke historische boeken en kranten uit tientallen erfgoedinstellingen die 
anders niet in UniCat zouden zijn opgenomen, zijn daardoor gemakkelijker te vinden voor onderzoekers 
en studenten. 

 

 

  

http://unicat.be/
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VI. CULTURELE ONTSLUITING 

 

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

We breiden onze online erfgoedbibliotheek verder  
uit en organiseerden een internationale reizende 
tentoonstelling. 

 

 

 

 

De tentoonstelling Boeken met een hoek af in de openbare bibliotheek 
van Koksijde (2018) 
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CONN3CT 

Wat hebben de tweets van Donald Trumpp en de boeken van Erasmus met elkaar gemeen? In de reizende 
expo Conn3ct vertelden sociale media en zestiende-eeuwse drukken hoe ze uitgroeiden tot massamedia met 
ongekende mogelijkheden. Een bijhorende website en educatieve pakketten verdiepten de beleving. 

➜ conn3ct.media 

Nieuw publiek voor oude boeken 
Conn3ct was een initiatief van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek, nationale 
bibliotheek van Nederland, in samenwerking met de Provinciale Bibliotheek Limburg en de Universiteit 
Antwerpen. Wat aanvankelijk was gestart als idee voor een tentoonstelling naar aanleiding van het 
Vlaams-Nederlandse gastlandschap op de Frankfurter Buchmesse, ontwikkelde zich tot een drieledig 
project voor vier tentoonstellingslocaties in Nederland en Vlaanderen, over een periode van anderhalf 
jaar (september 2016 - april 2018).  

Met de bewust gezochte combinatie van oude boeken en nieuwe media wilden we, naast de 
gebruikelijke, vaak oudere en hoogopgeleide bezoeker van een cultuurhistorische tentoonstelling, 
jongeren bereiken die opgroeien met schermen en Google en die steeds minder in contact komen met 
bibliotheken of boeken. Bij uitbreiding mikten we op iedereen die geïnteresseerd is in nieuwe en sociale 
media of dit fenomeen beter wil leren kennen. Die combinatie was niet altijd eenvoudig of even geslaagd, 
maar wel de uitdaging die we aangingen. Oude boeken zijn immers weinig toegankelijk: de lange teksten 
zijn dikwijls in een lettertype of taal die vandaag onbegrijpelijk is. Met Conn3ct wilden we dit erfgoed op 
een verfrissende manier onder de aandacht brengen van nieuwe groepen. Daarom kozen we voluit voor 
experiment en innovatie, om daaruit lessen te trekken voor de hele sector. Vanaf het begin stond een 
mediawijze en interactieve ervaring centraal. Conn3ct bespeelde bewust de vier kwadranten van de 
mediawijsheidscirkel: analyse en begrip, reflectie, techniek en creativiteit. 

Om echt voeling te krijgen met de (verwachtingen van) jongeren besloten we al snel om hen als cocreator 
te betrekken. Studenten in creatieve en academische opleidingen in Vlaanderen en Nederland gingen 
aan de slag met vragen als ‘Hoe maak je leeftijdsgenoten warm voor een tentoonstelling over boeken?’ 
en ‘Hoe wil jij nieuwe media ontdekken en gebruiken tijdens een bezoek?’ De resultaten van hun werk 
bevatten adviezen over interactiviteit en actieve participatie van de bezoeker, prototypes van 
vernieuwende installaties en tips over de communicatie rond dit project. Tegelijk schakelden de 
Nederlandse KB en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek jonge stagiairs in om dit project mee uit te werken, 
bijvoorbeeld door het selecteren van beeldmateriaal. Dat was voor het projectteam erg verrijkend. 

Experiment 
Conn3ct was dus allereerst een experiment met nieuwe media en technologieën in publiekswerking. Op 
het vlak van nieuwe technologieën hebben we een heel traject afgelegd bij het verkennen van de 
verschillende mogelijkheden. De informatietechnologie in de tentoonstelling werd niet alleen ingezet om 
individuele bezoekers te informeren of animeren. We brachten een vernieuwend element aan dat in lijn 
was met het onderwerp van de tentoonstelling: binnen de tentoonstellingsmuren realiseerden we een 
sociaal netwerk. Zo creëerden we een Expo 2.0-omgeving die de impact van sociale media op ons leven 
en onze dagelijkse ervaringen tastbaar illustreerde. Want niet zozeer het medium (boek of app) stond bij 
Conn3ct centraal, als wel de manieren waarop gebruikers ermee omgaan en, als gevolg daarvan, de 
impact van zo’n medium op de maatschappij. 
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Conn3ct in de Niedersächsische Staats- und 
Universitätsbibliothek, Göttingen (2016) 

Het verhaal van Conn3ct werd verteld aan de hand van 
zo’n vijftig oude drukken en negen interactieve consoles 
die met elkaar een vormelijke en inhoudelijke dialoog 
aangingen. De verbinding tussen verleden en heden werd 
gemaakt via negen thema’s, genoemd naar Engelstalige, 
hedendaagse begrippen zoals Enter, Start-up, Community 
en Delete. Ze vertrokken vanuit actuele en vaak maat-
schappelijk geïnspireerde verhaallijnen. Zo werd de 
Arabische lente gelinkt aan de Reformatie en een figuur als 
Zuckerberg aan de drukker Van Homberch. De social 
influencers van vandaag vergeleken we met een Luther en 
een Erasmus uit de zestiende eeuw, die via snelle pam-
fletten met elkaar in debat gingen en aanhangers zochten. 
De combinatie leek op het eerste gezicht vreemd, maar 
deze aanpak zette wel de opmerkelijke gelijkenissen in 
de verf. 

Bezoekers van de expo liepen vrij van het ene thema naar 
het andere en wisselden vitrines met boeken af met 
interactieve consoles. De expo vertelde met opzet geen 
lineair en geen chronologisch verhaal. Zo vormde de 
bezoeker zelf zijn eigen verhaal en interpretatie.  

Dit speelde nadrukkelijk in op de browsende, versnipperde en intuïtieve manier waarop we vandaag 
informatie ontvangen, zoeken en verwerken. Het liet ook toe om de tentoonstelling op verschillende 
manieren en niveaus te bezoeken. 

De consoles toonden korte, bevattelijke filmpjes in de flitsende vormtaal van Snapchat en informatieve 
en interactieve spelletjes gebaseerd op pop polls en Tinder. Verder was er een aparte videoconsole die 
de langere filmpjes toonde. Al het materiaal was samen met de gedigitaliseerde boeken en educatieve 
pakketten terug te vinden op de website conn3ct.media. Bezoekers die de Erfgoedapp van FARO 
downloadde en de negen thema-iconen in de tentoonstelling scande, konden de video’s ook op hun 
eigen smartphone raadplegen. 

Een mediawijze troef was dat Conn3ct zelf functioneerde als een sociaal medium. Bezoekers kregen een 
Conn3ct-kaart en werden geprikkeld om in te loggen op de interactieve consoles, zich te registreren 
(eventueel met naam en selfie) en te reageren op statements en vragen in de expo. Alle acties en reacties 
waren live zichtbaar: op een grote social wall die centraal stond opgesteld en op de interactieschermen 
in de ruimte. 

Alle bezoekers bepaalden zelf hoeveel informatie ze wilden prijsgeven en wat er na hun bezoek overbleef 
aan digitale voetafdruk. Maar tijdens het expobezoek kon iedereen wel meekijken, en voor sommige 
bezoekers kwam dat als een verrassing. Aan het einde konden bezoekers zelf kiezen of ze hun eigen 
reacties en het afgelegde parcours in de expo via mail wilden ontvangen. Zo konden ze desgewenst alles 
nog een keer rustig doornemen. 

Communicatie 
Met gerichte publieksactiviteiten en marketing namen de project- en locatiepartners alle mogelijke 
initiatieven om onze doelgroepen te bereiken. Van klassieke middelen (zoals een persbericht en promo-
materiaal) tot meer experimentele (virale filmpjes, beacon, promozuil, gameworkshop). We pakten dit zo 
efficiënt mogelijk aan. Binnen het werkpakket communicatie werd een algemeen communicatieplan 
opgemaakt. Daarnaast maakte elke tentoonstellingslocatie een eigen plan op om zijn publiek en 
stakeholders te informeren. We lieten sjablonen en ontwerpteksten maken voor gedrukt promo-
tiemateriaal (affiche, banner, uitnodiging, postkaart, flyer). Locatiepartners maakten hiervan gebruik en  
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vulden die verder aan, bijvoorbeeld met een promo-
filmpje. We zetten ook in op promotie via de online 
kanalen: onze partners en wij berichtten er zelf over 
op websites, in nieuwsbrieven en op sociale media. 

Met Conn3ct gingen we uitdrukkelijk de interna-
tionale toer op. Het project werd aangekondigd op 
de website ArtsFlanders, kreeg aandacht in Flanders 
Today en werd via het Kulturforum ook breder 
bekend gemaakt bij het Duitstalige publiek in Vlaan-
deren. Conn3ct werd bij de lancering bekend ge-
maakt via internationale kanalen in de sector (onder 
andere van de internationale bibliotheekorganisaties 
CERL, IFLA en LIBER).  

Sommige internationale bezoekers promootten 
spontaan een bezoek aan de tentoonstelling. Zo 
hoorden we bij toeval dat Alan Daly (Chair en 
Professor van het Department of Education Studies 
van de University of California, San Diego) tijdens een 
lezing op een congres met een slide over Conn3ct 
een bezoek aan de expo aanraadde. Hij e-mailde 
ons achteraf: 
 

‘I actually study social media so I was interested in 
the exhibit and thought you and the team did a 
phenomenal job in weaving together both print 
and social media showing the intersections and the 
importance of media’s role in influencing dialogue, 
policy, and social norms.’  

 

Dichterbij huis kreeg Conn3ct in 2017 appreciatie van de Bibliotheekschool Gent in de vorm van een 
gouden Bib Web Award in de categorie ‘Groot Gezien’. 

Resultaten  
In Göttingen trok de expo circa 1.400 bezoekers. Dat was onder de verwachting en mede te wijten aan 
de onervarenheid van de SUB in publiekscommunicatie. De instelling heeft nog geen traditie in de 
organisatie en promotie van tentoonstellingen. In Museum Meermanno vond de voorbereiding van de 
expo plaats tijdens de zoektocht naar een nieuwe directeur, wat niet ideaal was. De ploeg kreeg wel 
ondersteuning van de KB. In Den Haag trok Conn3ct circa 2.200 bezoekers.  

In Antwerpen zette men sterk in op communicatie en randactiviteiten. Dat vertaalde zich in 7.580 
bezoekers – het hoogste aantal bezoekers ooit – waaronder heel wat internationale bezoekers en een 
mooie mix van jong en oud publiek. In de Bibliotheek Hasselt Limburg was de tentoonstelling vrij te 
bezoeken en werd die door 37.400 bezoekers gezien. Verder waren er in Hasselt 96 rondleidingen en 34 
klasbezoeken. Dat laatste was te danken aan de educatieve pakketten. 

De (drietalige) website vergrootte de toegankelijkheid, ook voor mensen die niet in staat waren om de 
fysieke tentoonstelling te bezoeken. Ook op de website experimenteerden we, en wel met technieken 
die commerciële webshops gebruiken om hun waren in de kijker te zetten. Zo wilden we bezoekers op 
een vertrouwde manier laten kennismaken met onze ‘producten’ (de gedigitaliseerde boeken uit de 
tentoonstelling en de integrale versies van in de expo getoonde videofragmenten). De website trok sinds 
de opening in Göttingen ruim 9.000 unieke bezoekers met een gemiddelde bezoekduur van 3,3 minuten. 
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Opmerkelijk: een derde van de online bezoekers kwam niet uit een van de drie landen waar de tentoon-
stelling te zien was. 

Op de website, die nog steeds online is, staan ook de zeven educatieve lespakketten die door de 
Provinciale Bibliotheek Limburg (vanaf 2018 Bibliotheek Hasselt Limburg) zijn ontwikkeld. Er is per thema 
een afgewerkt, multimediaal en mediawijs pakket dat een inhoudelijke aanvulling is op het tentoonstel-
lingsverhaal. De pakketten lieten leerkrachten voldoende vrijheid om het expobezoek zo goed mogelijk 
te laten aansluiten bij hun leerplannen. Ook nu Conn3ct niet meer toert, blijven de pakketten relevant 
lesmateriaal omwille van hun mediawijze inhoud en aanpak.  

Grote inzet 

In onze subsidieaanvraag begrootten we om ver-
schillende redenen drie extra medewerkers (2,5 
VTE): de Vlaamse Erfgoedbibliotheek is met drie 
vaste medewerkers een kleine organisatie. Zelfs 
met de grote inzet van het eigen personeel (onder 
meer voor de administratieve ondersteuning, de 
algemene leiding en voor het werkpakket multi-
media) blijft voor een project van deze omvang 
extra personeel nodig dat vanuit Vlaanderen 
partners en leveranciers in binnen- en buitenland 
aanstuurt, opvolgt en praktisch ondersteunt.  

Omdat de ontvangen subsidie tot tweemaal toe 
minder dan 60% bedroeg van het gevraagde 
bedrag, konden deze medewerkers niet allemaal 
worden aangeworven. Dit had een grote impact op 
de vaste staf van de vzw: de coördinator en de staf-
medewerker werden sterk belast met enerzijds de 
algemene leiding, en anderzijds de coördinatie en 
uitvoering van het werkpakket multimedia. Hoewel 
we met trots terugblikken op dit project trokken we 
ook belangrijke organisatorische lessen uit Conn3ct 
en zal de vzw in de toekomst geen publiekspro-
jecten van dergelijke omvang meer opzetten. 

 
Conn3ct in Museum Meermanno, Den Haag (2017) 

Binnen de beschikbare middelen gaven we prioriteit aan de aanwerving van dr. Maartje De Wilde als 
inhoudelijke coördinator. Ze bleef voltijds aan boord tot de opening van de expo in Göttingen. Daarna 
schakelden we haar alleen deeltijds in en uiteindelijk nog via dagcontracten bij een interimkantoor. In 
december 2015 stelden we Luc Dewaele van de firma De Lichte Cavalerie aan. Hij voerde als freelancer 
de algemene projectcoördinatie uit (planning en productie, communicatie en budget). Deze samen-
werking werd eind 2016 afgerond. Verder schakelden we boekrestaurator Marijn De Valk in voor het 
maken van aangepaste boekensteunen en de begeleiding van de afbraak van de tentoonstellingen. Voor 
de videobewerking (zoals ondertiteling) en het maken van de korte animaties die in de tentoonstelling te 
zien waren, deden we een beroep op Georges Van Den Heuvel. Exponanza was het bureau dat de 
scenografie en de grafische vormgeving van de tentoonstelling bedacht en verantwoordelijk was voor de 
opbouw, afbouw en transport van de tentoonstellingsmodules. Create Multimedia Services stond in voor 
de ontwikkeling van de multimedia en de website. Ze waren ook verantwoordelijk voor de opbouw, 
afbouw en transport van de multimedia. Alle dienstenleveranciers werden aangesteld na een selectie-
procedure of een offertevraag. 
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Internationale samenwerking 
Dit huzarenstukje kon enkel met de inhoudelijke, 
logistieke en financiële medewerking van diverse 
partners in Vlaanderen, Nederland en Duitsland, 
die zich in verschillende werkpakketten organi-
seerden om op zeer korte termijn tot kwaliteitsvol 
resultaat te komen. De Vlaamse Erfgoed-
bibliotheek was initiator en eindverantwoorde-
lijke voor het project. Daarnaast was de vzw ook 
verantwoordelijk voor onder meer de project-
coördinatie, de keuze voor multimedia, de 
ontwikkeling van de website, de begeleiding van 
Vlaamse scholen, de selectie van content, de 
aanstelling en aansturing van de dienstverleners 
en de fondsenwerving.  

Conn3ct bracht oude boeken en  
nieuwe media letterlijk bij elkaar 

De Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland, was mede-hoofdorganisator en co-
financier. De KB had mee de algemene leiding en zette verschillende experten in die onder meer zorgden 
voor de selectie van de verhaallijnen, boeken en filmpjes, de digitalisering en beschrijving van de boeken, 
de contacten met de Nederlandse opleidingen, de eindredactie van een themanummer, alsook het 
uitzetten en opvolgen van de communicatie, promotie en de conservering van de boeken. We vermelden 
speciaal: 

— Marieke Van Delft leidde het werkpakket Content en was verantwoordelijk voor de inhoudelijke 
selectie. De KB Den Haag beschreef alle boeken en maakte twee derde van alle labelteksten 
(samen met Pierre Delsaerdt die de andere boeken heeft beschreven). Ze verzorgde ook de 
contacten met de Nederlandse opleidingen. Marieke stond ook in voor de inhoudelijke afstem-
ming met Bureau Jeugd en Media, verzorgde de redactie van een themanummer van het 
tijdschrift De Boekenwereld en begeleidde meerdere stagiairs die de KB speciaal voor deze tent-
oonstelling aantrok. In Göttingen, Den Haag en Antwerpen leidde ze de lokale gidsen op. 

— Jan Bos was lid van het werkpakket Content en neemt samen met de coördinator van de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek de algemene leiding op zich. 

— Lonneke op der Heijde was werkpakketleider Communicatie en samen met projectleider Luc 
Dewaele verantwoordelijk voor het communicatieplan en de communicatietoolbox. 

Marieke Van Delft werkte nauw samen met het Centrum voor Stadsgeschiedenis (Universiteit 
Antwerpen), en meer bepaald met prof. dr. Pierre Delsaerdt. Die zorgde mee voor de selectie en 
beschrijving van de boeken en nam ook de organisatie van een summerschool op zich. Een vierde co-
organisator van Conn3ct was de Provinciale Bibliotheek Limburg, verantwoordelijk voor het werkpakket 
Educatie. Isabelle Thoelen zetelde in het projectteam en werkte samen met haar collega Erwin Marcisz 
(pro bono) de educatieve tools uit. Een deskundige selecteerde werken uit de eigen collectie voor de 
expo. De Provinciale Bibliotheek Limburg zette ook sterk in op het aantrekken van scholen en de 
organisatie van klasbezoeken.  
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Vier instellingen waren locatiepartner en 
traden op als gastheer van de expo. De 
Staats- und Universitätsbibliothek 
Göttingen mocht de spits afbijten (7 
oktober 2016 tot 18 december 2016) 
met een opening in de Paulinerkirche in 
aanwezigheid van de ambassadeur van 
Nederland en de Vlaams vertegen-
woordiger in Berlijn. Tussen 24 februari 
en 21 mei 2017 stond Conn3ct in Museum 
Meermanno/Huis van het boek (Den 
Haag). Tijdens de zomer van 2017 (22 
juni tot 17 september) was de expo te 
zien in de Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience (Antwerpen) en van 14 
oktober 2017 tot 29 april 2018 in de 
Provinciale Bibliotheek Limburg. 

 
Conn3ct in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen (2017) 

De locatiepartners droegen financieel, inhoudelijk en logistiek bij aan de tentoonstelling. Elke instelling 
voegde enkele bijzondere werken uit de eigen collectie toe aan de expositie. Ze stonden ook in voor (de 
organisatie en de kosten voor) de opening, de communicatie, de beveiliging, het onthaal en 
randactiviteiten zoals lezingen en rondleidingen. Ze droegen de transport- en verzekeringskosten. Voor 
de communicatie gebruikten ze een speciaal door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek ontwikkelde toolbox 
met onder andere gedeelde inhoud voor een socialemediastrategie. 

Andere partners in het project droegen op hun manier hun steentje bij aan de realisatie van Conn3ct: 

— Alle partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek leenden werken uit aan de tentoon-
stelling. Ze hebben pro bono elk werk gedigitaliseerd en online ontsloten. 

— Bureau Jeugd en Media adviseerden ons in de beginfase over het concept en de multimediale 
uitwerking van dit project en hielp ons multimediale content van filmpjes, audio, websites, blogs, 
feeds en dergelijke te selecteren. 

— Omdat jongeren een belangrijke doelgroep vormden hebben we studenten van creatieve en 
academische opleidingen in Vlaanderen en Nederland gevraagd om de brug te slaan tussen oude 
boeken en nieuwe media. Dit gebeurde in nauw overleg met de docenten. Het gaat om 
Universiteit Antwerpen: master Literatuur van de moderniteit; Hogeschool PXL (Hasselt): PXL-
Education; LUCA-School of Arts, Campus C-mine (Genk), MAD-faculty, Interaction Design; De 
Haagse Hogeschool: Communication & Multimedia Design; Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
(HKU), 3de-jaars projectgroep (interdisciplinair), UCLL, lerarenopleiding (Diepenbeek). 

— Het Gastlandschap Frankfurter Buchmesse (Vlaams Fonds voor de Letteren) nam Conn3ct op in 
het officiële culturele programma van de Buchmesse en zorgde voor vertalingen naar het Duits. 

— LINC, Cultuurconnect en Mediawijs.be werden bij het project betrokken omwille van hun 
expertise rond digitale cultuur, educatie en mediawijsheid. Ze werden geconsulteerd gedurende 
het gehele project, namen deel aan een brainstormsessie rond de educatieve werking en gaven 
feedback op het educatieve luik. 

— Het steunpunt voor cultureel erfgoed FARO werd bij het project betrokken omwille van ervaring 
met educatie via digitale tools en crossmediale publiekswerking. De verantwoordelijke voor de  
Conn3ct-website en multimedia nam deel aan vorming van FARO (onder andere over beacons en 
open platformen). Experten binnen FARO werden individueel geconsulteerd, uitgenodigd voor 
de eerste brainstormsessie binnen het werkpakket Educatie en voor de preview van de 
tentoonstelling. 
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Conn3ct in de Bibliotheek Hasselt Limburg (2017) 

 

 
 

‘Super Ausstellung für Jugendliche und Erwachsene.' 

‘Luther is cool. 10/10.' 

‘Quelle belle initiative, magnifiquement exposée.’ 

‘The comparison between the early printed and today’s social media was very interesting! And 
the venue itself is amazing.’ 

‘Een boeiende en leerrijke tentoonstelling met een uitgelezen keuze aan oude drukken. Mijn 
gelukwensen aan de makers ervan.’ 

‘Sehr beeindruckende expositie.’ 

‘Leuke manier om op een moderne weg het verleden te ontdekken.’ 

‘History is fun when you present it this way!’ 

‘O, die Ausstellung is voll cool.’ 

‘Heel interessant, die vergelijking met de maatschappelijke explosies die veroorzaakt werden 
500 jaar geleden met de boekdrukkunst en nu met de social media.’ 

‘A fascinating look at the two greatest trends in information creation, technology, and 
dissemination. Dank je.’ 

‘Ausstellung kann mann weiter empfhelen. Hut ab!’ 

‘A journey in time, by simply walking around & reading the signs. I loved the informative way of 
the representation & I do recommend it to others as well.’ 

‘Eine sehr ambitieuse Ausstellung die beide Welten spannend und schön präsentiert.’ 

‘We have had some excitement with the participation in the social media training in this 
historical place.’ 

— Bezoekers van Conn3ct  
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FLANDRICA.BE 

Op de website Flandrica.be kan het brede publiek kennismaken met de rijkdom van de Vlaamse 
bibliotheekcollecties. Het portaal bundelt gedigitaliseerd erfgoedmateriaal. We bouwen de online 
erfgoedbibliotheek elk jaar verder uit. 

➜ flandrica.be 

Collectie 

Werken 

In de zomer van 2016 verschenen 65 nieuwe 
werken uit de deelnemende bibliotheken op 
Flandrica.be, waaronder de eerste titels van 
het Museum Plantin-Moretus en DIVA. 
Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en 
Diamant. Een aantal van deze werken 
werden gedigitaliseerd met het oog op de 
tentoonstelling Conn3ct, waar de boeken 
vanaf oktober 2016 te zien zouden zijn. In 
2017 en 2018 namen we bijkomende werken 
op die voor latere edities van deze expo 
werden gedigitaliseerd. In totaal kwamen er in de periode 2016-2018 128 items bij. De aanwinsten illu-
streren nog maar eens de grote verscheidenheid van de Vlaamse erfgoedbibliotheekcollecties. 

Topstukken 

De partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek hechten veel belang aan het breed 
beschikbaar maken van de topstukken in hun bezit. Alleen is dat in fysieke vorm niet zo evident. Juist 
vanwege hun belang moeten ze extra beschermd worden tegen veelvuldig gebruik en manipulatie. De 
topstukken zijn de afgelopen jaren dan ook quasi allemaal gedigitaliseerd en online gepubliceerd. Zo kan 
iedereen ze zelf doorbladeren op het internet. In 2017 en 2018 hebben we de nog ontbrekende 
topstukken uit de Flandrica-bibliotheken opgenomen in de online bibliotheek. De 86 werken zijn getagd 
als ‘Vlaams topstuk’ om ze gemakkelijk te kunnen vinden. Ook bibliothecaire topstukken van bibliotheken 
die niet in Flandrica.be participeren willen we opnemen. In 2016 voegden we daarom de Codex Eyckensis 
van de Musea Maaseik toe. 

Rondleidingen 

Naar aanleiding van Gedichtendag maakte assistent Nicolas Janssen begin 2016 samen met het 
Poëziecentrum een rondleiding ‘Rijm en poëzie’, waarin we een greep deden uit het rijke Vlaamse poëzie-
aanbod van de afgelopen eeuwen.  

In het kader van het ‘festival van het woord’, georganiseerd door de katholieke en protestante kerken 
van Antwerpen, kreeg de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in 2017 de vraag om een virtuele 
tentoonstelling rond oude Bijbels te maken. Flandrica.be bleek het ideale instrument om dit te doen, 
aangezien er al verschillende gedigitaliseerde Bijbels op de website beschikbaar waren. Assistent Sarah 
Voet stelde deze rondleiding samen, met behulp van de experts van de Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience en de KU Leuven Bibliotheken.  

http://flandrica.be/
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In 2017 publiceerden we op Flandrica.be nog twee andere rondleidingen: Schoonheid (Marleen 
Marynissen, KU Leuven Bibliotheken) en Het leven van alledag (stagiairs KU Leuven Bibliotheken). Het 
aantal rondleidingen komt daarmee op zeven.  

Bijgestelde koers 
Eind 2016 legden we Flandrica.be onder de loep. We constateerden dat het initiatief structureel tijd en 
aandacht vraagt die het niet krijgt door onze beperkte middelen. Dit geldt ook voor de partnerbiblio-
theken, die bovendien sinds de start van het project in 2010 andere noden rond digitalisering en online 
ontsluiting hebben. Daarnaast is het moeilijk om kleinere partners te betrekken, doordat er in deze instel-
lingen vaak nog weinig expertise rond deze materie bestaat. We zouden veel intensievere begeleiding 
moeten aanbieden om deze bibliotheken te laten instappen. 

Een intern denktraject met de stuurgroep en het redactieteam van Flandrica.be leidde tot beleids-
aanbevelingen die het bestuur van de vzw overnam. Er werd besloten om geen grote investeringen meer 
te doen in Flandrica.be voor de aanvang van de nieuwe beleidsperiode in 2019. De focus in 2017-2018 
lag op Flandrica.be in zijn huidige vorm beter tot bij de culturele meerwaardezoeker te brengen, door 
middel van kleine verbeteringen en communicatie-initiatieven. Ook moest het proces voor het aan-
leveren van nieuwe werken worden geoptimaliseerd. Om Flandrica.be zo aantrekkelijk mogelijk te maken 
besloten we om meer in te zetten op de opname van toppers en veel gevraagde stukken. 

Updates 

Tot medio 2016 werd de collectie van Flandrica.be uitgebreid in halfjaarlijkse updaterondes waarbij tien-
tallen stukken van meerdere bibliotheken ineens werden toegevoegd. Bij elke update werden de aange-
leverde toelichtingen geredigeerd en waren er een tweetal redactievergaderingen. Om de werklast bij de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Flandrica-partners te verlagen stapten we af van deze methode. Elke 
bibliotheek kan sindsdien op elk gewenst moment zelf items toevoegen. Kwaliteitscontrole gebeurt 
achteraf. Om de nieuwe werkwijze te faciliteren investeerden we in het herwerken van de project-
documentatie en het opzetten van een projectsite om alle informatie overzichtelijk aan te bieden. 

Sociale media 

Om Flandrica.be in de kijker te zetten heeft assistent Sarah Voet een strategie uitgewerkt om de bijna 
achthonderd Flandrica-stukken te posten op sociale media in een ‘stuk van de dag’-format. Daarvoor 
maakte ze een selectie van geschikte kanalen en bruikbare tools. We hopen dit in 2019 te implementeren. 

Om het brede publiek van Wikipedia naar Flandrica.be te leiden heeft assistent Judith Dewaele een lijst 
gemaakt van Wikipedia-artikels die kunnen worden verrijkt op basis van teksten en objecten in 
Flandrica.be. Bedoeling is om deze lijst te verwerken nadat we de afbeeldingen van Flandrica.be hebben 
toegevoegd aan Wikimedia Commons. Dat moest wachten op verdere afspraken rond de open 
terbeschikkingstelling van de afbeeldingen en teksten op Flandrica.be. Ons bestuur nam eind 2018 het 
besluit om de Creative Commons-licentie van Flandrica.be aan te passen om dit mogelijk te maken. 

Vertaling 

We willen via Flandrica.be ook het internationale publiek een blik gunnen op Vlaanderens rijke 
bibliothecaire erfgoed. Sinds 2015 bieden we Flandrica.be gedeeltelijk aan in het Engels. Er is een 
Engelstalige interface en de meeste rondleidingen zijn vertaald. Idealiter zou de volledige website 
vertaald worden. De geschatte kosten waren aanzienlijk. Omdat bleek dat voor het opnemen van de 
vertalingen bijkomende technologie-investeringen nodig waren, besloten we te wachten tot 2019 en deze 
vereiste mee te nemen bij de ontwikkeling van een nieuwe website. 
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Integratie 

Bij de voorstudies voor de vernieuwing van de informatie-infrastructuur van de Vlaamse Erfgoed-
bibliotheek in 2019-2023 is gekeken hoe we onze databanken en websites beter kunnen integreren en 
onderling versterken. Integratie tussen de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken en Flandrica.be lag voor 
de hand. De werken in Flandrica.be zullen dienen als illustraties bij de beschrijvingen van de betrokken 
deelcollecties en omgekeerd kan Flandrica.be via de Collectiewijzer gebruikers helpen toeleiden naar de 
fysieke en virtuele collecties van erfgoedbibliotheken. 
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EN OOK… 

Reizende fototentoonstelling ‘Boeken met een hoek af’  
De fototentoonstelling ‘Boeken met een hoek af’ werd door assistent Judith De Waele gecreëerd als een 
opdracht binnen haar stage. Zesentwintig foto’s uit onze Schadeatlas bibliotheken tonen uiteenlopende 
schadebeelden die bij boeken voor kunnen komen. Naast enkele zeer ernstige gevallen, zoals brand-
schade of schimmel, tonen we ook herkenbaardere kwalen zoals een kapotte boekband of verzuurd papier.  

De fototentoonstelling wordt verhuurd aan geïnteresseerde organisaties. Dat kunnen bibliotheken zijn 
die UPLA toegepast hebben, maar ook andere instellingen. Bij de expo hoort een publieksgids, die ook 
tips bevat die bezoekers helpen zorg te dragen voor hun eigen boekencollectie. Daarnaast voegden we 
met de Erfgoedapp van FARO een extra laag toe aan de tentoonstelling om de bijschriften bij de foto’s te 
kunnen raadplegen. In de periode 2017-2018 werd de expo vijf keer uitgeleend aan de bibliotheken van 
Harelbeke, KADOC, Hasselt, Koksijde en Beernem. Voor 2019 en 2020 zijn er al zes boekingen. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De collegagroep Manuscripten in de Spoelberchkamer van de  
KU Leuven Bibliotheken (2017) 
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PRAKTIJKGEMEENSCHAPPEN 

Als netwerkorganisatie en kennismakelaar zet de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in op overlegstructuren waarin 
professionals regelmatig samenkomen en zo kennis delen en creëren. 

Collegagroepen 
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek continueerde in 2016-2018 de collegagroepen STCV (bibliografische 
beschrijving van oude drukken) en Verhuizen van documentaire collecties (samen met FARO), net als de 
gebruikersgroep Cometa (samen met FARO en PACKED, actief sinds 2015). Een plan voor een nieuwe 
collegagroep Digitaliseren van periodieken (samen met VIAA, FARO en PACKED) werd in 2016-2017 uitge-
werkt binnen de stuurgroepen van Abraham en Nieuws van de Groote Oorlog, maar nog niet geconcre-
tiseerd wegens tijdsgebrek. Dit idee wordt opgepikt binnen het project Abraham 2020 dat in 2019 van 
start gaat. 

Het project Medieval Manuscripts in Flemish Collections (MMFC) is dan weer een direct gevolg van de 
opstart in 2017 van een nieuwe collegagroep Manuscripten. Collectiespecialisten uit de partnerbiblio-
theken en Ann Kelders van de KBR kwamen informeel samen om de oprichting van een formele en 
sectorbrede collegagroep rond manuscripten voor te bereiden. Die heeft tot doel om collega’s die met 
manuscripten werken samen te brengen zodat ze met elkaar kunnen overleggen en expertise en tools 
kunnen delen. Al op de eerste bijeenkomst werd daar de nood aangekaart voor één platform voor 
Vlaamse manuscripten. Daarom werd op de daaropvolgende bijeenkomsten in 2017 en 2018 vooral 
gefocust op het verkennen en stroomlijnen van de ideeën over de finaliteit en aanpak van dit platform. 
Dit denkwerk resulteerde uiteindelijk in een succesvolle subsidieaanvraag. Omdat de experten in 2019 
vooral in het projectteam van het MMFC-project ingezet worden, stellen we de lancering van deze 
collegagroep nog even uit. 

Medewerkers van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek participeerden in 2017-2018 zelf ook in de collega-
groepen 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 

FARO, VKC en Move 

Eva Wuyts 
David Coppoolse,  
Charles Derre 
Sarah Fierens 

Leren in de erfgoedsector FARO Eva Wuyts 

Waarderen FARO 
Melissa Hodza 
Annelies De Bie 

Registratie van 
waarderingsresultaten 

FARO David Coppoolse 
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Stuurgroepen 
Voor bepaalde projecten of expertisedomeinen kan onze raad van bestuur zich laten adviseren door een 
stuurgroep. Die verricht beleidsvoorbereidend werk en treedt op als klankbord 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 2016-2018 waren er stuurgroepen voor de 
projecten STCV, Abraham, digitaal depotonderzoek, Flandrica.be en Wijzer Waarderen.  

Ons personeel wordt regelmatig vanuit hun functie en expertise gevraagd om deel te nemen aan de 
adviserende organen van andere organisaties of hun projecten. In 2016-2018 ging het om: 
 

ORGAAN ORGANISATOR DEELNEMER 

Begeleidende commissie Anet Universiteitsbibliotheek Antwerpen David Coppoolse 

Commissie DBNL 
Nederlandse Taalunie, KB Den Haag, 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

Eva Wuyts 

Stuurgroep Nieuws van de 
Groote Oorlog 

Vlaams Instituut voor Archivering 
Eva Wuyts 
David Coppoolse 

Klankbordgroep studie digitaal 
ecosysteem 

Vlaamse overheid Eva Wuyts 

Stuurgroep Waarderingsproject Resonant Annelies De Bie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Vergaderingen en bijeenkomsten koppelen we zo mogelijk aan  
plaatsbezoeken, hier in de Universiteitsbibliotheek Gent (2016) 
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EXPERTISEDELING 

Het detecteren, versterken en delen van kennis is de kern van onze werking. 

Publicaties 
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek speelt actief in op de vraag van (vak)media om een bijdrage te leveren 
over erfgoedbibliotheken. Die worden geïllustreerd met eigen beeldmateriaal. In 2017 verscheen (dankzij 
de Koninklijke Bibliotheek van Nederland) een speciaal themanummer van De Boekenwereld over onze 
tentoonstelling Conn3ct.  

Dat inspireerde ons om in 2018 zelf een nummer van dit tijdschrift te wijden aan tien jaar Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek. In ruil voor een financiële bijdrage ontving de vzw 650 exemplaren (van een totale 
oplage van 2.500) die werden verspreid op het Overlegplatform van 2018 en in 2019 worden ze eveneens 
verzonden naar stakeholders. In tien artikelen worden de genese en de belangrijkste initiatieven van de 
vzw geduid. Het zal de komende jaren dienst doen als relatiegeschenk. Het themanummer werd geredi-
geerd door stafmedewerker David Coppoolse. 

Alle verschenen artikelen en publicaties zijn terug te vinden (en zijn meestal ook digitaal raadpleegbaar) 
via de documentatiesectie van onze website. In 2016-2018 verschenen deze publicaties: 

— Beyers, Leen, Tom Cobbaert, David Coppoolse et al. Kwaliteitsvol waarderingstraject. 
Basisnormen. Brussel: FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed 2017. 

— Capiau, Sam. Deponering van digitale publicaties uit Vlaanderen. Deel 2: Studie naar een Belgisch 
kader door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in opdracht van de Vlaamse overheid. Antwerpen: 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek 2016. 

— Collier, Mel. ‘Je zou er een boek over kunnen schrijven.’ De Boekenwereld 34 (2018) 3: 2. 
— Collier, Mel en Steven Van Impe. ‘Ons erfgoed moet beschikbaar blijven’. De Standaard 2018-06-

12: 38. 
— Coppoolse, David, Hendrik Defoort, Tom Deneire et al. ‘De keuze van de curatoren.’ De 

Boekenwereld 34 (2018) 3: 36-41. 
— Coppoolse, David. ‘DBNL 2.0. De nieuwe toekomst van de Digitale bibliotheek voor de 

Nederlandse letteren.’ Meta. Tijdschrift voor bibliotheek & archief 2016, no. 3 (2016): 32-33. 
— Coppoolse, David. ‘Flandrica.be: letterschatten van vroeger voor vandaag en morgen.’ De 

Boekenwereld 34 (2018) 3: 34-35. 
— Coppoolse, David. ‘Wegwijs in de Vlaamse bibliotheekcollecties.’ De Boekenwereld 34 (2018) 3: 6-7. 
— Derre, Charles. ‘Een schrijver is een surfer: De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse 

Letteren als inspiratiebron.’ Verzin (2018) 13.2.  
— Derre, Charles. ‘De Vlaamse inhaaloperatie voor de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse 

Letteren (DBNL).’ Meta. Tijdschrift voor bibliotheek & archief 2018 (2018) 3: 26-30. 
— De Ridder, Eva en Susanna De Schepper. ‘Abraham – Catalogus van Belgische kranten.’ 

Bladwijzer. Wegwijs met Heemkunde Vlaanderen (2016) 17: 9-13. 
— De Schepper, Susanna en David Coppoolse. ‘Nieuw leven voor oud nieuws: Abraham en het 

behoud van ons krantenerfgoed.’ De Boekenwereld 34 (2018) 3: 26-28. 
— De Schepper, Susanna. ‘De gevleugelde schildpad vliegt gestaag verder.’ De Boekenwereld 34 

(2018) 3: 20-25. 
— de Valk, Marijn, Sam Capiau en Eva Wuyts. ‘Van rode rot tot remedie: schade-inventarisatie als 

startpunt voor behoud en beheer.’ De Boekenwereld 34 (2018) 3: 45-47. 
— De Wilde, Maartje en Eva Wuyts, ‘Conn3ct: 2 media, 1 verhaal. Een mediawijze ervaring voor 

boekenwurmen en smartphone zombies’, FARO. Tijdschrift over cultureel erfgoed 9 (2016) 4: 12-16. 
— De Wilde, Maartje, Marieke van Delft en Eva Wuyts, ‘Conn3ct: Een tentoonstelling voor 

boekenwurmen en smartphone zombies’. De Boekenwereld 33 (2017) 1: 4-7. 
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— De Wilde, Maartje. ‘Conn3ct: impact van drukpers en sociale media.’ Antwerpen: Davidsfonds 
2017-06-24. 

— Defoort, Hendrik, Tom Deneire, Jan Dewilde et al. ‘Deelcollecties van Vlaamse 
Erfgoedbibliotheken.’ De Boekenwereld 34 (2018) 3: 8-16. 

— Fierens, Sarah. ‘Lof der digitale letteren.’ De Boekenwereld 34 (2018) 3: 29-31. 
— Hodza, Melissa en Tom Deneire. ‘Collecties op de weegschaal: erfgoedbibliotheken en 

waardering.’ De Boekenwereld 34 (2018) 3: 42-44. 
— Marcisz, Erwin. ‘Oude boeken en mediawijsheid: met 41 klassen naar de erfgoedbibliotheek.’ De 

Boekenwereld 34 (2018) 3: 32-33. 
— Snijders, Tjamke, Susanna De Schepper en Evelien Hauwaerts. ‘Voor de prijs van twee huizen: 

Vlaanderen als centrum van de middeleeuwse handschriftproductie.’ De Boekenwereld 34 (2018) 
3: 17-19. 

— Wuyts, Eva. ‘Een nieuw hoofdstuk voor erfgoedbibliotheken.’ De Boekenwereld 34 (2018) 3: 3-5. 

Spreekbeurten 
Onze medewerkers worden regelmatig gevraagd om te komen spreken over de projecten en initiatieven 
van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Dit waren de belangrijkste presentaties in 2016-2018: 
 

BIJEENKOMST JAAR SPREKER ONDERWERP 

ICE-netwerk 2016 Eva Wuyts Gedistribueerd beheer van databanken 

BoekenOverleg 2016 Eva Wuyts Deponeren van digitale publicaties 

Focus op Auteursrecht 
VVBAD 

2016 Sam Capiau Deponeren van digitale publicaties 

Colloquium ‘50 years of 
print’ van de KBR 

2016 Sam Capiau Deponeren van digitale publicaties 

Heemkunde Actueel 2016 Susanna De Schepper 
Nieuws uit mijn regio: historisch, actueel 
en digitaal 

Informatie aan Zee 2017 
Eva Wuyts 
Isabelle Thoelen (BHL) 

Let’s Conn3ct! Het verhaal achter het 
mediawijze project ‘Conn3ct’ 

Informatie aan Zee 2017 
Eva Wuyts 
Johan Eeckeloo 
(Conservatorium Brussel) 

Hopla! Daar is UPLA 

Informatie aan Zee 2017 

Eva Wuyts 
An Smets (KU Leuven) 
Tom Deneire (UA) 
Evelien Hauwaerts (OBB) 

Stage in de bib 

Informatie aan Zee 2017 Sam Capiau (EHC)  

Davidsfonds, Antwerpen 2017 Maartje De Wilde 
Conn3ct: impact van drukpers en sociale 
media 

Literature Without 
Frontiers? 

2018 Tom Swaak Embleembibliografie 

Vrije Universiteit Brussel 2018 Charles Derre Infosessie DBNL 

KANTL 2018 Charles Derre Infosessie DBNL 

Universiteit Gent 2018 Charles Derre Infosessie DBNL 

Katholieke Universiteit 
Leuven 

2018 Charles Derre Infosessie DBNL 
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BIJEENKOMST JAAR SPREKER ONDERWERP 

20e Colloquium 
Neerlandicum 

2018 Sarah Fierens De Toekomst van DBNL: Panelgesprek 

Universiteit Antwerpen 2018 Sarah Fierens Infosessie DBNL 

Université de Liège 2018 Sarah Fierens Infosessie DBNL 

Rondetafel FARO 2018 Eva Wuyts 
Een BIObaan bij de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek 

Diplomatieke dagen 2018 Eva Wuyts Flanders Heritage Libraries 
 

Soms gaat onze medewerking aan de vormingsactiviteiten van derden verder dan louter het brengen 
van een verhaal. Enkele voorbeelden: 

— Op maandag 10 oktober 2016 organiseerde VVBAD haar tweejaarlijkse studiedag Focus. Deze 
editie focuste op het auteursrecht. Projectmedewerker Sam Capiau bereidde de studiedag mee 
voor en bracht verslag uit van de break out sessie ‘Archief en erfgoed’. 

— De coördinator nam in 2016 deel aan een plenair panelgesprek en de infomarkt op de eerste 
editie van FARO’s Beroependag voor historici. Meer dan honderd studenten namen eraan deel. 
Achteraf was er nog een infomarkt waarop Hendrik Defoort van Universiteitsbibliotheek Gent 
vragen beantwoordde over werken in erfgoedbibliotheken. In 2017/2018 participeerde de coördi-
nator ook in andere overlegmomenten van FARO rond werken in de cultureel-erfgoedsector. 

— Projectmedewerker Susanna de Schepper nam in 2016-2017 namens de erfgoedbibliotheken 
deel aan de werkgroep die de tweejaarlijkse VVBAD-conferentie Informatie aan Zee organiseert. 
Ze leidde er ook een sessie rond collecties. 

— In 2018 namen FARO en Mediawijs het initiatief voor een vormingsreeks voor erfgoedbiblio-
theken en archieven rond mediawijsheid. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Bibliotheek 
Hasselt Limburg waren bereid om hieraan mee te werken omwille van hun ervaringen met deze 
vorming en het project Conn3ct. De reeks werd echter uitgesteld naar 2019 omdat er te weinig 
geïnteresseerden waren. 

Adviesvragen 
Alle medewerkers engageren zich om zo snel en correct mogelijk te antwoorden op vragen van 
bewaarinstellingen, onderzoekers, culturele organisaties en particulieren. Als we een vraag niet met 
enkele e-mails of telefoontjes kunnen oplossen, leidt dit soms tot een intensiever begeleidingstraject. In 
2018 merkten we een duidelijke toename van meer substantiële vragen om begeleiding van bibliotheken, 
bijvoorbeeld rond collectiebeleid of conservering. Voor deze vragen werden binnen de raad van bestuur 
experten van de partnerbibliotheken aangeduid. De ‘gewone’ adviesvragen gaan over de vindbaarheid 
van (digitale) kranten, gevolgd door informatievragen over schenkingen en crowdfunding. Via 
Flandrica.be krijgen we af en toe vragen over de reproductie van collectiestukken en sinds de publicatie 
van de Library Damages Atlas worden we ook gecontacteerd door organisaties uit het buitenland.  
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EN OOK … 

Plaatsbezoeken 
In januari 2016 bezocht de algemene vergadering de Bodleian Libraries in Oxford. Het is na de British 
Library de grootste bibliotheek van het Verenigd Koninkrijk en een van de zes instellingen die depotplicht 
kennen voor alle werken gepubliceerd in dit land. Dit was erg nuttig in het kader van ons e-
depotonderzoek.  

In april 2016 namen de coördinator en de secretaris-penningmeester deel aan een studiereis van het 
OKBV naar New York. We bezochten museumbibliotheken en – op onze vraag – ook de New York Public 
Library. Het studiebezoek was interessant en nuttig om contacten te leggen met de Vlaamse 
Vertegenwoordiging van de Vlaamse overheid en als informele kennismaking met de verschillende 
bibliothecarissen.  

In oktober 2016 organiseerden we zelf een driedaagse studiereis voor de leden van onze raad van 
bestuur naar bibliotheken in Göttingen en Wolfenbüttel. Focus hier was digitalisering en oude drukken. 
We combineerden dit met de opening van onze tentoonstelling Conn3ct. 

In 2018 organiseerden we voor de leden van de algemene vergadering een driedaagse studiereis naar 
gerenommeerde bibliotheken in Parijs: de Bibliothèque nationale de France (sites Tolbiac en Richelieu), 
de Bibliothèque Mazarine (waarmee we samenwerkten in het kader van STCV) en de universiteits-
bibliotheek-met-erfgoedcollecties Bibliothèque Sainte-Geneviève. Het bezoek leverde heel wat infor-
matie op rond verbouwingen en nuttige contacten. 

Vakbibliotheek 
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is geen bibliotheek. Toch hebben we in de loop der jaren via aankoop en 
schenkingen een kleine collectie publicaties verzameld die te maken hebben met de werking van 
erfgoedbibliotheken. Genoeg om te kunnen spreken over een vakbibliotheek. Het idee om deze verzame-
ling in een digitale catalogus in te voeren en zo ook toegankelijk te maken voor derden, lag al enkele jaren 
op tafel. Maar het was wachten tot onze stagiair Sohnia Hashmi zich aandiende om dit idee te realiseren. 
Ze voerde in 2018 onder begeleiding van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience alle boeken in als 
een aparte collectie binnen de catalogus van deze bibliotheek. Zo is ze ook voor derden ontsloten en 
consulteerbaar geworden. 

 

 

 
Ontsluiting van de vakbibliotheek van de  

Vlaamse Erfgoedbibliotheek (2018) 
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VII. ORGANISATIE 

 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een moderne en 
professionele netwerkorganisatie. 

We hebben bijzondere aandacht voor goed bestuur, 
welzijn op het werk, diversiteit, toegankelijkheid en 
duurzaamheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden van de algemene vergadering en het personeel  
op studiereis in Parijs (2018) 
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BESTUUR 

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. 

De vzw is gesticht door de stad Antwerpen, de Universiteit Antwerpen, de stad Brugge, de Universiteit 
Gent, de Katholieke Universiteit Leuven en de provincie Limburg. Bij de oprichting is in de statuten 
bepaald dat deze leden specifieke vertegenwoordigers niet-bestuurders aanduiden in de raad van 
bestuur (RB) en algemene vergadering (AV).  

De vereniging telt vandaag elf leden. Behalve de hierboven genoemde oprichters (die telkens twee 
mensen afvaardigen) gaat het om FARO, de coördinator van de VVBAD en drie natuurlijke personen die 
als expert zijn aangezocht. Deze natuurlijke personen en de vertegenwoordigers van de rechtspersonen 
zetelen samen in de AV van de vzw die minstens tweemaal per jaar samenkomt. Alle leden en hun 
stemgerechtigde vertegenwoordigers kunnen op de zetel alle boekhoudkundige stukken van de 
vereniging raadplegen, alsook de notulen en beslissingen van de AV en de RB. De RB-leden kunnen ook 
de notulen en beslissingen van het dagelijks bestuur (DB) inkijken. Om dit te faciliteren en transparantie 
te garanderen hebben we in 2016 een Google Site gebouwd die onze eerdere oplossing, OpenAtrium, 
vervangt (zie verder).  

De vereniging wordt bestuurd door een negenkoppige RB die bestaat uit de directeurs/hoofdbibliothe-
carissen van de zes erfgoedbibliotheken (als vertegenwoordigers niet-bestuurders), de coördinator van 
de VVBAD en twee experten waarvan één op dit moment voorzitter is. De RB bepaalt het beleid van de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek: ze verzekert de afstemming van de verschillende initiatieven van de vzw en 
waakt erover dat de projecten binnen het algemene beleid van de organisatie blijven passen. De RB duidt 
ook de vertegenwoordigers aan die namens de vzw deel uitmaken van externe advies-, bestuurs- of 
overlegorganen. 

De vergaderingen worden voorbereid door het DB, bestaande uit de voorzitter, de ondervoorzitter en de 
secretaris-penningmeester, die maandelijks samenkomen met de coördinator. Het DB is belast met het 
dagelijks bestuur en de lopende zaken, en is onder meer verantwoordelijk voor het financieel beheer, 
het personeelsbeleid, de uitstippeling en voorbereiding van beleidsbeslissingen en de uitvoering en 
opvolging van beslissingen van de RB en AV.  

Het DB wordt voor de dagelijkse werking bijgestaan door de coördinator die samen met de voorzitter 
optreedt als aanspreekpunt en gezicht van Vlaamse Erfgoedbibliotheek. De coördinator is gemachtigd 
om in naam van de vereniging daden van dagelijks bestuur te verrichten. De coördinator treedt ook op 
als directe chef voor de medewerkers van de vzw en rapporteert over hun werkzaamheden aan DB, RB 
en AV. De directe opvolging en aansturing van de coördinator is gedelegeerd naar het DB. 

In 2016-2018 vonden 28 vergaderingen plaats van het DB, 20 van de RB en 8 van de AV. Zoals altijd 
koppelden we de eerste bestuursvergadering van het jaar aan een nieuwjaarslunch en een plaatsbezoek 
(in 2016 bibliotheken in Oxford, in 2017 het Heritage Lab en Digilab van de KU Leuven en in 2018 de 
tentoonstelling over Colard Mansion in Brugge). In het voorjaar van 2016 nam prof. dr. Mel Collier de 
functie van voorzitter over van prof. dr. Pierre Delsaerdt. In 2018 namen we afscheid van Leen Speecke 
die met pensioen ging. De nieuwe bibliothecaris van de Openbare Bibliotheek Brugge, Koen Calis, nam 
het van haar over.  

De belangrijkste procedures en de bevoegdheden zijn vastgelegd in documenten die formeel zijn 
goedgekeurd door de RB of AV: de statuten, het huishoudelijk reglement, de tekst ‘Toelichting bij de 
structuur, aansturing en werking van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek’, en de tekst ‘Stuurgroepen’. Al deze 
documenten worden in nieuwe beleidsperiode gereviseerd na een interne zelfevaluatie. 
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Planning en evaluatie 
Elk jaar worden de doelstellingen uit de beheersovereenkomst en het beleidsplan via actieplannen 
vertaald naar concrete acties en prioriteiten. Deze worden voorgelegd aan RB en AV voor goedkeuring. 
Ongeplande initiatieven of opportuniteiten worden eerst voorgelegd aan het dagelijks bestuur (DB) en 
vervolgens aan de RB. Met de AV overlopen we tweemaal per jaar de gehele werking via het actieplan en 
het jaarverslag. 

Voor grote initiatieven wordt een projectplan opgemaakt (inclusief doelstelling, budget, financiën, enga-
gementen, resultaten en timing) dat formeel wordt goedgekeurd door de RB. Elk project krijgt ook een 
aparte stuurgroep die wordt voorgezeten door een lid van de RB of de AV dat hierover rapporteert zodat 
het bestuur die indien nodig kan bijsturen.  

Over de projecten wordt regelmatig verslag gedaan op de vergaderingen van DB en RB zodat bijsturing 
mogelijk is. We proberen op elke bestuursvergadering één project uitvoerig te bespreken (voor-
geschiedenis, koppeling met beleidsplan, doelstellingen, voortgang, toekomstperspectieven) en de te 
nemen beslissingen gebundeld ter goedkeuring voor te leggen. Na afronding van initiatieven wordt een 
intern en/of extern eindrapport opgemaakt dat terugkoppelt naar het oorspronkelijke projectplan. 

In 2015-2016 liep een intern denktraject waarin onder andere alle activiteiten door de RB werden 
geëvalueerd en elke partnerbibliotheek apart door het DB en de coördinator werd bevraagd over de 
werking en doelstellingen van de organisatie. Een consultant voerde ook enkele gesprekken met de 
coördinator en bestuursleden. De resultaten werden teruggekoppeld en verder opgevolgd binnen het 
DB en de RB. Dit resulteerde in verschillende acties, onder andere de creatie van een intern nieuwsbrief, 
de bijsturing van agenda’s en vergadermethodes binnen de bestuursorganen en een verscherpte visie 
die als basis diende voor het nieuwe beleidsplan.  

Beleid 
Een belangrijk agendapunt in 2016-2017 was de ontwikkeling van een nieuw cultureel-erfgoeddecreet. 
De bestuursleden werden voortdurend geïnformeerd en alle negen erkende erfgoedbibliotheken zijn 
door de coördinator geconsulteerd om namens de subsector standpunten in te nemen. Dit zowel op 
vraag van de overheid (bijvoorbeeld over de dienstverlenende rollen) als van belangenbehartiger OCE. 
Eind 2016 werd met de zes partnerbibliotheken ook een denkdag belegd om kennis te nemen van de 
nieuwe ontwikkelingen rond het cultureel-erfgoeddecreet en stelling in te nemen over de ideale 
organisatievorm.  

Aan het beleidsplan 2019-2023 werd vooral in 2017 hard gewerkt tijdens een iteratief proces, geleid door 
een hiertoe gemandateerd planningsteam, waarbij alle leden van de RB en de AV betrokken werden en 
de cultureel-erfgoedgemeenschappen op verschillende manieren gevraagd werd om rond 
deeldomeinen input te geven. Zo hebben we onze plannen voorgelegd aan de deelnemers van het 
Overlegplatform van 2017 en werd op het concept-beleidsplan feedback gevraagd in de vorm van een 
online enquête. In 2018 hebben we vooral werk gemaakt van de repliek op het advies van de 
beoordelingscommissie en het omwerken van het ingediende beleidsplan omdat de toegekende 
middelen lager waren dan gevraagd.  
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Bestuurssamenstelling 
 

PERSOON INSTELLING LID VANº BIJZONDERHEDEN 

Mel Collier  DB RB AV 
voorzitter 

 vanaf juli 2016 

An Renard Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience DB RB AV 
secretaris- 

penningmeester 

Martine Balcer Bibliotheek Hasselt Limburg DB RB AV ondervoorzitter 

Trudi Noordermeer Universiteitsbibliotheek Antwerpen  RB AV  

Leen Speecke Openbare Bibliotheek Brugge  RB AV tot mei 2018 

Koen Calis Openbare Bibliotheek Brugge  RB AV vanaf mei 2018 

Hilde Van Kiel KU Leuven Bibliotheken  RB AV  

Sylvia Van Peteghem Universiteitsbibliotheek Gent  RB AV  

Pierre Delsaerdt Universiteit Antwerpen DB RB AV voorzitter tot juli 2016 

Tom Deneire Universiteitsbibliotheek Antwerpen   AV  

Hendrik Defoort Universiteitsbibliotheek Gent   AV  

Ludo Vandamme Openbare Bibliotheek Brugge   AV  

Marleen Vandenreyt Bibliotheek Hasselt Limburg   AV  

Steven Van Impe Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience   AV  

Bruno Vermeeren VVBAD   AV  

Veronique Verspeurt KU Leuven Bibliotheken   AV  

Jeroen Walterus FARO   AV  

Lieve Watteeuw KU Leuven   AV  

º DB = dagelijks bestuur, RB = raad van bestuur, AV = algemene vergadering. 
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FINANCIËN 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek beheert haar middelen met zorg. 

Budget 
De vzw werd op vraag van de Vlaamse overheid opgericht door de besturen van de zes partner-
bibliotheken. De vzw is voor haar structurele basisfinanciering volledig afhankelijk van de overheid. Dit 
wordt in natura aangevuld door de partnerbibliotheken, onder ander via hun inzet in het bestuur van de 
vzw, hun vertegenwoordiging namens de vzw in diverse bestuur- en overlegorganen, hun advies aan de 
sector, de deelname van hun medewerkers in en de uitvoering van projecten, hun logistieke steun, etc. 
Daarnaast ontvangt de vzw op structurele basis beperkte bijkomende financiering via de Vlaamse 
Intersectorale Akkoorden en middelen voor opleidingsondersteuning van VIVO.  

De vzw zoekt in Vlaanderen en daarbuiten actief naar aanvullende financiering voor projecten en 
activiteiten die toegevoegde waarde aan de kernopdracht kunnen leveren. Daarbij werden de volgende 
initiatieven genomen: cofinanciering bij eigen initiatieven (bijvoorbeeld de Schadeatlas bibliotheken), 
recuperatie van kosten voor dienstverlening in samenwerkingsprojecten met partnerbibliotheken en 
derden (bijvoorbeeld voor DBNL), het indienen van subsidiedossiers (bijvoorbeeld als internationaal 
project of voor competentieontwikkeling), sponsoring (bij Conn3ct), verkoop (publicaties), verhuur (de 
reizende tentoonstellingen) en deelnamegelden (bijvoorbeeld de workshop STCV in 2016). In de periode 
2013-2018 resulteerde dit in ruim een miljoen euro waarvan het gros vooral in de laatste drie jaren werd 
ingezameld.  

Dergelijke inkomsten zijn geen extraatje, maar een noodzaak om onze kernopdrachten te kunnen 
uitvoeren. Onze werkingssubsidie van maximaal 310.000 euro per jaar gaat grotendeels op aan onze 
kleine vaste staf (coördinator, stafmedewerker en projectmedewerker bibliografische ontsluiting) en 
structurele uitgaven zoals het onderhoud van verschillende websites en databanken. Die kosten stijgen 
trouwens elk jaar. Onze kleinschaligheid en afhankelijkheid van projectmatige financiering van tijdelijke 
krachten houdt risico’s in. Langdurige afwezigheid van vast personeel had onmiddellijke impact op 
projecten die onder hun hoede moesten worden opgestart of voortgezet. Hetzelfde met twee 
projectmedewerkers van het project Wijzer Waarderen die achtereenvolgens kozen vroegtijdig te 
vertrekken voor een vaste betrekking bij een andere organisatie. De verhoging van de werkingsmiddelen 
die eind 2018 beloofd werd is dan ook welkom en zal onder meer aangewend worden om een grotere, 
meer stabiele ploeg te vormen. 

Controle 
De vzw werkt samen met Fiskodata voor het voeren van de boekhouding. De financiële toestand van de 
vereniging, haar rekening en balans en de regelmatigheid van haar financiële operaties wordt jaarlijks 
gecontroleerd door een extern accountant. Het verslag dat hij opmaakt wordt ter goedkeuring voor-
gelegd aan de algemene vergadering.  

De vzw hanteert steeds de principes van de wet op de overheidsopdrachten. Ook bij kleinere opdrachten 
worden verschillende kandidaten gevraagd om een offerte in te dienen. Die worden dan afgewogen 
tegen elkaar en tegenover vooropgestelde criteria. De opdracht wordt toegekend door de RB of het DB 
(via een mandaat van de RB). Kleinere bedragen kunnen worden gegund door de secretaris-penning-
meester of de coördinator. Voor grote opdrachten (zoals bijvoorbeeld bij Conn3ct) wordt een omstandig 
bestek opgemaakt (met onder andere vormvereisten en gewogen criteria) en een jury aangesteld waarin 
naast personeel ook een bestuurslid en externe specialisten zetelen. Die leggen hun advies voor aan de 
RB of bij delegatie aan het DB. Over betalingen zijn er in het huishoudelijk reglement afspraken gemaakt.  
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PERSONEEL 

Onze medewerkers zijn het menselijk kapitaal van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.  

Beleid 
De vzw valt onder P.C. 329.01 en volgt deze regelgeving, met uitzondering van de verloning en de 
functionele loopbaan die de barema’s van de stad Antwerpen volgt. De vzw vult het loon aan met enkele 
sociale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en een sociaal abonnement voor woon- 
werkverkeer of een fietsvergoeding. Voor wat betreft preventie zijn we aangesloten bij de Gemeen-
schappelijke preventiedienst van de stad Antwerpen. Om kosten te besparen en een betere dienstver-
lening te garanderen stapten we voor onze loonverwerking in 2016 over naar SCWITCH, een samen-
werkingsverband van Sociare en SD Worx. 

Het personeel van de vzw wordt beschouwd als menselijk kapitaal. De kracht van onze organisatie schuilt 
in de mensen die er werken en die willen we koesteren. Daartoe voert de vzw een competentiegericht 
personeelsbeleid. Daartoe werden in 2017-2018 de functieprofielen van de nieuwe medewerkers en de 
coördinator aangepast. In 2019 gebeurt dit voor de overige vaste medewerkers. 

Dit profiel vormt de basis voor een jaarlijks evaluatiegesprek. Minstens tweemaal per maand bespreekt 
de coördinator de voortgang van de taken individueel met elke medewerker. Tijdens deze gesprekken 
worden ook regelmatig het functioneren en eventuele vormingsnoden meegenomen.  

Ons team 
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft een kleine maar sterke ploeg met ervaren medewerkers die 
dienstverlening en samenwerking hoog in het vaandel dragen. In 2016-2018 werd de vzw getroffen door 
een groot personeelsverloop. Uitschieter was 2018, toen we afscheid namen van 5 tijdelijke collega’s en 
4 nieuwe gezichten mochten verwelkomen. De redenen waren vooral langdurige afwezigheid wegens 
ziekte en vaste jobkansen bij andere organisaties.  

De afgelopen drie jaar evolueerde ons team als volgt: 

Vaste medewerkers 

— Coördinator Eva Wuyts, stafmedewerker David Coppoolse en projectmedewerker Bibliografische 
Ontsluiting Susanna De Schepper waren in 2016, 2017 en 2018 voltijds in dienst.  

— Deze 3 VTE kon omwille van ziekte in 2017-2018 slechts voor 85% (of 2,55 in plaats van 3 VTE) 
worden ingezet. Dit woog sterk op de organisatie en had onder andere tot gevolg dat de 
jaarverslagen van 2016 en 2017 niet tijdig konden worden ingediend. 

Tijdelijke medewerkers 

— Sam Capiau werkte tot 1 oktober 2016 voltijds bij de vzw Kunstenstad van de stad Antwerpen 
aan het onderzoek van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek naar digitale deponering van Flandrica. 
Hij trad nog enkele weken (tot 6 november 2016) opnieuw in dienst van de vzw maar maakte dan 
de overstap naar de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Hierdoor verdween er heel wat 
expertise (onder andere UPLA, crowdfunding, e-depot) uit de organisatie. 

— Maartje De Wilde werkte van 18 augustus 2015 tot 31 oktober 2016 met opeenvolgende con-
tracten voltijds voor het project Conn3ct. Vanaf 1 november tot 31 mei 2017 was ze deeltijds 
(50%) aan de slag. De daaropvolgende maanden (tot juni 2018) werkte ze nog sporadisch voor 
het project via een interimkantoor. 
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— Tuur Van Hove was van 3 juli 2017 t.e.m. 27 mei 2018 deeltijds (50%) in dienst met een vervang-
ingscontract. Hij werkte eerder al voor de vzw en was daardoor snel inzetbaar. Aansluitend kreeg 
Tuur nog een deeltijds contract (50%) van bepaalde duur t.e.m. 27 augustus 2018. 

— Charles Derre werkte tot 2 april 2018 gedurende één jaar deeltijds (60%) voor het project DBNL. 
Hij besloot niet te solliciteren toen de functie voltijds werd opengesteld. 

— Sarah Fierens werkt vanaf 3 april 2018 als opvolger van Charles Derre voltijds voor het project DBNL. 
— Stagiair Tom Swaak kwam in 2018 drie maanden in dienst van de vzw op D-niveau. Zijn taken-

pakket bleef onveranderd. 
— Melissa Hodza trad op 8 januari 2018 voltijds in dienst voor het project Wijzer Waarderen. Ze 

besloot haar contract van bepaalde duur na 30 september 2018 niet te verlengen. Ze ging aan de 
slag bij een andere organisatie. Melissa Hodza bleef tot januari 2019 nog circa een dag per week 
voor de vzw werken via een interimkantoor om zaken af te werken en een goede overdracht te 
verzekeren ten aanzien van haar opvolgster. 

— Annelies De Bie die tweede eindigde in de selectieproef voor Wijzer Waarderen volgde Melissa 
Hodza op vanaf 12 november 2018. Ze gaf haar ontslag en ging op 1 maart 2019 uit dienst voor 
een vaste betrekking bij een andere organisatie.  

Stagiairs 
Sinds september 2015 werkt de vzw – deels uit overtuiging, deels uit noodzaak – ook met betaalde stagi-
airs die gedurende zes maanden met een beroepsinlevingsovereenkomst (eerst BIO, nu BIS) bij ons aan 
de slag gaan. We geven de voorkeur aan langdurige engagement op de werkvloer in plaats van kort-
stondige opdrachten in het kader van opleidingen. 

Takenpakket 
Met deze stageplekken bespaart onze vzw op loon voor een assistent-functie die in het verleden op B-
niveau werd ingevuld. Want communicatie (website, nieuwsbrieven), administratie en de praktische 
organisatie van het jaarlijkse Overlegplatform behoren voortaan tot het takenpakket voor stagiairs. Daar 
tegenover staat dat er vanuit de organisatie sterk geïnvesteerd wordt in de opleiding (op basis van een 
formeel opleidingsplan) en begeleiding van deze mensen. Met de afschaffing in 2015 van de opleiding 
Informatie- en Bibliotheekwetenschappen van de Universiteit Antwerpen is dit immers een goede 
springplank voor pas-afgestudeerden, en evengoed voor ervaren werknemers die hun carrière een 
nieuwe richting willen geven.  

Om de balans tussen geven en nemen in evenwicht te houden gaan we omzichtig te werk. We schrijven 
vacatures uit waarna kandidaten bevraagd worden over hun motieven, hun opleidingswensen en hun 
eigen competenties. Op basis van vraag en aanbod kiezen we dan een geschikte kandidaat uit. Een 
nadeel van de stages is dat goede krachten na een half jaar automatisch afvloeien. Een uitzondering was 
Tom Swaak, die door omstandigheden tijdelijk een contract kreeg op D-niveau. Dit vertrek en de 
bijhorende kennis- en taakoverdracht proberen we zo goed mogelijk te ondervangen. Elke stagiair leidt 
de volgende BIS gedurende minimaal één week mee op en draagt de mailbox en Trello over aan zijn 
opvolger. Een voordeel is dat de organisatie elke zes maanden een nieuwe ambassadeur kan uitsturen. 
Verschillende van onze stagiairs zijn na hun stage bij de vzw goed terecht gekomen in de sectoren van 
erfgoed en bibliotheken. We helpen hen daar ook bij. De berichten die we zowel bij hun aantreden als 
bij hun vertrek op onze website publiceren creëren extra visibiliteit. Elke stagiair ervaart een 
sollicitatiegesprek ook eens van de andere kant omdat ze mogen zetelen in de jury die de volgende 
stagiair selecteert.  

  



 

ACTIVITEITEN 2016 2017 2018 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK 80 

Werkend leren 

Elke stagiair wordt behandeld als een werknemer-in-opleiding. We verwachten dezelfde kwaliteit van 
werk, maar geven hen de nodige tijd en leerkansen. Bij elke taak, tussentijds en na de afronding van hun 
stage ontvangen ze feedback, aanvankelijk enkel van de coördinator maar ondertussen ook van alle 
collega’s. Verder krijgen stagiairs de kans een kijkstage te doen bij de Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience, om externe vorming te volgen en om sectorevenementen bij te wonen. Zo mochten in 2017 
twee stagiairs naar de tweedaagse conferentie Informatie aan Zee. Op deze manier vergroten ze hun 
kennis én hun netwerk.  

Een BIS-stagiair heeft vaste taken en ondersteunt projecten van andere collega’s, maar krijgt ook de 
mogelijkheid om zelfstandig projectwerk uit te voeren. Enkele voorbeelden: 

— Eva De Ridder (2016) werkte intensief mee aan het beschrijven van oude drukken in de STCV. 
— Judith De Waele (2016-2017) werd ingezet voor de expo Conn3ct en ontwikkelde een reizende 

fototentoonstelling op basis van de Schadeatlas bibliotheken.  
— Sarah Voet (2017) dacht na over onze social media, over het waarderen van bibliothecair erfgoed 

en maakte een rondleiding voor Flandrica.be 
— Tom Swaak (2017-2018) werkte mee aan STCV en de communicatie rond het Memory of the 

World-dossier voor kranten uit de Eerste Wereldoorlog. 
— Sohnia Hashmi (2018) catalogeerde onze vakbibliotheek.  
— Maite De Beukeleer (2018-2019) voerde een diversiteitsonderzoek uit en ondersteunde twee 

aanvragen voor projectsubsidies. 

Vorming 
In onze innovatieve, projectgedreven organisatie zijn vaak nieuwe competenties nodig die opgebouwd 
of aangeleerd moeten worden. Alle medewerkers, ook tijdelijk personeel en stagiairs die via beroep-
sinlevingsovereenkomst werken, krijgen de kans om zich bij te scholen en te ontwikkelen. Dat kan via 
een intensieve opleiding maar evengoed via coaching door een collega of deelname aan overleg, studie-
dagen of studiebezoeken. In 2016-2018 volgden we deze vormingen: 
 

PERSOON DATUM ONDERWERP 

Eva Wuyts 22/02/2016 Stress en burnout 

Eva Wuyts 24/02/2016 Studiedag Witboek aanvullende financiering 

Eva Wuyts 16/03/2016 Verplichtingen vzw 

Eva Wuyts 10/03/2016 – 17/03/2016 Functie – en competentieprofielen opmaken 

Susanna De Schepper 21/04/2016 Studiedag FNRS ‘Erfgoedbibliotheken en onderzoek’ 

Susanna De Schepper 20/05/2016 Studiedag Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis 

Susanna De Schepper 20/09/2016 Anet gebruikersdag 

Susanna De Schepper 11/10/2016 Groot Onderhoud 

David Coppoolse 30/11/2016 
Workshop ‘Digitisation of Cultural Heritage and Orphan 
Works' 

Susanna De Schepper 13/12/2016 Terugkomdag STCV 

Eva Wuyts 31/03/2017 Selectiegesprekken 

Eva Wuyts 20/03/2016 – 27/04/2017 Coachend leidinggeven 

Susanna De Schepper 16/06/2017 
Congres ‘Bandenspanning: confrontaties met 
boekbanden’ 
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PERSOON DATUM ONDERWERP 

Eva Wuyts 06/07/2016 – 07/07/2017 Veranderingsmanagement 

Tuur Van Hove 07/08/2017 – 11/08/2017 Summer School Waardering 

Eva Wuyts 07/09/2017 Werving en selectie 

Eva Wuyts 13/09/2017 Arbeidsreglement 

Team 14/09/2017 – 15/09/2017 Informatie aan Zee 

Eva Wuyts 18/09/2017 Goed bestuur 

Tom Swaak 20/10/2017 Jaarvergadering Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis 

Tom Swaak 26/10/2017 Research Access for Hybrid Collections 

Susanna De Schepper 21/11/2017 
Boekvoorstelling met lezingen over Middeleeuwse 
handschriften UGent 

Tom Swaak 01/12/2017 Groot Onderhoud 

Melissa Hodza 04/12, 11/12, 18/12/2017 Basiscursus waarderen 

Susanna De Schepper 21/02/2018 Anet gebruikersdag 

Susanna De Schepper 02/03/2018 Seminarie Thijs 

Eva Wuyts 13/03, 27/03/2018 Mentorship 

Susanna De Schepper 14/03/2018 Prospectie STCV – Frans Vlaanderen 

Susanna De Schepper 17/04/2018 
Studiedag FNRS ‘Les bibliothèques patrimoniales en 
Belgique, 500 ans d’histoire’ (KBR) 

Eva Wuyts 26/04/2018 Welzijn 

Eva Wuyts 04/05/2018 Situationeel leidinggeven 

Melissa Hodza 17/05/2018 Participatiecafé 

Sarah Fierens 31/05/2018 Copyright geregeld? 

Eva Wuyts 01/06/2018 – 15/06/2018 Diversiteitsbeleid 

Sarah Fierens 06/06, 07/06/2018 5th DH Benelux Conference 

Susanna De Schepper 22/06/2018 Lezing over Gerard Leeu 

Susanna De Schepper 03/07/2018 Zomeratelier Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis 

Eva Wuyts 15/10/2018 Feedback geven 

Sarah Fierens 17/09/2018 ‘Elk verhaal telt.’ Samen voor een inclusieve boekensector 

David Coppoolse 17/09/2018 – 21/09/2018 Nazomers trainingskamp ‘Open culturele data' 

Eva Wuyts 24/09/2018 – 26/09/2018 Linc Lage Landen – Lab1 

Eva Wuyts 05/11/2018 – 06/11/2018 Linc Lage Landen – Lab2 

David Coppoolse 05/11/2018 Anet SQLite 

Annelies De Bie 27/11, 6/12, 14/12/2018 Basiscursus waarderen 

Eva Wuyts 17/12/2018 – 18/12/2018 Linc Lage Landen – Lab3 
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Selectie en onthaal 
Voor elke vacature, ook die van stagiair, wordt een aanwervingsprocedure gedaan met brede ver-
spreiding van de vacaturetekst. Daarin staat telkens dat de vzw gelijke kansen en diversiteit stimuleert 
en aanwerft op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, levensvisie of functie-
beperking. Elk profiel wordt ook genderneutraal uitgeschreven. De invulling verloopt op een integere, 
transparante en professionele wijze, op basis van een zorgvuldige afweging van individuele competenties 
ten opzichte van een vooropgesteld functieprofiel. Afhankelijk van het profiel en het soort aanstelling 
kan de jury ook externe experten bevatten. 

Voor nieuwe medewerkers is er een sterk onthaalbeleid, onder andere met een kennismaking bij alle 
partnerbibliotheken met de verschillende diensten van een erfgoedbibliotheek en interne vorming (zoals 
leren werken met de verschillende digitale tools van de vzw). Sinds 2017 hebben we ook ‘de perso-
neelssite’: een uitgebreide Google Site waarop we de belangrijkste procedures en afspraken die in onze 
organisatie van toepassing zijn helder hebben uitgeschreven en geïllustreerd. Op die manier kunnen 
nieuwe mensen sneller en zelfstandiger starten en verzekeren we ook dat kennis niet verloren gaat.  

De personeelsite, maar ook het gebruik van de cloudtoepassing Trello (sinds eind 2015) helpt ons om de 
vele taken en projecten op te volgen én goed over te dragen bij wissels van personeel en stagiairs. Dat is 
voor de vzw een voortdurende uitdaging.  
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LOGISTIEK 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek springt steeds zuinig om met de beschikbare middelen door die zo efficiënt 
mogelijk in te zetten. We doen dit met de grootste mogelijke transparantie. 

Huisvesting 
Van bij de oprichting in 2008 is de vzw gehuisvest in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Deze 
inbedding had heel wat voordelen (onder andere voeling met de praktijk en het drukken van kosten), 
maar zorgt een decennium later nog steeds voor heel wat verwarring met de gastinstelling. In de loop 
van 2018 werd duidelijk dat de beschikbare ruimte te klein geworden was om alle personeel een plek te 
bieden. Dit en de geplande infrastructuurwerken aan de bibliotheek deed het bestuur besluiten om in te 
gaan op het aanbod van de VVBAD om bij hen ruimtes te huren. Medio 2019 verhuizen we onze kantoren 
en de maatschappelijke zetel naar de Statiestraat in Berchem.  

Eerder was al beslist dat de organisatie In 2019 onder een andere naam haar dienstverlenende rol zal 
opnemen. We kozen voor Vlaamse Erfgoedbibliotheken omdat hiermee duidelijk gemaakt wordt dat we 
geen erfgoedbibliotheek zijn maar een netwerk. De laatste maanden van 2018 (en het voorjaar van 2019) 
werd de verhuis voorbereid (inclusief telecom en IT) en werd er werk gemaakt van de aanstelling van een 
architectenbureau dat de renovatiewerken en de inrichting zal coördineren. Op de nieuwe locatie, die 
erg gunstig gelegen is, huren we twee kantoren, een eigen vergaderzaal, een aparte keuken en een 
opslagruimte. Al onze sjablonen en huisstijldragers werden daartoe aangepast. Het oude drukwerk zal 
zoveel mogelijk gerecycleerd worden. 

Interne communicatie 
Om de leden beter geïnformeerd te houden, werden in 2016 nieuwe instrumenten gecreëerd: een 
interne nieuwsbrief (VEB Update) en een bestuurssite. Daarop zijn alle vergaderdocumenten, alle beleids-
documenten en het volledige vergaderarchief terug te vinden. Eind 2018 kreeg deze Google-Site een 
opfrisbeurt om te zorgen dat hij ook bruikbaar is met mobiele toestellen. Ook andere gremia die ons 
vorig samenwerkingsplatform OpenAtrium gebruikten (zoals de projectgroepen voor Flandrica.be en de 
collegagroep Verhuizen) kregen een nieuwe stek op een besloten Google Site. Voor grote projecten 
versturen we regelmatig projectnieuwsbrieven naar het bestuur, de partners en stakeholders.  
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DIVERSITEIT EN DUURZAAMHEID 

Als erfgoedorganisatie is een duurzame omgang met bronnen allerhande een vanzelfsprekendheid. Als 
netwerkorganisatie koesteren we verschillen.  

Onderzoek diversiteit en inclusie 
In 2018 hebben de stagiairs Sohnia Hashmi en Maite De Beuckeleer werk gemaakt van een onderzoek 
rond diversiteit en inclusie. Na literatuuronderzoek en gesprekken met Atlas (Antwerpen) stelden ze een 
vragenlijst op die eerst schriftelijk werd voorgelegd aan onze partnerbibliotheken. Daarna werden de 
directeurs hierover geïnterviewd. Hoe gaan erfgoedbibliotheken met dit thema om? Welke knelpunten 
ervaren zij? En kan de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken de bibliotheken daarin ondersteunen? Met het 
resultaat – een onderzoeksrapport met enkele aanbevelingen – gaat de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken 
in de toekomst verder aan de slag. 

Actie 
Andere specifieke initiatieven die we in 2016-2018 namen:  

— Als partner in het BoekenOverleg en lid van de kerngroep van dit orgaan was de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek in 2016 mede-initiatiefnemer van het Actieplan Leesbevordering dat door een 
werkgroep van het BoekenOverleg verder werd uitgewerkt. De nota werd in het voorjaar 2017 
gefinaliseerd en overhandigd aan minister Gatz. 

— De coördinator nam in mei 2016 deel aan de stakeholdersbevraging Cultuur/Erfgoed van Pulse, 
transitienetwerk Cultuur. Pulse kreeg de opdracht om een beleidsadvies Cultuur en Duurzame 
Ontwikkeling te formuleren. De coördinator dacht mee na over de doorbraken en aanbevelingen 
die in dit advies zullen worden opgenomen. 

— In 2016 vulde de coördinator namens de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de bevraging in die 
Kunstenpunt, De Ambrassade, FARO, Socius en CJSM organiseerden rond vluchtelingen. 

— Voor de tentoonstelling Conn3ct selecteerden we beeldmateriaal dat culturele diversiteit uit-
straalt. Bij de conceptuele en praktische ontwikkeling hadden we steeds aandacht voor duur-
zaamheid. Het was een voorwaarde in de bestekken voor de scenografie en het multimedia-
platform. Bijvoorbeeld: 

– De website blijft na afloop van het project online als internationaal uithangbord voor de 
tentoonstelling en de collecties. Bepaalde aspecten en lessen zullen bij nieuwe en verbe-
terde websites van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek meegenomen worden. 

– We gebruikten RFID-lezers in plaats van de aanvankelijk voorziene tablets. Die zijn zeer 
eenvoudig te gebruiken in andere museale omgevingen of zelfs voor andere toepassin-
gen. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek stelt ze ter beschikking van wie dat wenst. 

– De multimediaconsoles zijn herbruikbaar in meerdere opzichten. De materialen (glas en 
staal) kunnen gerecycleerd worden en de schermen kunnen elders voor benut worden. 
Maar ook in integrale vorm is één console of zelfs de hele installatie (inclusief de software) 
herbruikbaar. Ze zijn na afloop verdeeld onder geïnteresseerde projectpartners. 

— In 2018 volgde de coördinator een opleiding Diversiteitsbeleid en nam projectmedewerker Sarah 
Fierens deel aan de internationale conferentie ‘Elk verhaal telt. Samen voor een inclusieve 
boekensector’.  
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Structurele aandacht 
Daarnaast proberen we diversiteit en duurzaamheid structureel te verweven in al onze activiteiten. 
Enkele voorbeelden: 

— We hebben aandacht voor een maatschappelijk en cultureel diverse samenstelling van het 
personeelsbestand en de bestuursorganen. Vacatureteksten worden genderneutraal geformu-
leerd en moedigen elke m/v/x aan te solliciteren, ongeacht geslacht, afkomst of functiebeperking. 
Dit beleid weerspiegelt zich in een divers samengestelde ploeg van betaalde en vrijwillige 
medewerkers. 

— Om onze website 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 
toetsingscriterium voor de opname van werken in Flandrica.be. In de online erfgoedbibliotheek 
zijn bijvoorbeeld een koran, een werk over de Hindoecultuur en een vroege Vlaamse homoroman 
te vinden. En voor onze toolbox ‘Vele kleintjes’ en de tentoonstelling Conn3ct selecteerden we 
illustraties die culturele diversiteit uitstralen. 

— Samen met onze gastinstelling, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, nemen we deel aan 
de WerKlimaat-acties van de stad Antwerpen. 

— Onze organisatiewebsite en onze samenwerkingsplatformen zetten we in om kennis te delen én 
te borgen. 

— Via projecten als Cometa, UPLA en het onderzoek naar de deponering van digitale publicaties 
stimuleren we de duurzame omgang met cultureel erfgoed, zowel fysiek als digitaal. 
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MET DANK AAN 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een samenwerkingsverband. We kunnen onze initiatieven alleen maar 
realiseren dankzij de inzet van onze partnerbibliotheken en de medewerking van andere organisaties. 

De medewerkers van onze partnerbibliotheken 
An, Steven, Sam, Ellen, Dirk, Marcel, Alexandra, Natasja, Mieke, Herman, Leni, Dorrit, Koen, Denise, 
Handan, Peter en Wim van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen 

Trudi, Tom, Veronique, Jan, Jef en Greet van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen, en Thom, Veerle, 
Daniël en Erna van de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap 

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

Sylvia, Hendrik, Serafien, Regine, Dries en Veerle van de Universiteitsbibliotheek Gent 

Martine, Marleen, Isabelle, Erwin, Linda en Karel van de Provinciale Bibliotheek Limburg/Bibliotheek 
Hasselt Limburg 

Hilde, Veronique, Marleen, An, Tjamke, Dirk, Catharina, Hans en Diederik van KU Leuven Bibliotheken 
(Bijzondere Collecties en Maurits Sabbebibliotheek) 

en vele anderen. 

Onze projectpartners 
ADVN. Archief, Documentatie en Onderzoekscentrum voor het Vlaams-nationalisme 
Algemeen Rijksarchief / CegeSoma – Studiecentrum Oorlog en Maatschappij 
Amsab. Instituut voor sociale geschiedenis 
AMVB. Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel 
Archief- en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN) 
Anet, Universiteitsbibliotheek Antwerpen 
Begijnhofmuseum Turnhout 
Bureau Metamorfoze (Nederland) 
Centrum Agrarische Geschiedenis 
Centrum voor Stadsgeschiedenis, Universiteit Antwerpen 
Consortium of European Research Libraries (CERL) 
Corpus Christianorum Bibliotheek en Kenniscentrum 
Cultuurmanagement, Universiteit Antwerpen 
Cultuurconnect 
CVAa. Centrum Vlaamse Architectuurarchieven 
DIVA. Antwerp Home of Diamonds 
Erfgoedbibliotheek Westflandrica 
Erfgoedcel CO7 
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed 
Heemkunde Vlaanderen 
Illuminare, KU Leuven 
In Flanders Fields Museum 
Institute of Historical Research (Londen, Verenigd Koninkrijk) 
KADOC. Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving 
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KANTL. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en letterkunde 
Koning Boudewijnstichting 
Koninklijk Conservatorium Brussel, School of Arts, Erasmushogeschool Brussel 
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 
Koninklijke Bibliotheek van België 
Koninklijke Bibliotheek. Nationale bibliotheek van Nederland 
Letterenhuis 
Liberaal Archief 
LIBIS, KU Leuven  
LINC 
LOCUS 
Meermanno. Huis van het boek (Nederland) 
Memorial Museum Passchendaele 1917 
Meta4Books 
Musea en Erfgoed, Stad Antwerpen 
Museum Plantin-Moretus 
Nederlandse Taalunie 
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (Duitsland) 
Openbare Bibliotheek Kortrijk 
PACKED. Expertisecentrum digitaal erfgoed 
Plantentuin Meise 
Rubenianum 
Stadsarchief Gent 
Stadsarchief Leuven 
Stadsarchief Oudenaarde 
Stadsarchief Turnhout 
Stichting Lezen | Iedereen leest 
Universiteitsbibliotheek Nijmegen (Nederland) 
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) 
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Hilde Schalkx, Hoogduin Restauratoren (Nederland) 
Ellen Storms, Universiteitsbibliotheek Antwerpen 
Dorrit Van Camp, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 
Ludo Vandamme, Openbare Bibliotheek Brugge 
Marleen Vandenreyt, Bibliotheek Hasselt Limburg 
Elke Van Herck, Dienst Collectiebeleid/Behoud en Beheer van de Musea, Stad Antwerpen 
Lieve Watteeuw, Illuminare, KU Leuven 
Sam Capiau, Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
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, Algemeen Rijksarchief / CegeSoma – Studiecentrum Oorlog en Maatschappij 
Liesbeth Thiers, Bibnet / Cultuurconnect 
Marcel Van den Heuvel, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 
An Smets, KU Leuven Bibliotheken 
Brecht Declercq, VIAA. Vlaams Instituut voor Archivering 
Renee Mestdagh, Erfgoedcel CO7 
Susanna De Schepper, Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
David Coppoolse, Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
Eva Wuyts, Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

Stuurgroep Flandrica.be 
Mel Collier, voorzitter, KU Leuven Bibliotheken 
Jan Corthouts, Universiteitsbibliotheek Antwerpen 
Ariane Van de Vyver, Universiteitsbibliotheek Gent 
Veronique Verspeurt, Maurits Sabbebibliotheek, KU Leuven Bibliotheken 
Roxanne Wyns, LIBIS, KU Leuven Bibliotheken 
David Coppoolse, Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
Eva Wuyts, Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

Stuurgroep STCV 
Ludo Vandamme, voorzitter, Openbare Bibliotheek Brugge 
Diederik Lanoye, KU Leuven Bibliotheken 
Goran Proot 
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 
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David Coppoolse, Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
Susanna De Schepper, Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
Eva Wuyts, Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

Stuurgroep Deponering van digitale publicaties uit Vlaanderen 
An Renard, voorzitter, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 
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DOELSTELLINGEN 2013-2018 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek schreef in 2012 een ambitieus beleidsplan. De doelstellingen die we realiseren 
met middelen van de Vlaamse Gemeenschap zijn vastgelegd in een beheersovereenkomst. Deze documenten 
kunt u raadplegen via onze website. 

➜ vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/beleidsdocumenten 

 

In de periode 2013-2018 verbinden wij ons ertoe om ten minste 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 
samengebracht 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
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 in 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 
samenwerkingsplatform 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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